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يادداشت- 1

اظهارنظر سياسي بايدن درباره 
نفت ايران

خي��ر  ا ي  ه��ا ز و ر ط��ي 
خبري ب��ه نقل از ج��و بايدن 
رييس جمهوري اياالت متحده 
امريكا در خص��وص ضرورت 
كاهش خريد نفت ايران توسط 
ساير كش��ورها روي ويترين 
رسانه هاي گروهي قرار گرفته 
كه باعث بروز برخي نگراني ها 
در فضاي داخلي كشور شده است. اين نگراني ها با توجه 
به نوساناتي كه اخيرا در نرخ ارز رخ داده است، باعث شده 
تا برخي نس��بت به تبعات روند كاهش��ي نرخ ارز اظهار 
نگراني كنند. در اين ميان افكار عمومي به دنبال يافتن 
پاسخي براي اين پرسش كليدي است كه اين اظهارنظر 
بايدن آيا مبتني ب��ر گزاره هاي عيني و اقتصادي مطرح 
شده يا اينكه مبتني بر انگاره هاي سياسي است؟در واقع 
رييس جمهوري اياالت متحده در ش��رايطي از ضرورت 
كاهش صادرات نفت ايران در بازار نفت س��خن مي گويد 
كه مدتي قبل نس��بت به عدم افزايش توليد نفت اوپك و 
تداوم قيمت افزايشي در بازار نفت هشدار داده بود. بايدن 
با اش��اره به اينكه روند افزايشي قيمت نفت ممكن است 
رشد اقتصاد جهاني كه بعد از كرونا در دوره اي از ركود قرار 
داشت را دچار مشكالت عديده اي كند، طبيعي است در 
يك چنين شرايطي هرگونه كاهش توليد و عرضه نفت 
توسط كش��ورهاي اوپك )از جمله ايران( مي تواند باعث 
افزايش قيمت نفت شود و اقتصاد امريكا و ساير كشورها را با 
مشكالت جديدي مواجه سازد. بنابراين معتقدم اظهارنظر 
اخير بايدن در خصوص كاهش خريد نفت ايران، قبل از 
اينكه مبتني بر گزاره هاي عيني و اقتصادي مطرح شده 
باشد بر اساس گزاره هاي سياسي است. در واقع با نزديك تر 
شدن به موعد رسمي مذاكرات برجامي، طرف هاي مختلف 
تالش مي كنند فشارهاي خود را افزايش دهند تا روند كلي 
مذاكرات را بر اساس خواسته هاي خود پيش ببرند.بايدن 
هم تالش مي كند با يك چنين خبرسازي هايي، ايران را 
مجاب به تس��ريع روند گفت وگوها كند. البته در شرايط 
ادامه در صفحه 8 فعلي آن دسته از... 

نرسي قربان

پويا ناظران، اقتصاددان با بررسي 4 دهه مداخله در اقتصاد، پيشنهاد كرد

 گذر از مداخالت قيمتي 
با »صندوق منابع ملي«

يادداشت-3يادداشت-2

 قيمت گذاري دستوري 
و خطر ابرتورم

روند مشكالت سهامداران خرد 
و حقيقي ها در بازار سرمايه )و 
البته ساير بخش هاي اقتصادي( 
ادام��ه دارد و تغيي��ر دولت نيز 
نتوانست، تغييري در اين روند 
مخرب بر عليه فعاالن اقتصادي 
و س��رمايه گذاران ايجاد كند. 
در روزهاي اخي��ر، چهره هاي 
سياس��ي رس��ما اعالم كرده اند كه دولت در حال فروش 
گسترده اوراق است، روندي كه با اين شكل و شمايل باعث 
بروز مشكالت عديده در بورس خواهد شد و شاخص ها را 
در وضعيت نزولي قرار مي دهد. همان طور كه دولت قبل 
براي جبران كس��ري بودجه از بورس استفاده كرد، دولت 
فعلي نيز بر خ��الف وعده هايي كه پي��ش از انتخابات در 
خصوص بهبود شاخص ها در بورس داده بود در حال اتخاذ 
تصميماتي است كه به ضرر بازار سرمايه كشور است. واقع 
آن است كه دولت ها اغلب عريض و طويل مي شوند، منابع 
را هدر مي دهند، كسري بودجه ايجاد مي كنند و با چاپ 
پول قصد دارند كسري بودجه را جبران كنند. اين روندي 
است كه طي برهه هاي مختلف در گذشته رخ داده است 
و باعث بروز مشكالت عديده اي در اقتصاد شده است. اما 
واقع آن است كه با چاپ پول بيشتر تورم ايجاد مي شود و 
پول داخلي ارزش خود را از دست مي دهد. با كاهش قدرت 
خريد پول، دولت براي جبران كسري ها بايد پول بيشتري 
چاپ كند. انقدر اين رويه ادامه پيدا مي كند تا شاهد يك 
ابرتورم باشيم. فرآيندي كه پيش زمينه هاي آن در اقتصاد 
كشور ايجاد ش��ده و آرام آرام در مسير نزديك شدن به آن 
قرار گرفته ايم.اين در حالي اس��ت كه شكاف طبقاتي در 
اقتصاد ايران به اندازه اي گسترده شده كه ايرانيان امكان 
تحمل فشار افزون تر معيشتي را ندارند. بخش قابل توجهي 
از درآمد ايرانيان در ش��رايط فعلي صرف اجازه مسكن و 
تامين ساير نيازمندي هاي آنان مي شود و ديگر تواني براي 
تحمل فشار بيشتر باقي نمانده است. وقتي تورم باال مي رود 
و به سمت نوسانات افزايشي افزون تر حركت مي كند، بگير 
و ببند و تالش براي سركوب قيمت از طريق بخشنامه هاي 
دستوري نيز در عرصه هاي اقتصادي بيشتر مي شود. اين 
در حالي است كه دولت ها مسووليت تورم را قبول نمي كنند 
و خ��ود را در اين بخش بي گناه معرفي مي كنند. در اغلب 
موارد در يك چنين زمان هايي، طرح هاي سطحي تثبيت 
قيمت  ها و برخورد با گرانفروشي و... ايجاد مي شوند از طرفي 
ماليات بر دارايي  ها كه در واقع ماليات بر تورمي اس��ت كه 
دولت خودش با كسري بودجه و چاپ پولش پديدآورده 
نيز اخذ مي ش��ود. اينها نشانه هايي است كه اقتصاد ايران 
در شرايط فعلي با آن دست به گريبان است، موقعيتي كه 
چشم انداز نه چندان روشني از آينده را تصوير سازي مي كند 
و بر التهابات اقتصادي مي افزايد. اما نتيجه اين رويكردها در 
پهنه اقتصادي چيست و چه خروجي از اين شرايط مي توان 
متصور شد؟ به طور كلي نتيجه  اين نوع سياست ها 3 گزاره 
ادامه در صفحه 6 است كه... 

محسن عباسي

يادداشت-4

 زلزله تهران 
و قبرهاي آماده

بازار سهام هميشه فرصت 
سرمايه گذاري دارد

ما هن��وز از زير ب��ار غمي كه 
كرونا بر ُگرده مان گذاشته كمر 
راست نكرده ايم و حاال كسي 
مي آيد و خبر از زلزله احتمالي 
تهران مي دهد و قبرهايي كه 
براي دفن اجس��اد اين زلزله 
آماده ش��ده است. با خودتان 
چه فك��ري مي كنيد، چنين 
افرادي كه مسووليت اداره يك بخش، يك دستگاه يا 
يك نهاد را دارند، چرا بايد اينچنين با احساسات مردم 
بازي كنند. به اين فكر كرده اند كه بازگو كردن چنين 
اخباري آن هم براي درصد بااليي از مردم كه در طول 
اين دو س��ال عزيزانشان را به واس��طه كرونا از دست 
داده اند، ديگر توان تامين هزينه هاي زندگي ش��ان را 
ندارند، كانون گرم خانواده ش��ان از هم پاشيده شده، 
كسب و كارشان تعطيل شده، ورشكست شده اند، هر 
چه را داشته و نداشته اند از دست داده اند، چه اهميتي 
مي تواند داشته باشد.  يك فرد با پشت سر گذاشتن تمام 
اين مصيبت ها ديگر چه چيزي براي از دست دادن دارد 
كه حاال بخواهد به زلزله احتمالي تهران و قبري كه براي 
دفن جنازه اش آماده شده است، فكر كند. برخي خبرها 
واقعا به درد زباله داني اخبار مي خورند نه اينكه سرتيتر 
ادامه در صفحه 3 خبرگزاري ها باشند.  

بازار س��هام پس از تجربه افت 
مقطعي، روند صعودي جديدي 
را در يك هفته اخير آغاز كرده 
و به نظر مي رسد بازگشتي در 
روند ش��اخص كل رقم خورده 
و مي تواند حركتي صعودي را 
در هفته آينده ش��اهد باشيم. 
از طرفي جلس��ه روز سه شنبه 
مجلس شوراي اسالمي و همچنين توضيحات سيد احسان 
خاندوزي، وزير امور اقتص��ادي و دارايي در خصوص بازار 
سرمايه موجب شد تا مسووالن و نهادهاي اجرايي توجه 
بيشتري به اين بخش از اقتصاد داشته باشند و اين موضوع 
مي تواند به برطرف كردن موانع و چالش هاي بازار س��هام 
كمك شاياني كند. بازار سرمايه با چند اتفاق از جمله حذف 
قيمت گذاري دس��توري خودرو كه منجر به بسته شدن 
نمادهاي خودرويي در روز چهارشنبه شد و همچنين حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني رو به رو است كه همين امر سبب شده تا 
نمادهاي غذايي و دارويي پيش روي خوبي را در معامالت 
روزهاي گذشته داشته باشند. گروه هاي بازار سرمايه به دو 
دسته كلي ريالي و دالري تقسيم بندي مي شوند. درمورد 
ادامه در صفحه 3 گروه هاي ريالي كه... 

مريم شاهسمندي

همايون دارابي

 وقتي تورم گريبان دولت 
و مردم را مي گيرد

حجم باالي عرضه ارز حاصل از صادرات 
قيمت ارز در بازار متشكل را كاهش داد

 پشت پرده حوادث جاده اي
آخر هفته

صفحه 5     صفحه 3    

افزايش قيمت دالر و سكه با وجود 
اخبار آزادسازي پول هاي ايران

واكنش فرشاد مومني به اليحه 
حذف ارز 4200 توماني:

 روزهاي سخت تاالر شيشه اي 
 با عرضه اوراق 

و صحبت هاي ضدو نقيض

»در شرايط نامناسب و پرفساد و شرايطي كه بخش 
قابل اعتنايي از ساختار قدرت به تسخير گروه هاي 
غير مولد درآمده اس��ت، دولت آقاي رييسي بيايد 
مصوبه هاي هيات وزيران درباره نرخ مبناي كسب 
حقوق گمركي و س��ود بازرگان��ي را ببيند. چطور 
مي شود در مورد معيشت مردم مي گويند اين رانت 
صفحه 2 را بخوانيد است كه...  

سرمايه گذاري اين روزها در بازارس��رمايه با اما و اگر 
مواجه است و اغلب سهامداران به دنبال راه فرار براي 
كم كردن زيان خود هستند، در اين بين مسووالن با 
تصميم گيري هاي گوناگون خود باعث ش��ده اند كه 
مي��زان اعتماد و انگيزه براي س��رمايه گذاري در بازار 
كاهش پيدا كند. تناقض در صحبت هاي مس��ووالن 
صفحه 4 را  بخوانيد درخصوص...  

  دولت 
در باتالق 
 بدهي 

فرو مي رود

متولي بورس 
كجاست؟

تعادل|به باور پويا ناظران، اقتصاددان ايراني مقيم امريكا، 
يكي از تصميم هاي شاخص طي ۴ دهه گذشته، تصميم 
به مداخله در اقتصاد براي تحقق آرمان عدالت بوده است. 
اين مداخله البته در جهت داشتن بازارهاي با رقابت سالم 
نبوده بلكه مداخله اي به معني مصادره كردن، ملي كردن، 
انحصار دولتي در برخي فعاليت هاي بنگاه داران تجاري و 
از همه مخرب تر مداخله در قيمت ها تا سياست حمايت 
از معيش��ت خانوار از طريق يارانه پنه��ان در قيمت بوده 
است؛ مس��اله اي كه نتيجه عكس داشته و دارد. از همين 
رو، اين اقتصاددان جوان با برشمردن پيامدهاي مداخالت 
قيمتي طي 5 دهه گذشته در اقتصاد ايران و همچنين طرح 
س��ئوال ها و دغدغه هايي پيرامون كم و كيف آزادسازي 
قيمت ها، مدلي را پيشنهاد كرده اس��ت كه بر اساس آن 
»صندوق منابع ملي« شكل مي گيرد و همزمان با آزادسازي 
قيمت ها، كليه عوايد ريالي اين صندوق به صورت هفتگي 
ميان تمام آحاد كشور تقسيم مي شود. به باور او، تخصيص 
سهميه بنزين يا انرژي به هر فرد نيز به دليل اينكه در نهايت 
دولت در قيمت گذاري حامل هاي انرژي مداخله مي كند، 
روش و مدلي بهينه نيست. بخش هايي از نظرات مفصل 

دكتر ناظران را مي خوانيد.

  اهميت قيمت ها در اقتصاد چيست؟
رمز رفاه بشر امروزي تخصصي شدن توليد و رمز تخصصي 
ش��دن توليد، بازارهايي براي مبادله است. هر چقدر عده 
بيشتري با هم مبادله كنيم توليدمان مي تواند تخصصي تر 
بشود و متعاقبا  رفاه مان بيشتر. اهميت تعابيري مثل دهكده 
جهاني، تجارت جهاني در همين بود كه نويد تخصصي تر 
شدن توليد و افزايش بيشتر رفاه بشر را مي داد در واقع ورود 
جدي چين به تجارت جهاني در ۲۰ سال گذشته و افزايش 
نقشش در اقتصاد دنيا فقط به كاهش فقر در چين منجر 
نشده بلكه از طريق تخصصي تر كردن توليد دنيا ميانگين 
رفاه مصرف كنندگان دنيا را هم افزايش داده از اروپا و امريكا 
گرفته تا آس��يا و آفريقا. چطور چند ميليارد نفر آدم هاي 
دنيا با هم هماهنگ مي شوند كه توليد چه چيزي به طور 
تخصصي متمركز بشود چه كسي برنامه ريزي مي كند چه 
دست هايي پشت پرده اين ميلياردها نفر را با هم هماهنگ 
مي كنند پاسخ اين است كه هيچ كس. كسي نيست آنچه 
اين نظام هماهنگ را محقق مي كند يك كلمه است؛ قيمت. 
قيمتي كه يك بازار را به تعادل رسانده تغييرات در قيمتي 
كه عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل مي رس��اند لحظه به 
لحظه به م��ا مي گويد چه چيزي در بازار كم اس��ت و چه 
چيزي زياد است. كم و زياد شدن آن قيمت انگيزه كاهش 
و افزايش سرمايه گذاري را در توليد كاال و خدمات مختلف 
ايجاد مي كند يعني در پس هر هياهوي يك بازار شلوغ يك 
نظم بي نظيري از توليد تخصصي در جريان است كه اين 
نظم بي همتا فقط به مدد قيمت محقق شده. قيمت چنين 
كاركردي دارد و همين قدر مهم و حساس. همين كه يك 
دولت آن قيمت ها را به دلخواه خودش ابالغ و به زور اعمال 
كند تا اقتصاد را بزك كند، تعادل ب��ازار را به هم مي زده و 
تخصصي  شدن توليد را مختل كرده است. نتيجه مداخله 
در قيمت كاال و خدمات هم ركود اقتصادي و هم كاهش رفاه 
مردم است. كاهش رفاهي كه اول در قالب كاهش قدرت 
خريد دس��تمزد مي بيند و بعد هم در كيفيت زندگي اش 
تجربه مي كند. وقتي عرضه و تقاضا جابه جا مي شود قيمت 
يك چيز نسبت به قيمت چيز ديگر افزايش پيدا مي كند 
و اين افزايش به بازار سيگنال نياز به سرمايه گذاري بيشتر 
را مي دهد اما تا اين سرمايه گذاري صورت بگيرد و عرضه 
افزايش پيدا كند زمان مي برد. در اين مدت آن افزايش قيمت 
به سبد خانوار فشار مي آورد و طبعا مردم از كاهش رفاه شان 
ناراضي مي شوند در واكنش به اين نارضايتي يك دولتي كه 
نمي خواهد مقبوليت عمومي اش را از دست بدهد و قدرتش 
تضعيف بشود در نقش سوپرمن منجي خانوار ظاهر مي شود 
دستور مي دهد كه قيمت ها بايد در سطح قيمت قبلي ثابت 
بماند خيلي كه جوگير مي شوند حكم مي دهند هر شب 
قيمت همه كاالهاي اساسي از تلويزيون اعالم خواهد شد 
تا نظارت مردمي بر بازار حاكم بشود و متخلفان فالن بشوند 

و بهمان بشوند.

  پيامدهاي مداخالت قيمتي دولت
 اولين اتفاقي كه مي افتد اين است كه سرمايه گذاري كه 
براي افزايش عرضه الزم بود ديگر صورت نمي گيرد. اتفاق 
دوم اين اس��ت كه بازار سياه شكل مي گيرد و قيمت  در 
بازار سياه حتي بيش از پيش افزايش پيدا مي كند. اتفاق 
سوم اين است كه در بازار رسمي در تهيه جنس به قيمت 
مصوب دولتي صفي از تقاضا تشكيل مي شود. دولت بايد 
اين تقاضا را جواب بدهد. وقتي درآمد نفتي دارد به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دستور مي دهد تا از طريق سازمان 
بازرگاني جنس مذكور را وارد كنند و اسم اين كار را هم 
مي گذارند تنظيم بازار ولي ديديم كه در واقع دولت تيشه 

به ريشه سرمايه گذاري مي زند. دارد توليد داخل را تضعيف 
مي كند. طبعا كاهش توليد هم به كاهش دستمزد منجر 
مي شود پس هر وقت شنيديد دولت در مورد تنظيم بازار 
گفت در ذهن تان ترجمه كنيد به كاهش سرمايه گذاري، 
نابود ك��ردن توليد و كاهش دس��تمزد. ولي تا اينجا كه 
دولت با واردات به پشتوانه درآمد نفتي كمبود را جبران 
كرده. خانوار هنوز اثرات كاهش واقعي دستمزد را چندان 
احساس نمي كند بعد كه درآمد نفتي كم شد چه به خاطر 
تحريم چه به خاطر كاهش ذخاير زيرزميني چه به خاطر 
كاهش قيمت جهاني به هر دليلي، وقتي درآمد نفتي كم 
شد ديگر به پش��توانه درآمد نفتي نمي شود تنظيم بازار 
كرد حاال دولت چه كار مي كند مجبور اس��ت پول چاپ 
كند و به پش��توانه پول چاپي آن كاال را بخرد تا به قيمت 
دولتي مصوب توزيع كند. پول چاپي چه كار مي كند، تورم 
ايجاد مي كند، تورم در واقع مالياتي است كه به زور از قشر 
حقوق بگير اخذ مي شود. كس��اني كه بخش عمده اي از 
ثروتشان در ملك، طال و ارز و سهام است ماليات تورمي 
را نمي پردازند چون با چاپ پول و متورم شدن قيمت ها 
ثروت آنها هم به همان اندازه زياد مي شود ماليات تورمي 
را آن حقوق بگير اجاره نشين مي پردازد كه ماشين ندارد، 
يا نهايتا يك هوندا 1۲5 دارد. دولت دس��ت در جيب آن 
مي كند ت��ا بتواند به قيمت مصوب خود كاال توزيع كند. 
طبعا هر چقدر قيمت ها واقعي متورم تر بشود دولت مجبور 
مي شود پول بيشتري چاپ كند تا به اندازه تقاضاي بازار 
جنس به قيمت هاي دولتي توزيع كند اينجاست كه خانوار 
متوجه مي شود قدرت خريد دس��تمزدش آب مي رود، 
معترض مي شود. از طرف ديگر به خاطر مداخله قيمتي 
دولت صرفه اقتصادي توليد كمتر شده است، يك نمونه 
اين اتفاق  را  در قضي��ه مرغداري ها و دامداري ها ديديم. 
اول ديديم كه كشتن جوجه ها به صرفه تر بود تا تبديلشان 
به مرغ، از چند هفته بعدتر ديديم كه كش��تن دام بارور 
به صرفه تر بود و بعدا تبعات آن را در بازار گوشت ديديم. 
اينها نتيجه مستقيم مداخله دولت در قيمت است همان 
چيز مهم و حساس. اما دولت كه هرگز حاضر نيست زير 
بار خطاي خودش برود ش��روع مي كند شبكه توزيع را 
متهم كردن و دالل دس��تگير كردن و توليد برنامه هاي 
تلويزيوني از بگير و ببند اخالگران اقتصادي در حالي كه 
بزرگ ترين اخاللگر اقتصادي همان دولت است. نشانه 
اينكه تيم اقتصادي يك دولت به طور مس��تاصل كننده 
درك صحيحي ندارد اين اس��ت كه گران��ي را به گردن 
ش��بكه توزيع كاال و خدمات بيندازد و نقش خودش را و 
بانك مركزي اش را در گراني منكر بشود حيرت انگيز است 

كه هنوز عده قابل توجهي از مردم كشورمان هم به دنبال 
دولتي هستند كه بتواند نظارت بهتر و موثرتري بر توزيع 

كاال و خدمات اعمال بكند. 
 

  چه كار بايد كرد؟
بايد تعيين قيمت ها را به يك بازار با رقابت سالم بسپريم و به 
پشتوانه پول نفت و گاز حمايت نقدي از خانوار بكنيم. به طور 
مشخص در نفت و گاز در يك بورس داخلي از طريق اوراق 
آتيه ارزي و ريالي با سررسيدهاي مختلف به نيروگاه ها، 
پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، فوالدي ها و صادركنندگان 
به قيمت تعادلي بفروشيم. وقتي مي گوييم بورس يعني 
اوال مالك كشف قيمت فرمولي بر مبناي قيمت جهاني و 
چيز هاي ديگري نباشد وزير هم حق قيمت گذاري نداشته 
باشد. مالك كش��ف قيمت تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
باشد. ثانيا محدوديتي هم بر نوسان قيمت اعمال نشود. 
يعني ويروس دامنه نوسان اين بازار را نبايد آلوده كند. ثالثا 
هر كس پول يا محصول كافي داشت مجاز به شركت در 
اين بازار باشد. يعني هر كس پول داشت خواست يا گاز را 
بخرد انبار كند صادر كند يا فرآوري كند مجاز به خريد در 
بورس باشد و از آن طرف هم عالوه بر شركت ملي نفت و 
ش��ركت ملي گاز اگر شخصي از خارج خواست نفت وارد 
كند و در اين ب��ازار عرضه كند مجاز به فروش در اين بازار 
باش��د. آزادي حضور در بازار آزادي قيمت براي نوس��ان 
و وجود اوراق آتيه ريالي و ارزي مجموعا باعث مي ش��ود 
بدون اس��تفاده از فرمول هاي كه اخيرا رايج شده قيمت 
واقعي و بدون آربيتراژ براي اقتصاد كشور كشف بشود. بعد 
از اينكه پتروشيمي ها و نيروگاه ها و پااليشگاه ها نفت و گاز 
را به قيمت تعادلي خريدند. ديگر دولت براي محصولشان 
قيمت تعيين نمي كند بنزين و گازوييل و برق و غيره در بازار 
عمده  فروشي فروخته مي شود قيمت تعادلي آنها توسط 
بازاري با رقابت سالم كشف مي شود. انجا مثال نيروگاه هاي 
بادي و خورشيدي هم در عرضه برق با نيروگاه هاي گازي 
رقابت مي كنند، واردكننده بنزين با توليدكننده بنزين 
رقابت مي كند بعد هم در سطح خرده فروشي دولت مداخله 
در قيمت ندارد با دامدار و كشاورز و كارمند ماست بندي هم 
كاري نداردف آزادند در بازار خودشان رقابت كنند. از اين 
سمت بعد از كسر سهم شركت ملي نفت و شركت ملي گاز 
براي هزينه استخراج، سرمايه گذاري كه بايد بكنند براي 
توليد آينده، عوايد عرضه و نفت گاز در اين بازار بورس وارد 
صندوقي مي شود به نام صندوق منابع ملي. كل عوايد ريالي 
صندوق هر هفته به طور يكسان نقدا بين خانوارهاي كشور 
توزيع مي شود. اين ديگر يارانه نيست، بلكه سهم خانوار از 

منابع ملي است. عوايد ارزي از طريق بازار سرمايه، صرف 
سرمايه گذاري در رشد و توسعه اقتصادي كشور مي شود 
بخشي با خريد اوراق بدهي ارزي پروژه هاي عمراني بخشي 
با فروش ارز به واردكننده و خريد اوراق بدهي ريالي يا خريد 
اوراق خزانه در نهايت هر خانوار مالك يك واحد از صندوق 
منابع ملي است. صندوق كه عوايد ريالي اش را هفتگي به 
تمام توزيع مي كند آنچه در صندوق تجميع مي شود اوراق 
سرمايه گذاري ناشي از عوايد ارزي كه آن هم عمال متعلق 
به خانوارهاي كش��ور است در نتيجه از يك سو در قيمت 
كاال و خدمات اختاللي از سوي دولت صورت نمي گيرد 
تا سرمايه گذاري دس��تمزد صدمه نبيند. از طرف ديگر 
منابع ملي به طور نامتناسب گير ثروتمندان نمي آيد، بلكه 
فقرا هم بهره مند مي ش��وند تا اختالف طبقاتي در كشور 
كم بشود، سهم همه ايراني ها از منابع ملي كشور يكسان 
است. عالوه بر آن سرمايه گذاري توسعه كشور هم شفاف 
و غيررانتي مي شود. در سال هاي گذشته منابع صندوق 
توسعه ملي خيلي حيف و ميل شد چون در فرايندهاي 
غيرشفاف وام دهي مي شد و بعضا وام گيرنده ها راه هايي 
پيدا مي كردند پول صندوق را پس ندهند. وقتي صندوق 
از طريق بازار س��رمايه و اوراق بدهي را بخرد، اوراق بدهي 
كه بخشي هم توس��ط بخش خصوصي خريداري شده 
هم سرمايه گذاري هاي توسعه كشور شفاف مي شود هم 
رانت جوي��ي از منابع صندوق از طري��ق نكول بر وام هاي 
دولتي غيرممكن مي شود در واقع نكول سرمايه گذاري هاي 
صندوق نمي تواند از ميانگين بازار بيشتر بشود و اين امكان 
رانت جوي��ي از منابع صندوق توس��عه را خيلي كاهش 
مي دهد كه متعاقبا تجميع ثروت هاي نامشروع را كاهش 
مي دهد. شايد از همه مهم تر اين باشد كه دولت ديگر براي 
تنظيم بازار مجبور به چاپ پول نمي شود و لذا تورم كه از 
عوامل اصلي ايجاد اختالف طبقاتي در جامعه ما است كم 
مي شود پس هم به رش��د و توسعه بيشتر مي رسيم هم 
اختالف طبقاتي را كاه��ش مي دهيم و هم قدرت خريد 
خانوار را افزايش مي دهيم. البته اين س��ازوكار كه تصوير 
كردم يك شبه قابل تحقق نيست براي رفتن از وضع موجود 
به وضع مطلوب يك برنامه گذار چند ساله الزم داريم. فعال 
سر مقصد به توافق برسيم بعدا سر نحوه گذار از وضع كنوني 

اقتصاد به وضع مطلوب صحبت مي كنيم.

  تورم؛ گراني كاالها يا كاهش ارزش پول؟
يك س��وال: با اين تورم باال االن زمان بدي براي آزادسازي 
قيمت  مثال بنزين و گازوييل نيس��ت چنين كاري باعث 
يك شوك تورمي در كش��ور مي شود جواب اين است كه 
ابدا اين طور نيست. تورم يعني كاهش ارزش پول ملي نه 
گران شدن برخي كاالها. اما چون كاهش ارزش پول ملي 
مستقيما قابل مشاهده نيست با ميانگين گرفتن از رشد 
قيمت ها سعي مي كنيم كاهش ارزش پول ملي را تخمين 
بزنيم. افزايش قيمت بنزين و گازوييل قيمت هاي نسبي شان 
را نسبت به كاالهاي ديگر افزايش مي دهد. هدف اين است 
كه قيمت كاال نسبت به هم واقعي و منعكس كننده تقاضاي 
واقعي بازار باشد البته از تبعاتش اين است كه قيمت بنزين و 
گازوييل افزايش جدي پيدا مي كند كه باعث كاهش مصرف 

هم مي شود ولي اتفاقا اين هم خوب است. 

    مداخله در دستمزدها هم ممنوع است
مردم ديگر نان نمي توانند بخورند نصف كش��ور زير فقر 
است، چون دستمزد مردم خيلي پايين است. دولت اول 
دستمزدها را بياورد باال بعد برق و بنزين و نان و ماست و... 
گران كند. اشكال اين استدالل دو چيز است اوال به همان 
دليلي كه دولت نباي��د در قيمت كاال و خدمات مداخله 
كند دولت نبايد در نرخ دستمزدها هم مداخله كند كه 
حاال بخواهد باال ببرد يا پايين بكشد، ثانيا دولت اگر هم 
بخواهد روي دستمزدها يارانه بدهد تا مثال دستمزدها را 
به ظاهر ببرد باال اين كار را با پول چاپي مي كند و تورمي 
كه از آن پول چاپي حاصل مي شود قدرت خريد افزايش 
دستمزد را به كل از بين مي برد. از دولت هيچ كاري براي 
افزايش دستمزد برنمي آيد. افزايش دستمزد فقط و فقط 
يك راه دارد و آن هم افزايش س��رمايه گذاري است. ولي 
تا دولت در قيمت  كاال و خدمات دس��تكاري كند بخش 
خصوصي انگيزه اي براي سرمايه گذاري نخواهد داشت 
دولت پولي براي س��رمايه گذاري ندارد مي ماند حيف و 
ميل خصولتي ها. پس اول بايد مداخله قيمتي حذف بشود 
تا بعد سرمايه گذاري صورت بگيرد تا بعد دستمزد برود 
باال. اينكه زمان مي برد مردم چه جوري از عهده افزايش 
قيمت ها بربيايند؟ راه حلش هم سازوكار صندوق منابع 
ملي است و توزيع يارانه نقدي كه عرض كردم. عوايد ريالي 
حاصل از فروش نفت و گاز يكسان بين مردم توزيع بشود. 
بدين ترتيب مردم مي توانند آزادسازي قيمت ها را تحمل 
كنند تا رشد و توسعه واقعي به افزايش واقعي دستمزدها 
ادامه در صفحه 2 هم منجر بشود... 

1- قيمت واقعي به رشد اقتصادي رشد دستمزدها و افزايش رفاه خانوار منجر مي شود. واقعي 
شدن قيمت ها حتي به كاهش تورم بلندمدت كشور هم منجر مي شود.

2- قيمت واقعي با استفاده از فرمول قيمت هاي جهاني نيست بلكه قيمت واقعي در يك بازار 
با رقابت سالم عرضه و تقاضا را به تعادل مي رساند. اگر دولت بخواهد صرفا قيمت هاي اسمي 

جديدي در سطح باالتري تعيين كند مشكلي حل نكرده فقط عجالتا محصوالت را گران 
كرده و مشكل اصلي را صرفا به آينده موكول كرده. اگر هم بخواهد براي ورود خريداران و 
فروشندگان به بازار محدوديت ايجاد كند يا نوسان قيمت محدود كند و... باز جلوي كشف 

قيمت واقعي را از بازار گرفته است.
3- تغييرات قيمت واقعي، اطالعات خيلي مهمي در مورد نياز اقتصاد به سرمايه گذاري به ما 
مي دهد نه تنها در مورد سرمايه گذاري اطالع مي دهد كه انگيزه براي سرمايه گذاري را هم 

ايجاد مي كند؛ لذا دولت نبايد در قيمت هاي واقعي اختالل ايجاد كند.
4- به رغم همه اينها سپردن قيمت ها به تعادل بازار بدون سازوكار تراز براي نقدي كردن 

يارانه ها اكيدا غلط است. كال هر اقتصادي نياز به سازوكارهاي حمايتي از نيازمندان جامعه 
دارد. در كشور ما به خاطر نيم قرن سياست گذاري اقتصادي غلط و يك حكمراني اقتصادي 
ناكارا سياست هاي حمايتي به مراتب مهم تر است. امروز كم خطا ترين و موثرترين سازوكار 

حمايتي كه مي توانيم برقرار بكنيم توزيع يكسان و نقدي عوايد ريالي فروش نفت و گاز است. 
نفت و گازي كه در يك بازاري با رقابت سالم در قيمت تعادلي به فروش رفتند البته همه آنچه 
از حيث قيمت هاي تعادلي و سازوكار حمايتي امروز ترسيم شد تصوير هدفي بود كه بايد به 

سمتش حركت كنيم اما براي رسيدن به اين مقصد يك برنامه گذاري الزم است تا اقتصاد را با 
كمترين هزينه از وضع امروز به وضع مقصود برساند.

والدت باسعادت امام حسن عسكري)ع( را تبريك مي گوييم



»در شرايط نامناسب و پرفساد و شرايطي كه بخش قابل 
اعتنايي از س��اختار قدرت به تسخير گروه هاي غير مولد 
درآمده است، دولت آقاي رييسي بيايد مصوبه هاي هيات 
وزيران درباره نرخ مبناي كس��ب حقوق گمركي و س��ود 
بازرگاني را ببيند. چطور مي شود در مورد معيشت مردم 
مي گويند اين رانت است كه مردم نان بخورند تا زنده بمانند، 
اما رانت وحشتناكي كه به واردكننده ها داده مي شود آزارتان 
نمي دهد و همچنان براي آنها حقوق بازرگاني را با پايه دالر 
4200 توماني محاسبه مي كنيد؟« نشست مجازي موسسه 
مطالعاتي دين و اقتصاد با موضوع »نياز به پيوست عدالت در 
سياست گذاري عمومي« برگزار ش��د.  اليحه دوفوريتي 
دولت در روزهاي اخير مبني بر حذف ارز ترجيحي كاالهاي 
اساس��ي به موضوع اصلي اين نشست تبديل شد.  فرشاد 
مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در 
ابتداي اين نشس��ت با بيان اينكه عالئم وش��واهد بسيار 
پرشماري وجود دارد كه نشان مي دهد هنوز هم در نظام 
تصميم گذاري اساس��ي ما به بديهيات اوليه عقلي توجه 
بايسته نمي ش��ود، گفت: در 30 سال گذش��ته به كرات 
سياست هاي تورم زا اجرا مي شود و وقتي از آنها مي پرسيد 
چرا اينكارها را انجام مي دهيد؟ مي گويند ما با هدف برقراري 
عدالت و صيانت از معيشت فقرا مي خواهيم اينكار را انجام 
دهيم.  مومني با اشاره به نقل قولي از جان كنت گالبرايت 
كي از متفكران توسعه مبني بر شكست حكومت و مردم در 
صورت عدم وجود استنباط واحد از مفاهيم كليدي، گفت: 
من خاطرم هست كه در نشست معروف اقتصادداناني كه 
اولين نامه را به احمدي نژاد نوشتند، در حضور مسووالن 
دولت وقت زماني نوبت به من رسيد گفتم نزديك به 20 
سال است كه راجع به توسعه عادالنه كارمي كنم بنابراين 
وقتي شما از عدالت دم زديد من خيلي خوشحال شدم اما 
وقتي س��ركار آمديد دي��دم نه دركي از عدال��ت داريد نه 
برنامه اي براي آن داريد و وقتي رفتارهاي عملي شما را ديدم، 
تير خ��الص بر من اصابت كرد چ��ون ظالمانه ترين، غير 
شفاف ترين، غيركارا ترين و فسادزا ترين كارها را مي كردند 
و مي گفتند نيت ما اين است كه عدالت را رعايت كنيم. گام 
نخست در پيوست عدالت اين است كه عزيزان بيايند بگويند 
چه مفهومي از عدالت در ذهن خود دارند؟ و سپس درباره 
آن گفت وگو كنيم. مومني در بخش ديگري از سخنان خود 
به موضوع اين روزهاي اقتصاد كشور مبني بر تصميم گيري 
درباره نرخ ارز اشاره كرد و گفت: مركز پژوهش هاي مجلس 
اخيرا گزارش��ي راجع به نرخ ارز منتش��ر كرده اس��ت و 
بي سابقه ترين روابط تابعي بين نرخ ارز و ساير متغيرها مطرح 
كرده است كه واقعا در كيسه هيچ عطاري پيدا نمي شود و 
نمي توان جز اين تصور كرد كه اينها از پيش تعيين كرده اند 
كه راه نجات ايران از طريق شوك درماني مي گذرد و حال 
براي اين نظر آسمان و ريسمان را به هم مي بافند.  وي افزود: 
در هيچ جاي دنيا خدمات سالمت را به بازار نمي سپارند اما 
در ايران با همه دقت هايي كه در گذشته انجام شده و اآلن 
در حال نابودي آن هستند، مي بينيم بار هزينه هاي سالمت 
)اس��تاندارد ايده آل در دنيا اين است كه 5 درصد آن سهم 
خانوار باشد( طي سال هايي در ايران از 60 درصد نيز عبور 
كرده اس��ت و شما وقتي اجزاي cpi  را هم نگاه مي كنيد، 

متوجه مي شويد سياست هاي تورم زا از لحاظ بي عدالتي در 
آموزش و سالمت نسبت به همه گروه هاي ديگر كاالها و 
خدمات وحشتناك تر عمل مي كند بنابراين اگر دقت هاي 
نظري وجود نداشته باشد مي تواند فجايع بزرگ به همراه 
داشته باش��د.  وي افزود: همين االن مسووالن اقتصادي 
كشور سخناني مطرح مي كنند كه انسان متاثر مي شود. 
مثال مي گويند متفقيم كه با شوك قيمتي كسري مالي مان 
را تامين و اسم آن را صيانت از فقرا مي گذارند. آنچه خيلي 
غم انگيز است اين است كه عزيزان مدام شعار مي دهند در 
بودج��ه 1401 هزينه ها را كاهش خواهيم داد اما از طرف 
ديگر اين همه تمايل به دستكاري قيمت هاي كليدي از خود 
نشان مي دهد.  مومني خاطرنشان كرد: ما بر اساس استناد 
به گزارش مرك��ز آمار ايران نش��ان داده بودي��م در دوره 
احمدي نژاد كسري مالي خانوار ها در يك دوره هشت ساله 
بيش از 4.5 برابر افزايش يافته بود اما اندازه بدهي هاي دولت 
چند ده برابر شده بود. بنابراين وقتي كه به اين امر بديهي 
مديران فعلي اقتصاد ايران توجه نمي كنند كه بزرگ ترين 
مصرف كننده اقتصاد كشور، دولت است. سي سال است اين 
مستندات در حال انتشار است اما باز همين حرف ها زده 
مي شود.اگر ما مي خواهيم واقعا به اين جامعه خدمت كنيم 
چه از موضع كارشناس��ي چه از موضع مقام هاي مسوول 
اجرايي بايد ب��ه اين بديهي اوليه عقل��ي توجه كنيم كه 
ش��وك هاي قيمت��ي ني��روي محركه بي ثبات س��ازي، 
ناامن سازي و بسترساز تعرض به حقوق مالكيت فقيرترين 
گروه هاي جامعه مي شود.  اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: 
تمام متفكران اقتصادي از تمام نهله هاي اقتصادي در اين 
زمينه اتفاق نظر دارند كه اگر يك شوك قيمتي به جامعه 
وارد شود، حقوق بگيران به فساد كشانده مي شوند. مومني 
با بيان اينكه امسال سال تدوين برنامه ميان مدت توسعه 
است، گفت: اين يك طنز تلخي است كه علي رغم آن فجايع 
انس��اني واجتماعي كه در تجربه هاي قبلي در اثر شوك 
درماني رخ داده اس��ت در آستانه تدوين اين برنامه شوك 
قيمتي را دس��تور كار ق��رار مي دهند. خب ش��ما با اين 
بستر سازي در حال يك نقض غرض بزرگ هستيد چراكه 
پيش بيني پذير بودن اقتص��اد در يك برنامه اصل بديهي 
است. من شنيده ام دوس��تاني كه در جلسه با موضوع ارز 
ترجيحي در روز 18 آبان ش��ركت كردند مي گويند هيچ 
استدالل ردكننده استدالل هاي مخالفان شوك درماني از 
سوي رييس جمهور و مس��ووالن اقتصادي دولت مطرح 
نشده است و نه تنها يك استدالل نقضي بيان نشده است 
بلكه حتي پذيرفته اند كه اين موضوع امر خطيري است و 
مي تواند پيامدهاي پرش��ماري داشته باشد. يعني شب 
هجدهم آبان به اين جمع بندي رسيده اند و صبح نوزدهم 
اليحه دوفوريتي حذف ارز ترجيحي ارايه مي شود كه در نوع 
خود پديده اي است.  وي افزود: يكي از شيوه هايي هم درباره 
نقدهاي عالمانه به سياست هاي مسووالن در پيش گرفته اند 
اين است كه مي گويند چرا راه حل ارايه نمي كنيد؟ وقتي 
ش��ما به صورت ش��فاف نمي گوييد اصل مباني مساله را 
پذيرفته ايد يا نه راه حل ارايه كردن در اين زمينه چه گره اي 
باز مي كند؟ جز اين اس��ت كه اين شيوه اداره كشور هيچ 
نسبتي با پيش بيني پذيري و عمل مبتني بر برنامه ندارد و 

مي تواند تالي فاس��دهاي ديگري هم داشته باشد اما اگر 
عزيزان مي خواهند خيالشان در قبال راه حل ها راحت شود 
بايد بگوييم شما بياييد اول كشور را با يك برنامه ضد فساد 
واكسينه كنيد زيرا نمي شود ما همه چيز را به نيت خوب 
ارجاع دهيم. من خواهش��م از دولت اين است كه گزارش 
ديوان محاسبات درباره ميزان دالرهاي گمشده در سال 
1398 مرور كنيد و بعد ببينيد اگر شما برنامه نظارت پذير 
و مبتني بر پايش نخبگان دانشگاهي تدوين كرده بوديد 
چندين ميلي��ارددالر را از دس��ت نمي دادي��د. پس اگر 
مي گويند ما درآمد كم داريم عقل س��ليم مي گويد شما 
همين درآمدهاي فعل��ي خودت را حفظ ك��ن آن وقت 
صالحيت كسب درآمد سالم نيز پيدا مي كنيد و آنجا ما درباره 
شيوه هاي سالم كسب درآمد صحبت مي كنيم.  مومني 
افزود: در شرايط نامناسب و پرفساد و شرايطي كه بخش 
قابل اعتنايي از ساختار قدرت به تسخير گروه هاي غير مولد 
درآمده اند، دولت آقاي رييس��ي بيايد مصوبه هاي هيات 
وزيران درباره نرخ مبناي كس��ب حقوق گمركي و س��ود 
بازرگاني را ببيند. چطور مي شود در مورد معيشت مردم 
مي گويند اين رانت است كه مردم نان بخورند تا زنده بمانند، 
اما رانت وحشتناكي كه به واردكننده ها داده مي شود آزارتان 
نمي دهد و همچنان براي آنها حقوق بازرگاني را با پايه دالر 
4200 توماني محاس��به مي كنيد؟اي��ن اتفاقات در يك 
س��اخت توس��عه يافته س��الم كه با برنامه مي خواهد بر 
مشكالتش غلبه كند، راه هاي شرافتمندانه كسب درآمد 
وجود دارد اما همفكران ما از ارايه اين پيشنهادات خودداري 
مي كنند زيرا تا زماني كه عالئم جدي تسخير شدگي در 
تصميمات شما وجود دارد، هر ايده كسب درآمد توسعه گرا 
خنثي مي شود.  مومني در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: چند سال است كه روند انتشار آمار تحوالت بسياري 
از داده هاي كليدي در سايت بانك مركزي حذف شده است. 
من س��ومين بار اس��ت كه با تغيير رييس بانك مركزي 
مي گويم اگر شما صادقانه با فس��اد مشكل داريد بياييد 
تخصيص هاي دالري ارز ترجيحي توماني در سال هاي 94 
تا 96 را منتشر كنيد ولي هنوز حاضر نيستند آن را شفاف 
كنند درحالي كه در آن دوره مس��ووليتي هم نداشته اند. 
نزدي��ك ب��ه ده س��ال اس��ت كه رون��د تحوالت س��هم 
واسطه گري هاي مالي توسط بانك مركزي منتشر نمي شود. 
شما اگر واقعا مي خواهيد وضعيت بهبود پيدا كند، 10 درصد 
راه حل هاي بديهي را اجرا كنيد، من تضمين مي دهم همان 
اقتصاددان هايي كه 2 بار به آقاي روحاني نامه نوشتند، به 
آقاي رييسي نامه بنويسند و شيوه هاي كسب درآمد عادالنه 
را ارايه دهند.  وي افزود: س��ال 75 سازمان برنامه و بودجه 
يك گزارش منتشر كرد و درآن گزارش گفته بود در سراسر 
كشور 11 هزار تخت بيمارستاني كم داريم بعد مي ويد در 
سال هاي 68 تا 75 بيست و دو هزار تخت احداث شده ولي 
كماكان كمبود 11 هزار تخت احساس مي شود. اين چه 
چيزي جز فساد و اصراف منابع است؟اگر شما به شيوه هاي 
عالمانه فرآيند هاي تخصيص منابع را شفاف كنيد تمام 
تخصيص هايي كه منابع انس��اني و مالي كشور را اتالف 
مي كند منتفي مي ش��ود. وزارت راه و شهرسازي گزارش 
منتشر كرده است كه از كل فرودگاه هاي كشور 3 درصد 

داراي توجيه اقتصادي هستند. اگر شما به علم به عنوان 
فصل الخطاب تن بدهيد، اين اتالف هاي وحش��تناك را 
منتفي خواهيد كرد و اين همه نياز افزاطي به شيوه هاي 
غيرعادي از بين مي رود.  عضو هيات علمي دانشگاه عالمه 
افزود: تمام كوشش هاي معطوف به عدالت اجتماعي كه 
قبل از تحريك توليد به تحريك مصرف انجاميده است با 
شكست مواجه مي شود. وقتي با فساد مبارزه مي كنيد و از 
بي ثبات سازي اجتناب مي كنيد، حفظ خود دارايي ها يك 
ثروت غيرقابل تصور براي شما ايجاد مي كند. گزارشي اخيرا 
منتشر شده است كه مي گويد 171 ميليارد دالر سرمايه به 
صورت رسمي از كش��ور خارج شده است. شما اگر شوك 
درماني اجرا نمي كرديد اين س��رمايه ها از كش��ور خارج 
نمي شود. دانشگاه شريف مي گويد در پي شوك هاي قيمتي 
تمايل دانشجويان براي خروج از كشور در سال هاي 97 تا 
99 دوبرابر شده است. شما سرمايه هاي انساني و دالري خود 
را از دس��ت مي دهي آن وقت 18 ماه است مي دويد كه 5 
ميليارد دالر از بانك جهاني وام بگيريد و ده ها جور تحقير 
ناشي از فشارهاي امريكا را نيز متحمل مي شويد.  وي افزود: 
ما خجالت مي كشيم درمورد اين مسائل صحبت كنيم چون 
فكر مي كنيم اين مسائل خيلي بديهي است كه از طريق 
ناامن سازي هيچ كشوري نجات پيدا نكرده است. شما با 
توهم اينكه اگر اينكار را بكنيم دولت توان ريالي بيشتري 
كسب مي كند دست به چنين اقداماتي مي زنيد درحالي 
كه اگر گزارش سازمان برنامه را بخوانيد كه مي گويد به ازاي 
هر يك واحد كس��ب درآم��د راز طريق ش��وك قيمتي، 
هزينه هاي دولت 3.5 برابر افزايش پيدا مي كند. واقعا اين 

شيوه حكومتداري اس��ت كه دفتر اقتصاد كالن گزارش 
مي دهد كه اگر اين مسير را ادامه دهيد در سال هاي آينده 
با سقوط اقتصادي مواجه خواهيد شد آن وقت به جاي نقد 
اين گزارش مي گويند اين را يك فرد نوشته است! آيا ساير 
گزارش ها از مريخ آمده است؟ آن فرد نوشته تمام فرآيند ها 
را طي كرده است و به جاي اين حرف ها بياييد بگوييد برآورد 
ش��ما چيس��ت؟ ما به اعتب��ار س��اخت تك محصولي و 
خام فروشانه اي كه داريم به اندازه كافي در معرض نوسانات 
اقتصادي ناشي از قيمت نفت هستيم و علي رغم اين نكته 
مي آيند قيمت هاي كليدي را هم دستكاري مي كنند. وقتي 
اين مسائل را مطرح مي كنيم مساله اين نيست كه راه حل 
وجود ندارد! دولت اگر مي گويد مي خواهد انضباط مالي در 
بودجه برقرار كنند يك برنامه ارايه كنند كه مي خواهند كدام 
هزينه ها را حذف كنند. در 30 س��ال گذشته شعار همه 
دولت ها همين بود و هر وقت نوبت به حذف هزينه هاي زائد 
رسيد، هزينه هاي سالمت، آموزش و مسائل ضروري مردم 
را حذف كردند. آن چيزي كه مي بينيم اين است كه مرتبا 
آدرس هاي غلط داده مي شود. يك مدتي است كه درست 
مانند دولت قبلي مي گويند ما چون مي خواهيم از بانك 
مركزي قرض نگيريم، اوراق منتشر مي كنيم. كدام عقل 
سليمي مي گويد تو از بانك مركزي پول بدون سود و كارمزد 
نگير اما اوراق با س��ود سي درصد بگير؟ دولت را در باتالق 
بدهي هل مي دهيد و به آن افتخار هم مي كنيد؟ مي گويند 
همه ماجراي نقدينگي به كسري مالي دولت مربوط است 
درحالي كه خودش��ان گ��زارش منتش��ر كرده اند كه در 
سال هاي اخير به ازاي هر يك واحد پول پرقدرتي كه بانك 

مركزي خلق مي كند، بانك هاي خصوصي نزديك به هفت 
برابر آن را خلق مي كنند. ما اينكه مافياي رسانه اي در قبال 
اين اتفاقات س��كوت مي كنند را درك مي كنيم اما اينكه 
مقامات مسوول اقتصادي كشور نيز در اين بازي مشاركت 
مي كنند مايه شگفتي است. اگر كارهايي كه داريد مي كنيد 
قابل دفاع است تن به مناظره دهيد و اگر قابل دفاع نيست 

آن را متوقف كنيد.
مومني در پايان س��خنان خود گفت: مهدس بحرينيان 
يك سري داده در يك پروژه كارشناسي پرزحمت تدوين 
كرده اس��ت ك��ه در آن مي گويد يكي از تالي فاس��د هاي 
مقررات زدايي در زمينه اعطاي مجوز به واحدهاي توليدي 
باعث شده است با بحران صرفه مقياس و منازعه رانت جويانه 

بين اين واحدها مواجه شويم.
در داده هاي��ي كه اين عزيران منتش��ر كرده اند ما چيزي 
حدود 298 واحد داراي پروانه بهره برداري فعال براي توليد 
رب گوجه فرنگي داريم و 300 واحد در دست اجرا نيز پروانه 
گرفته است. ما سرانگشتي حساب كرديم با اين ظرفيت 

مي توان يك سوم نياز دنيا به رب گوجه را تامين كرد. 
وقتي اين كار در پتروشيمي، خودرو، سيمان، موتورسيكلت 
و... نيز صورت مي گيرد باعث غيرشفاف شدن تخصيص هاي 
ارزي و ناعادالنه شدن آن خواهد شد تا جايي كه ارزي براي 
داروهاي حياتي مورد نياز جامعه باق��ي نمي ماند. از اين 
دريچه گفته بودند بايد مساله عدالت و پيوست عدالت را 
برجسته كنيم تا معلوم شود اگر تصميمي در ساخت قدرت 
از اعتبار علمي برخوردار باشد، يك متر و معياري از عدالت بر 

فراز آن قابل مشاهده باشد.
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گذر از مداخالت قيمتي با »صندوق منابع ملي«
  آبان 98 اصالحي صورت نگرفت

ما تجربه اصالح قيمت هاي حامل هاي انرژي در آبان 98 
داشتيم. كش��ور ظرفيت تكرار آن تجربه را ندارد. اين ادعا 
سه تا اشكال دارد؛ اوال در آبان 98 اصالحي صورت نگرفت 
چون قيمتي تعادلي نشد. يك قيمت دستوري با يك قيمت 
ديگر جايگزين شد؛ آن هم فقط در مورد يك كاال، بنزين. اين 
اصالحي نيست كه بخواهد مشكل مداخله قيمتي را حل 
كند. ثانيا قيمت حامل هاي انرژي تغيير نكرد مثال قيمت 
گازوييل عوض نشد فقط بنزين گران شد ثالثا پيش از اين 
ما بارها تجربه افزايش قيمت بنزين را داشتيم. فقط در تير 
1386 اعتراضاتي ش��كل گرفت كه به آتش گرفتن چند 
جايگاه منجر ش��د و از قضا از آن تجربه درس هاي مهمي 
گرفته شد كه در جريان طرح هدفمندسازي سال هاي 89 
و 90 به كار گرفته شد و ديديم افزايش قيمتي كه آن موقع 
در چارچوب هدفمندسازي صورت گرفت به هيچ آشوب و 
اعتراضي منجر نشد. غير از تير 86 و آبان 98 ما بيش از 10 
مورد افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي داشتيم كه همه 
بدون تنش اجتماعي صورت گرفتند. اشكال اساسي آبان 
98 اين بود كه سازوكار نقدي سازي يارانه در آن ديده نشده 
بود. من هم با صرف آزادسازي قيمت ها مخالفم. آزادسازي 
قيمتي و نقدي سازي يارانه بايد توامان صورت بگيرند و به 
شكل تراز و متناسب. به تعبير ديگر اشكال آبان 98 اين بود 
كه يك اقدام اقتصادي كه چند سال كار كارشناسي شده 
بود و راه حل هاي جامعي براي آن طراحي شده بود كه همه 
جوانب مساله را مي ديد ناگهان از نهادهاي اقتصادي دولت 
گرفته شد و به وزارت كشور سپرده شد. سياست گذاري 
اقتصادي و برنامه ريزي تامين��ي دو امر تخصصي اند كه 
بايد در حيطه خودش��ان با كارشناسان خودشان صورت 
بگيرد خالصه اينكه فاجعه آبان 98 به خاطر امنيتي كردن 

سياست گذاري اقتصادي رقم خورد.
در سازوكاري كه من پيش��نهاد مي كنم صندوق منابع 
ملي به وكالت از سوي مردم معادن نفت و گاز را در اختيار 
ش��ركت ملي نفت و شركت ملي گاز قرار مي دهد و بهره 
مالكانه مي گيرد. سود شركت نفت و گاز به تمامي بايد از 
آن فعاليت عملياتي اكتشاف و استخراج و اينها به دست 
بيايد كه حيطه تخصصي آنهاست. تفكيك كردن منابع 
زيرزميني و نگه داش��تن آنه��ا در صندوقي كه فعاليت 
عمليات خاصي ندارد براي جلوگي��ري از افت بهينگي 
و جلوگيري از افزايش فس��اد در شركت ملي نفت و گاز 

الزم است. 

  ت�داوم مداخله قيمتي با تخصيص س�هميه 
انرژي به افراد

اما بهتر نيست ما به مردم س��هميه بنزين بدهيم؟ مردم 
خودشان بين هم بنزين را معامله كنند كه قيمتش كشف 
بشود، قيمت واقعي. اوال نفت و گاز خيلي بيشتر از بنزين 
و گازوييل است. وقتي بنزين و گازوييل هم بدهيم يعني 
نفتا و مازوت و سوخت كوره و نفت سفيد و خيلي چيزهاي 
ديگر را نداديم و اين يعني كماكان در صنايع با مش��كل 
مداخله قيمتي مواجه خواهيم شد. مشكل را بايد از همان 
باالدست از سر چاه نفت و گاز حل كرد و ديگر پايين دست 
را به بازار سپرد. اتفاقا در اين دولت صحبت از اين هست كه 
به مردم مثال سهميه قابل معامله بنزين بدهند. اين مشكل 
را حل نمي كند. ده ها مشتقات نفت و گاز داريم. اگر قيمت 
آنها را كماكان دولت تعيين كند به رغم دادن سهميه قابل 
معامله بنزين مشكل اصلي كماكان برقرار است. تازه عالوه 
بر آن مشتقات نفتي كل محصوالت غيرنفتي هم هست 
كه بعد كماكان آنها هم مشمول مداخالت قيمتي خواهند 
بود و رويه هاي س��ابق در مورد آنها اجرا مي شود. ثانيا كل 
منابع نفت و گاز ملي است همه اش مال مردم است، يعني 
پرداخت بايد متناسب با كل عوايد اينها باشد، نه فقط سهم 
بنزين اگر سهم بنزين به مردم پرداخت بشود و قيمت هاي 
ساير مشتقات آزاد بشود ولي عوايد در اختيار دولت بماند 
كيفيت حكمراني كش��ور افت مي كند. عوايد منابع ملي 
بايد به مردم پرداخت بشود. دولت بايد با ماليات مصارفش 
را تامين كند. دولتي كه به ماليات متكي باشد حكمراني 
منظم تر پاسخگوتر و موثرتري خواهد داشت. حكمراني كه 
از نفت و گاز ارتزاق مي كند به رشد و توسعه منجر نمي شود 
و به همين دليل من دادن سهميه قابل معامله بنزين را به 

مردم براي اقتصاد كشور مضر مي دانم.
مي توانيم يك واحد انرژي تعريف كنيم مالك واحد انرژي 
با آن بتواند ه��ر نوع واحد انرژي را بخ��رد؛ چه بنزين چه 
گازوييل؛ چه برق و گاز و بعد بتوانند واحدهاي انرژي را بين 
مردم معامله كنند. اين جوري وقتي به مردم واحد انرژي 
قابل معامله مي دهيم انگار از كل منابع نفت و گاز داديم اين 
جوري بهتر نيست؟ اشكال داشتن يك واحد انرژي كه بشود 
با آن انواع اين حامل ها را خريد اين است كه باز يك كارمند 
دولتي يك جايي بايد بنشيند و قيمت هاي نسبي بنزين و 
گازوييل را تعيين و ابالغ كند يعني مثال بايد بگويد هر ليتر 
بنزين 10 واحد انرژي، هر ليتر گازوييل مثال 8 واحد انرژي، 
هر مترمكعب گاز 3 واحد انرژي. اين يعني قيمت هاي نسبي 

را او تعيين مي كند و در ابتداي بحث وقتي صحبت از اهميت 
قيمت و تعادلي بودن قيمت كرديم و اطالعات مهمي كه 
مي دهد دقيقا صحبت از اين بود كه بايد به بازار اتكا كرد. 
براي كشف قيمت تعادلي اگر دولت مداخله اي بكند تمام 
س��ازوكار سرمايه گذاري و تخصصي ش��دن توليد به هم 
مي زند. اين واحد انرژي باز مي شود سازوكاري كه مداخله 
قيمتي را ايجاد مي كند. يك س��ازوكاري براي حمايت از 
خانوار ايجاد مي كند اما مشكل مداخله دولت در قيمت ها 
را كه امروز مانع اصلي بر س��ر رشد و توسعه كشور است و 

نابودكننده توليد دستمزد است حل نمي كند.

  تجربه آالسكا در مدل صندوق منابع ملي 
بهتر نيست از تمام اين ايده ها خالقانه برويم سراغ يك مدلي 
كه تجربه مشابهي يك جايي در دنيا داشته باشد؟ بله، اتفاقا 
فكر خوبي است. ايالت آالسكا در امريكا زمين هاي ايالتي 
دارد كه منابع نفت��ي دارد و از محل بهره مالكانه آن منابع 
نفتي، دولت آالس��كا درآمد نفتي دارد. كل اين درآمد در 
صندوقي قرار مي گيرد و عوايدش به طور منظم نقدا بين 
اهالي آالس��كا توزيع مي شود. خود دولت آالسكا با درآمد 
مالياتي اداره مي شود يعني مدل صندوق منابع ملي تجربه 
مشابه دارد اما مدل هاي مبتني بر واحد انرژي ندارد دليلش 
هم ساده است اختالل در قيمت  هاي نسبي ايجاد مي كند. 
ولي مدل صندوق منابع ملي و توزيع نقدي هم اش��كال 
دارد. چون ثروت نفت يك سرمايه بين نسلي است، بهتر 
نيست دولت سرمايه گذاري كند؟ دولت كي و كجا نسبت 
به سرمايه هاي مردم امين بوده كه حاال بخواهد باشد؟ اتفاقا 
مردم نس��بت به آينده فرزندان و نوادگان و نديدگان شان 
دلسوزتر هستند تا دولت. تحقيقات متعددي هم در دنيا 
اين را نش��ان داده اس��ت كه وقتي پرداخت هاي نقدي به 
خانواده هاي كم درآمد صورت مي گيرد تا هر جور خواستند 
خرج كنند يك��ي از مصارف اصلي ش��ان ب��راي آن پول 
تحصيل فرزندان شان است. اين يك سرمايه گذاري بين 
نسلي است چون درآمد آن فرزند بيشتر بشود فرصت هاي 
تحصيل��ي و كاري نوه ها هم بهتر مي ش��ود. اگر خانواري 
ب��ا درآمد اين صندوق قس��طي تراكتور بخ��رد يا آبياري 
باغ شان را بهبود بدهند تا برداشت محصولشان بيشتر بشود 
سرمايه گذاري اي كرده كه دقيقا تبديل به ثروت خانوادگي 
مي شود و فرزندان و نسل هاي بعدي شان هم از آن بهره مند 
مي شوند. فكر مي كنيد آن پول در دستان دولت چه باليي 
سرش مي آيد؟ صندوق توسعه ملي را نگاه كنيد. صندوق 

بازنشستگي را نگاه كنيد. اين چه تصوري است كه بگوييم 
مردم بلد نيستند سرمايه گذاري كنند فقط دولت بلد است. 
چه جوري به اين نتيجه مي رسيم كه پول نفت اگر دست 
دولت باشد مي شود، سرمايه گذاري بين نسلي اگر دست 

مردم باشد حيف و ميل مي شود؟ 
چرا به همه يكسان بدهيم؟ بهتر نيست دهك ثروتمند را 
حذف كنيم مثال به فقرا بدهيم؟ اوال نفت و گاز ملي است 
يعني مال همه ملت اس��ت فقير و غني اينجا واقعا بحث 
يارانه نيست بحث اين است كه اين منابع ملي است و سهم 
هر كس��ي از اين ملت را بايد داد اما به اين هم توجه داشته 
باشيم كه به رغم همه تال ش هاي وزارت رفاه هنوز شناخت 
دقيقي هم از وضعيت درآمد و ثروت تك تك خانوارهاي 
كشور نداريم كه بتوانيم دقيقا فقير را از ثروتمند تشخيص 
بدهيم. از نظر آم��اري درك خوبي از دهك هاي درآمدي 
داريم. داده خوبي هم از ثروت و درآمد خانوارها داريم اما با 
اين وجود اين داده اينقدر خطا و كاستي دارد كه براي امر 
حساسي مثل سياست حمايتي قابل اتكا نيست و توزيع 
يكسان خيلي بهتر است. راه درستش اين است كه سازوكار 
ماليات بر كل درآمد يعني آن چيزي كه اصطالحا پي آي تي 
مي گويند برقرار كنيم در آن حالت هر كس متناس��ب با 
درآمدش ماليات مي دهد. اف��راد بدون درآمد و كم درآمد 
ماليات نمي دهند. آنهايي كه درآمد متوس��ط دارند مثال 
10، 20 درصد ماليات مي دهند درآمد متوسط به باال 20، 
30 درصد ماليات مي دهند. درآمدهاي باال 30، 40 درصد 
ماليات مي دهند. بعد پرداخت صندوق منابع مالي بايد جزو 
درآمد مشمول ماليات به حساب بيايد در اين صورت 30، 40 
درصد از پرداختي به افراد با درآمد باال از طريق ماليات عمال 
پس گرفته مي شود. درحالي كه كل عوايدي كه خانوارهاي 
بي درآمد و كم درآمد از صندوق مي گيرند براي خودشان 
مي ماند يعني مي شود بين عوايد فقرا و اغنيا تفاوت قائل شد 
ولي اين تفاوت بايد از طريق سازوكار ماليات بر كل درآمد 
اعمال بشود نه در مرحله توزيع اتكا به ماليات براي انضباط 

ماليه دولت خيلي بهتر است.

  خطاي اصالح مالياتي قبل از اصالح قيمتي 
در اين صورت بهتر نيست ما اول نظام مالياتي مان را اصالح 
كنيم بعد قيمت ها را آزاد و يارانه ه��ا را نقدي كنيم؟ اين 
درست است كه نظام مالياتي كنوني ما خيلي ناكارآ است 
عمده ماليات كش��ور از حقوق بگيران مي آيد در حالي كه 
خيلي از سرمايه داران و ثروتمندان كشور سهم خودشان 

را از ماليات نمي پردازند. سال هاي اخير دولت كمتر از 10 
درصد جي دي پي ماليات مي گرفته در حالي كه ما تجربه 
200 كشور ديگر را كه نگاه مي كنيم اداره درست و منظم 
امور يك كشور حدودا 30 تا 40 درصد جي دي پي را الزم 
دارد. پس هر جور حساب بكنيم نظام مالياتي كشور نياز به 
اصالح دارد ولي اگر نظام مالياتي را اصالح بكنيم و عوايد 
مالياتي به عنوان درصدي از جي دي پي برود باال عوايد دولت 
بيشتر مي شود و همه اين عوايد را دولت مي ريزد در چاه ويل 
يارانه پنهان در قيمت. و اين نظام مخرب سرمايه گذاري 
و مضر براي دس��تمزدها مدت طوالني تري ادامه خواهد 
داش��ت. به رغم اينكه اصالح مالياتي الزم اس��ت اما اتفاقا 
اصالح مالياتي قبل از اصالح قيمتي غلط اس��ت. اول بايد 
مداخله قيمتي را حذف كنيم. كشف قيمت را به بازار آزاد 
و رقابت سالم بسپاريم و نظام حمايتي را مبتني بر پرداخت 
نقدي بكنيم. بعد نوبت به اصالح مالياتي مي رسد تا همه بار 
مالياتي به دوش حقوق بگيران نباشد و بقيه جامعه هم سهم 

خودشان را از ماليات بپردازند.
بهتر نيست اول طرح هاي توسعه صنعتي را پيش ببريم، 
يك مدتي در مسير رشد توسعه گام  برداريم بعد قيمت ها 
را آزاد و يارانه ها را نقدي كنيم؟ منابع براي سرمايه گذاري 
محدود است، تقاضا براي سرمايه گذاري بي نهايت. سازوكار 
الزم داريم تا بتوانيم بهترين عرصه سرمايه گذاري را انتخاب 
كنيم و منابع محدود را صرف آن عرصه كنيم. تا به ثمر برسد 
كارمند دولتي كه فكر مي كند از بازارها و هزاران كارآفرين 
و سرمايه گذار بهتر مي فهمد نياز سرمايه گذاري كشور را، 
دچار توهم است. براي شناسايي عرصه هاي سرمايه گذاري 

نيازمند سيگنال هاي قيمتي واقعي هستيم.

  برداشتن تحريم ها شرايط را بدتر مي كند
بهتر نيس��ت اول مذاكرات وين را به جايي برس��انيم بعد 
قيمت ه��ا را آزاد كني��م و يارانه ها را نق��دي كنيم؟ رفع 
تحريم هاي نفت��ي در حضور يارانه پنهان در قيمت باعث 
مي شود همين اندك توليد كشور هم نابود شود چرا؟ رفع 
تحريم زماني خوب است كه ما بتوانيم وارد بازارهاي جهاني 
بشويم، مزيت توليدي مان را پيدا كنيم و با دنيا تجارت كنيم. 
اين خوب اس��ت. مداخله دولت در قيمت به همان دليلي 
كه سرمايه گذاري را تخريب مي كند و كارمند و كارگر را 
تضعيف مي كند. قدرت اقتصادي كشور در برابر دنيا را هم 
تضعيف مي كند. در چنين وضعي رفع تحريم باعث مي شود 
باز بشويم يك كشور با اقتصاد نفتي كشوري كه فقط نفت 

و گاز را مشتقاتش را مي فروشد و خوراك و پوشاك و غيره 
را از دنيا وارد مي كند تا به خيال مسووالن تنظيم بازار كرده 
باشد. رفع تحريم درحالي كه يارانه پنهان در قيمت داريم 
رشد و توسعه كشور را بيشتر عقب مي اندازد براي همين 
سپردن قيمت به تعادل بازار و نقدي كردن يارانه ها حتي 
بر رفع تحريم ها هم مقدم است در حالي كه رفع تحريم از 

نيازهاي اضطراري كشور است.

جمع بندي
1- قيمت واقعي به رشد اقتصادي رشد دستمزدها و افزايش 
رفاه خانوار منجر مي شود. واقعي شدن قيمت ها حتي به 

كاهش تورم بلندمدت كشور هم منجر مي شود.
2- قيمت واقعي با اس��تفاده از فرمول قيمت هاي جهاني 
نيست بلكه قيمت واقعي در يك بازار با رقابت سالم عرضه 
و تقاضا را به تعادل مي رس��اند. اگ��ر دولت بخواهد صرفا 
قيمت هاي اسمي جديدي در سطح باالتري تعيين كند 
مشكلي حل نكرده فقط عجالتا محصوالت را گران كرده و 
مشكل اصلي را صرفا به آينده موكول كرده. اگر هم بخواهد 
براي ورود خريداران و فروشندگان به بازار محدوديت ايجاد 
كند يا نوسان قيمت محدود كند و... باز جلوي كشف قيمت 

واقعي را از بازار گرفته است.
3- تغييرات قيمت واقعي، اطالعات خيلي مهمي در مورد 
نياز اقتصاد به سرمايه گذاري به ما مي دهد نه تنها در مورد 
سرمايه گذاري اطالع مي دهد كه انگيزه براي سرمايه گذاري 
را هم ايجاد مي كند؛ لذا دولت نبايد در قيمت هاي واقعي 

اختالل ايجاد كند.
4- به رغم همه اينها سپردن قيمت ها به تعادل بازار بدون 
س��ازوكار تراز براي نقدي كردن يارانه ها اكيدا غلط است. 
كال هر اقتصادي نياز به سازوكارهاي حمايتي از نيازمندان 
جامعه دارد. در كشور ما به خاطر نيم قرن سياست گذاري 
اقتصادي غلط و يك حكمراني اقتصادي ناكارآ سياست هاي 
حمايتي به مراتب مهم تر اس��ت. ام��روز كم خطا ترين و 
موثرترين سازوكار حمايتي كه مي توانيم برقرار بكنيم توزيع 
يكسان و نقدي عوايد ريالي فروش نفت و گاز است. نفت و 
گازي كه در يك بازاري با رقابت سالم در قيمت تعادلي به 
فروش رفتند البته همه آنچه از حيث قيمت هاي تعادلي و 
سازوكار حمايتي امروز ترسيم شد تصوير هدفي بود كه بايد 
به سمتش حركت كنيم اما براي رسيدن به اين مقصد يك 
برنامه گذاري الزم است تا اقتصاد را با كمترين هزينه از وضع 

امروز به وضع مقصود برساند.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
با وجود اعالم خبر آزادس��ازي احتمالي 3.5 ميليارد دالر 
از پول هاي بلوكه شده ايران و پيش بيني خبرگزاري ها از 
خبرهاي خوش بازار ارز و افزايش فروش ارزهاي خانگي به 
خاطر احتمال شروع مذاكرات در وين، روز شنبه 22 آبان 
1400، بازهم دالر روند صعودي خود را ادامه داد، و به قيمت 
28740، دالر كانادا 23170، يورو 32890، درهم7820 
تومان معامله شد . همچنين با اعالم اونس طال به قيمت 
1864 دالر، قيمت طال افزايش يافت و س��كه طال به 12 
ميليون و 720 هزار تومان، گرم 18 به 1 ميليون و 275 هزار 
تومان رسيده است. برخي كارشناسان بازار مي گويند بازار 
در صورتي واكنش مثبت نشان مي دهد كه اخبار مثبت از 
مذاكرات حاصل شود و آزادسازي پول هاي بلوكه شده عمال 

امكان عرضه ارز را ممكن سازد.

     حركت آرام دالر در كانال ۲۸ هزار توماني
هر دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 22 آبان ماه( با رشد 
129 توماني به قيمت 27 هزار و 955 تومان داد و س��تد 
شد.قيمت فروش يورو با 131 تومان افزايش برابر 32 هزار 
و 28 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 
401 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 393 تومان 
اعالم شد. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
27 هزار و 476 تومان و نرخ فروش آن 27 هزار 726 تومان 
بود. اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 31 
هزار و 444 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 729 تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز شنبه، 
حواله يورو به ن��رخ 26 هزار و 897 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 23 هزار و503 تومان معامله شد.قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و در اين محدوده 
نوسان داش��ت و در مقطعي به سمت رقم 27 هزار تومان 
نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود، 
البته براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي 28 هزار تومان 

معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت.

    احتمال آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
به تازگي اعالم ش��د كه بيش از 3،5ميليارد دالر از منابع 
مسدودي كشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاري 
كشور است، اكنون نيز گزارش بانك مركزي حاكي از آن 
است كه جريان ارزي در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي 
بهبود يافته است. چندي پيش رييس دولت به دستگاه ها 
دستور داد زمينه آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در 
ساير كشورها را فراهم كنند كه در اين بين، اعداد و ارقامي 
كه از ميزان بدهي كش��ورها مطرح مي ش��ود كه با وجود 
پيگيري از بانك مركزي، پاسخي درباره ميزان دقيق اين 
ارقام و صحت آنها داده نشد.كشورهاي بدهكار به ايران و 
ميزان بدهي آنها شامل انگليس معادل600 تا 700 ميليون 
پوند، كره جنوبي معادل هشت ميليارد دالر، ژاپن به ميزان 
سه ميليارد دالر، امريكا سه ميليارد دالر، عراق معادل شش 
ميليارد دالر و لوگزامبورگ دو ميليارد دالر است كه علت 
بدهي آنها عمدتا ناش��ي از صادرات نفت، گاز و برق است 

كه تحريم ها مانع از رسيدن پول آنها به كشور شده است.
برآوردها نيز حاكي از آن اس��ت ك��ه تقريبا پول هاي 
بلوكه شده ايران در ساير كشورها به 50 ميليارد دالر 
مي رسد كه آزادس��ازي و تزريق آنها به بازار ارز نقش 
مهمي در ساماندهي بازار ارز خواهد داشت  اما طبق نظر 
كارشناسان، تاكنون هر بار كه قيمت ها در بازار ارز روند 
صعودي به خود گرفت، دولت ها با آگاهي از تاثير رواني 
مثبت انتشار اخبار درباره آزادسازي منابع ارزي بلوكه 
شده، از اين موضوع براي كاهش قيمت ها در بازار ارز 
استفاده مي كنند، درحالي كه اين كاهش موقتي بوده 
و حتي ممكن است با گذشت زمان و مشخص شدن 

گفتار درماني اين اخبار، اثر منفي نيز داشته است. 
به گونه اي كه علي سعدوندي، يك كارشناس اقتصادي 
پيش از اين در گفت وگويي با ايسنا، درباره پيشنهادهاي 
ارزي به دول��ت تاكيد كرد كه دولت در زمينه ب��ازار ارز از 
گفتار درماني پرهيز كند، زيرا مهم ترين ابزار بانك مركزي 
براي سياس��ت گذاري، اعتبار آن است و اگر واقعا به منابع 

ارزي دسترسي ندارد، گفتار درماني نكند و اعتبار خود را 
از بين نبرد تا منابع ارزش��مند ارزي هدر نروند.در رابطه با 
وضعيت درآمدهاي ارزي كشور، رييس كل بانك مركزي 
در گفت وگويي خبر از س��ه برابر ش��دن درآمدهاي ارزي 
دولت در هفت ماهه امس��ال داد و گفت: دسترسي دولت 
به منابع ارزي بيش��تر و بهتر شده است  و حجم معامالت 
در بازار متش��كل ارزي 50 ميليون دالر، در سال گذشته 
به ميزان 700 ميليون دالر و در هفت ماهه امسال نيز 1.1 
ميليارد دالر بوده است كه نشان از بهبود عمق معامالت در 

بازار متشكل ارزي دارد.
ع��الوه بر اين، حس��ين راغف��ر از حاضرين در نشس��ت 
رييس جمهوري ب��ا اقتصاددانان نيز گفت كه رييس كل 
بانك مركزي خبر از گشايش هاي ارزي در ماه هاي آينده 
داده اس��ت.اكنون، در ش��رايطي كه قيمت ها در بازار ارز 
صعودي و اعالم فعاالن بازار حاكي از آن است كه تقاضاي 
زيادي براي ارز وجود دارد اما ارز براي پاس��خ به اين تقاضا 
كم است و پيش بيني آنها نيز خبر از تداوم افزايش قيمت 
ارز داشت، خبر رس��يد كه به تازگي بيش از 3.5 ميليارد 
دالر مسدود ش��ده ايران در يكي از كشورها آزاد و در حال 
ورود به چرخه تجاري كشور است.پس از اين خبر، بانك 
مركزي در گزارشي اعالم كرد كه جريان ارزي در سامانه 
نيما و بازار متشكل ارزي بهبود يافته است و ميزان معامالت 
ارز در س��امانه نيما يا همان سامانه اي كه در آن، نياز ارزي 
وارد كنندگان تامين مي شود در دوره منتهي به هفته سوم 
آبان ماه به سه ميليارد و 715 ميليون دالر رسيد.اين روند، 
نشان دهنده افزايش 70 درصدي در اين مدت و حاكي از 
بهبود تامين ارز مورد نياز وارد كنندگان است، به طوري كه 
ميزان معامالت از 418 ميليون دالر در هفته دوم مهر، به 
727 ميليون دالر در هفته سوم آبان افزايش يافته است.  در 
بازار متشكل ارزي يا همان بازار صرافي ها نيز كه به عنوان 
مرجع معامالت ارز به صورت اسكناس در كشور شناخته 
مي شود، در يك ماه گذشته، حدود 282 ميليون و 493 هزار 
دالر اس��كناس با ميانگين هر دالر، 26 هزار و 810 تومان 
معامله شد.حجم ارز اسكناس عرضه شده در اين بازار هم، 
روند افزايشي داش��ته و از 25 ميليون و 210 هزار دالر، به 
56 ميليون و 667 هزار دالر رسيده كه نشان دهنده بهبود 
روند تامين ارز و عرضه اس��كناس مورد نياز متقاضيان در 

اين بازار است.
در ش��رايطي كه خبر از آزادسازي بخش��ي از منابع ارزي 
كشور مي ش��ود و گزارش بانك مركزي نيز اين موضوع را 
تاييد مي كند، تاثير اين آزادس��ازي بر بازار ارز و قيمت ها 
حائز اهميت است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند، تزريق 

تمام منابع ارزي كشور به بازار مي تواند نرخ دالر را به 15 هزار 
تومان يا كمتر از اين برساند اما در خوش بينانه ترين حالت 
اين قيمت حداكثر دو تا سه ماه مي تواند حفظ شود و بعد 
از آن جهش پيدا مي كند. البته، اقتصاددانان براي مديريت 
نوسانات در بازار ارز پيشنهاد مي كنند تا محدوده معيني از 
سوي دولت براي نرخ ارز تعيين شود كه به اعتقاد برخي از 
آنها، محدوده مناس��ب براي نرخ ارز 15 تا 20 هزار تومان 
مي دانند، زيرا به استناد ادعاي تحليلگران، پايين تر از اين 

محدوده مشكالتي را براي توليدكنندگان ايجاد مي كند.
مديرعامل بازار متشكل ارزي حجم باالي عرضه ارز حاصل 
از صادرات و انتظار صرافان براي عدم افزايش قيمت دالر در 
روزهاي آتي را عامل كاهش قيمت دالر در اين بازار عنوان 
كرد.امير عباس ميرزايي افزود: بنابر آمار منتشر شده در 
خصوص ميزان معامله و روند قيمتي ارز تجاري )ارز نيما( از 
سوي بانك مركزي طي يك ماه و نيم اخير در دوره منتهي 
به هفته سوم آبان ماه سال جاري، مجموعا 3 ميليارد و 715 
ميليون دالر ارز در سامانه نيما معامله شده و ميانگين قيمت 
ارز معامله شده در سامانه نيما نيز 23 هزار 346 تومان بوده 
اس��ت.نكته قابل توجه در اين گزارش اين است كه روند 
هفتگي ميزان معامالت ارز تجاري در سامانه نيما، به صورت 
كلي يك روند افزايشي بوده كه حاكي از بهبود تأمين ارز 
موردنياز واردكنندگان از سوي بانك مركزي است، به اين 
معنا كه ميزان معامله ارز تجاري در سامانه نيما از مبلغ 418 
ميليون دالر در هفته دوم مهر ماه به ميزان 727 ميليون 
دالر در هفته س��وم آبان ماه رسيده است كه در حدود 70 
درصد رشد نشان مي دهد.اما در خصوص ميزان و ميانگين 
قيمت ارز اسكناس كه در بازار متشكل ارزي به عنوان مرجع 
معامالت ارز به صورت اسكناس در كشور، طي يك ماه اخير 
معامله شده است نيز آمار، جالب توجه است. طي يك ماه و 
نيم اخير، مجموعا حدود 282 ميليون و 493 هزار دالر ارز 
اسكناس در بازار متشكل ارزي معامله شده است و ميانگين 
قيمتي ارز معامله شده در اين سامانه نيز براي هر دالر، 26 
هزار و 810 تومان بوده است.بنابر آمار منتشر شده از سوي 
بانك مركزي، حجم ارز اسكناس عرضه شده و معامله شده 
در بازار متشكل ارزي طي يك ماه اخير، روندي افزايشي 
را نش��ان مي دهد، به نحوي كه از 25 ميليون و 210 هزار 
دالر در هفته دوم مهر به حدود 56 ميليون و 667 هزار دالر 
در هفته سوم آبان رسيده است. اين موضوع، نشان دهنده 
بهبود روند تأمين و عرضه ارز اسكناس موردنياز متقاضيان 
از طريق بازار متشكل ارزي است.در همين حال و همزمان 
با روند افزايشي عرضه و معامله ارز اسكناس در بازار متشكل 
ارزي، قيمت ارز در اين بازار نيز روندي با ثبات داشته و در 

برخي دوره ها، روند كاهشي بوده است. به نحوي كه ميانگين 
قيمت هر دالر اسكناس معامله شده در اين بازار از 27 هزار 
و346 تومان در هفته دوم مهر ماه به 27 دالر و 190 تومان 
در هفته سوم آبان ماه كاهش يافته است.از مجموع حدود 4 
ميليارد دالر ارز معامله شده در طي يك ماه و نيم اخير، بالغ 
بر 92 درصد به ارز تجاري با اصالحا همان ارز معامله شده 
در سامانه نيما اختصاص دارد و كمتر از 8 درصد، مربوط به 

معامله اسكناس ارز تعلق دارد

    ترمز دالر كشيده شد
پس از دو صعود تند و تيز، روند افزايش��ي قيمت دالر 
مقابل ساير ارزها متوقف شد. ش��اخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با 0.17 درصد كاهش نسبت به 

روز گذشته، در سطح 95.112 واحد بسته شد.

    دالرهاي خانگي در صف فروش
بررسي ميداني وضعيت خريد و فروش ارز در سطح شهر 
حاكي از اين است كه فشار فروش بيشتر شده و افراد در 
واكنش به آزادسازي 3.5 ميليارد دالر منابع مسدود كشور 
و احتمال كاهش قيمت ها، نه تنها تمايلي به خريد دالر 
ندارند بلكه صف هاي فروش نيز تشكيل داده اند. بعد از 
آنكه خبر آزادسازي 3.5 ميليارد دالر از دارايي هاي ايران 
در يكي از كشورها مطرح شد، اين بازار خالي از خريدار 
بود. در حالي كه دالرهاي خانگي براي فروش راهي بازار 
شده بودند.  يكي از كاركنان صرافي  به ايرنا گفت: قيمت 
دالر از صبح، روند نزولي داشت و بعيد مي دانم با توجه به 
خبرهايي كه در روزهاي گذشته منتشر شده حداقل در 

دو هفته آينده نرخ دالر افزايش يابد.

    دالرهاي خانگي در صف فروش
يكي ديگر از كارمندان صرافي مي گويد: خريداران ما 
بيشتر متقاضيان ارزهاي دولتي هستند كه پس از خريد 
سهميه خود اقدام به فروش مي كنند.وي تاكيد دارد كه 
با اهتمام دولت سيزدهم به كنترل نرخ ارز، قيمت دالر 
افزايش نخواهد داشت بلكه كاهش مي يابد.به گزارش 
ايرنا، طي چند روز گذشته خبرهاي خوشي از بازار ارز 
منتشر ش��د. براين اس��اس »علي نادري« مديرعامل 
ايرنا در توييتي اعالم كرد كه اخيرا بيش از س��ه و نيم 
ميليارد دالر از منابع مس��دود ايران در يكي از كشورها 
در دسترس قرار گرفته اس��ت و بخش قابل توجهي از 

اين منابع در حال ورود به چرخه تجاري كشور است.
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زلزله تهران و قبرهاي آماده
 مردم اين دو سال كم با مرگ دست و پنجه نرم نكرده اند، 
كم به مرگ نباخته اند، چه عزيزاني كه نقاب در خاك 
كشيدند، چه جواناني كه روياهايشان دود شد و به هوا 
رفت، چه خانواده هايي كه تا ابد داغدار باقي مي مانند. اما 
هيچ كس نيست تا كمي اميد به اين مردم خسته هديه 
كند. راستي حرف زدن از اميد و رسيدن روزهاي بهتر 

چرا براي مسووالن ما اينقدر سخت است؟ 
البته حرف زدن از اميد معناي دادن وعده هاي تو خالي 
نيس��ت، حرف زدن از اميد ش��انه خالي از كردن از بار 
مسووليتي كه بر عهده دارند و البته در انجام آن چندان 
موفق هم نبوده اند، نيست. اين روزها كه هر روز قيمت 
يك كاالي اساسي باال مي رود، كشاورزان اصفهاني در 
بستر زاينده رود چشم انتظار آب مانده اند و فرهنگيان 
براي گرفتن حق خود در خيابان هاي شهر فرياد مي زنند، 
ح��رف زدن از قبرهايي كه براي م��ردم آماده كرده ايد 
بي انصافي بزرگي به نظر مي رس��د. وقتي كس��اني كه 
هيچ تخصصي ندارند بر مسندهايي مي نشينند كه در 
اندازه شان نيست، وقتي حتي اصول اوليه ارتباط بر قرار 
كردن با مردم و تنظيم اخباري كه مي خواهند به آنها 
بدهند را نمي دانند واقعا نبايد انتظاري هم از اين دست 
افراد داشت. بارها و بارها در دوران كرونا حرف از تكميل 
ظرفيت بهشت زهرا )س( به ميان آمد. مردم ديگر اين 
اخبار را حفظ كرده اند، يادشان نمي رود، مگر مي شود 
يادمان برود كه كرونا چه بر س��ر م��ا آورد وقتي تعداد 
قابل توجهي از كشورها جشن پايان كرونا را بر پا كرده 
بودند. مگر مي شود يادمان برود كه چه داستان هايي با 
واكسن هاي داخلي و خارجي داشتيم. اصال اينكه چند 
نفر در همان بازه زماني كه مسووالن ما در حال تسويه 
حساب هاي حزبي و گروهي بودند جان شيرين شان را از 
دست دادند. اين اتفاق ها را هيچ وقت فراموش نمي كنيم 
اما شما هم با انتشار اين اخبار نمك بر زخم مردم نپاشيد. 
چرا از تالشي كه براي زنده ماندن مردم مي خواهيد انجام 
دهيد اينقدر پيروزمندانه حرف نمي زنيد، شايد چون 
برنامه اي نداريد و همه چيز را به زمان واگذار كرده ايد، تا 
ببينيد در هنگام بحران چه پيش مي آيد و چه بايد كرد؟!

بازار سهام هميشه فرصت 
سرمايه گذاري دارد

 اغلب محصوالتشان در داخل عرضه مي شود به 
نوعي تحت تاثير ارز ترجيح��ي و قيمت گذاري 
دستوري هس��تند و گروه هاي دالري محور نيز 
به طور كل��ي از دالر ب��ازار آزاد تاثي��ر مي گيرد. 
هرچند كه س��ازوكارهاي بورس با دالر نيمايي 
تعريف ش��ده اس��ت اما افزايش نرخ در بازار آزاد 
مي تواند دورنمايي از افزايش دالر نيمايي را هم 
در پي داشته باش��د. به همين خاطر اين خبر بر 

كليت بازار سرمايه تاثير مستقيمي مي گذارد.
حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند منجر به از 
بين رفتن رانت  و داللي هاي زائد باشد و در نهايت 
به نفع مصرف كننده تمام شود و همچنين اين امر 
سبب بهبود شرايط خودروسازها و زيان انباشته 
آنها نيز مي ش��ود ام��ا با واكن��ش رييس جمهور 
به مج��از نبودن خودروس��ازها ب��ه افزايش نرخ 
محص��والت، انتظار ت��داوم ش��رايط نامطلوب 
گذشته وجود دارد. هميش��ه فرصت هايي براي 
س��رمايه گذاري در بازار س��هام وجود داش��ته و 
هر سهامداري با توجه به س��اليق خود و ديدي 
كالن نگ��ر مي توان��د از مناف��ع بلندم��دت بازار 
بهره من��د ش��ود. در بازار س��رمايه نيز ش��رايط 
همين گونه اس��ت؛ زماني كه س��هامداران پولي 
را بابت س��هام پرداخت مي كنند، الزم است آنها 
براي كس��ب سود قابل توجهي در آينده و در بازه 
زماني ميان يا بلندم��دت منتظر بمانند. ماهيت 
بازار س��رمايه اينگونه است؛ متأسفانه دوره  هاي 
صعود يا نزول اين بازار، در عمل توده اي و گروهي 
اس��ت. به بياني ديگر، زماني كه بازار باال مي رود، 
هم��ه نمادها افزاي��ش مي يابند و هم��ه خريدار 
مي ش��وند و زماني كه بازار كاهش��ي مي ش��ود، 
همه نمادها نزولي مي ش��وند و همه فروش��نده 
مي شوند. ماهيت بازار س��رمايه به دليل كمبود 
نقدينگي، نبود بازارگردانان حرفه اي و همچنين 
نبود آموزش ه��اي كافي ميان س��هامداران چه 
حقيقي ها و چه حقوقي ها به گونه اي اس��ت كه 
رفتارهاي گروهي در آن در ابعاد بااليي مشاهده 
مي شود و كمتر ديده شده كه سهامداري خالف 
مس��ير بازار حركت كن��د. در حالي ك��ه بايد از 
رفتارهاي گروهي و تقليدي در اين بازار به شدت 

پرهيز شود.
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هر دالر به ۱۰ لير رسيد
ارزش لير تركيه بار ديگر يك دره قيمتي جديد را ثبت 
كرد.رسيدن نرخ تورم تركيه به باالترين سطح سه سال 
اخير بيش از پيش تمايل شهروندان اين كشور را براي 
نگهداري دالر به منظور حفظ ارزش پول خود افزايش 
داده است. پول ملي تركيه در ادامه روند نزولي خود حاال 
محدوده برابري 9 ليري به ازاي هر دالر را نيز از دست داده 
است و از دست رفتن اين مقاومت رواني مهم در صورتي 
كه روند ب��ازار در روزهاي اخير تغييري نكند مي تواند 
روزهاي س��خت تري را براي اين ارز رقم بزند. نگراني از 
وضعيت تورم، نرخ بهره، كس��ري بودجه و تنش هاي 
سياسي با كشورهاي غربي كماكان فشار فروش بااليي 
را روي لير رقم زده كه در نتيجه اين وضعيت لير جذابيت 
خود را براي معامله گران نس��بت به ارزهاي خارجي از 
دست داده است. از ابتداي امس��ال تاكنون لير حدود 
يك س��وم ارزش خود مقابل دالر را از دست داده است 
و هنوز مشخص نيست اين روند تا كجا ادامه پيدا كند 
به ويژه اينكه تورم حدود 20 درصدي اين كشور كامال 
با آنچه هدفگذاري مقامات است فاصله دارد. تصميم 
بانك مركزي تركيه در كاهش مجدد نرخ بهره با واكنش 
ش��ديد بازار ارز در اين كش��ور مواجه شد. اين بانك در 
آخرين جلسه خود تصميم گرفت نرخ بهره را با كاهش 
دو درصدي به 16 درصد برساند. بسياري از اقتصاددانان 
و نهادهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول 
بارها و بارها نس��بت به تبعات تورمي سنگين چنين 
تصميمي به مقامات ترك هشدار داده اند. لير كه هفته 
پيش به پايين ترين سطح چند سال اخير خود رسيده 
بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرد و به پايين ترين 
نرخ برابري خود مقابل دالر در طول تاريخ معاصر خود 
رسيد؛ تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 10 تثبيت 
ش��د. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر 
دالر با 2.65 درصد افزايش به 10.04 لير رس��يد. در 
برابر ديگر ارزه��اي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 
11.427 لير و هر پوند معادل 13.396 لير اعالم شد.

طرح تشكيل كميته هماهنگي
به تعادل اقتصادي منجر مي شود

ط��رح تش��كيل كميت��ه 
هماهنگي سياست گذاري ها 
در ب��ازار پول ي��ك مصوبه 
اس��تراتژيك اس��ت كه در 
ص��ورت اجراي درس��ت و 
علمي قطعا يك تعادل نسبي 
در وضعيت اقتصادي كشور 
ايجاد خواهد بود.هماهنگي 
ريي��س كل بانك مرك��زي و وزراي اقتص��اد در قالب 
سياست گذاري حركت خوب و مثبتي به حساب مي آيد. 
به اين معنا كه نفس اين كار درست است، اما تاثير آن در 
اقتصاد بسيار اهميت دارد و بايد منتظر اتفاقات بعدي 
ماند. اكنون بايد در قالب يكس��ري دستورالعمل ها يا 
سياست گذاري هاي ش��فاف و روشن براي كل جامعه 
تمام كنشگران بازارهاي مالي آگاه شوند كه اين سياست 
شامل چه سرفصل ها و كارهايي اس��ت و شروع آن در 
چه زماني صورت خواهد گرفت؟ ع��الوه بر اين موارد 
بايد حركت فوق به چالش كش��يده ش��ود و از نظرات 
متخصصين بازار مالي حتما آگاهي به دست آيد تا كار 
هماهنگ شده اي به تحقق برس��د، وگرنه صرف آنكه 
رييس كل بانك مركزي و وزير درباره چند سرفصل با هم 
به تفاهم برسند، به معناي تاثيرگذاري قابل انتظار نخواهد 
بود. به عبارتي ديگر؛ چنين حركتي نياز به يك بار علمي و 
تخصصي دارد و وقتي اين بار علمي با متخصصان كشور 
هماهنگ شود، وزن سنگيني پيدا خواهد كرد و قابليت 
اجرايي بيشتر هم به دست مي آورد. مرحله بعد از اين كار 
اجراي آن است كه مهم ترين بخش به حساب مي آيد زيرا 
بحث فوق در فاز اجرا مورد سنجش قرار مي گيرد، البته 
وزير و رييس كل بانك مركزي هم پيگير قضيه بايد باشند 
و مرتب درباره آن به جامعه توضيح و آگاهي دهند. دوتن 
از مسووالن اول اقتصاد كشور با هم درصدد ايجاد يك 
هماهنگي برآمده اند كه معناي آن سياست هماهنگي از 
باال است. مانند طرح يك مصوبه استراتژيك كه در صورت 
اجراي درست و علمي قطعا در ايجاد يك تعادل نسبي 
در وضعيت اقتصادي كشور تاثيرگذار خواهد بود، ولي 
فراموش نكنيم كه تا به اينجا كار كالن است، اين مصوبه 
في مابين قطعا سرفصل هاي خود را دارد كه به چگونگي 
تصويب، نحوه اجرا و ميزان تاثيرگذاري آن برمي گردد 
كه مي تواند موثر واقع شود، اما از آنجا كه درباره مفاد آن 
اطالعي در دست نيست، دقيق نمي توان اظهارنظر كرد، 
ولي پتانسيل كس��ب موفقيت را دارد. در مورد كسري 
بودجه بر اين اعتقاد هس��تم كه اوراق چاپ كردن يك 
بخشي از مس��اله را برطرف مي كند و مانند دوپينگ 
مي ماند، اما اصل مشكل را برطرف نخواهد ساخت. عامل 
اصلي كسري بودجه اين است كه هزينه دولت بيشتر از 
درآمدهايش است و اين مساله اصال پيچيده نيست، يعني 
دخل وخرج دولت به هم نمي خواند، مانند خانواده اي 
كه درآمدشان هزينه زندگي آنها را كفاف نمي دهد و از 
سر اجبار بايد از ديگران قرض بگيرند. انتشاراوراق هم به 
همين شكل است، از جامعه پول قرض گرفته مي شود، 
اما راه حل نيست.دولت بايد هزينه هاي مازاد را كاهش 
دهد، بسياري از شركت هاي دولتي كه گريبانگير دولت 
ش��دند را به فروش برس��اند و بخش خصوصي را فعال 
سازد و چنانچه از اين سمت استقبال صورت نگيرد از 
خارجي هاي دوست كمك گرفته شود. كار دولت مانند 
فردي چاقي مي ماند كه براي كنترل قند و فشار خون باال 
به جاي كاهش وزن، دارو مصرف مي كند. هزينه دولت 
بي جهت باال است و بايد به سراغ درآمدهاي مالياتي برود 
كه تقريبا فقط طبقه كارمن��د آن را پرداخت مي كند.

انتشار اوراق به تنهايي مشكل كسري بودجه را حل 
نخواهد كرد، انتشار اوراق بدهي دولت را باال مي برد، 
بدهي دولت هم كه ب��اال رود، معضالت ديگر ايجاد 

مي كند و با اين كار مشكل به آينده محول مي شود.

حجم باالي عرضه ارز حاصل از صادرات قيمت ارز در بازار متشكل را كاهش داد

افزايش قيمت دالر و سكه با وجود اخبار آزادسازي پول هاي ايران

چالش هاي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از مجلس تا دولت 
حذف ارز 4200 توماني از اقتصاد ايران همچون تولدش، 
بي دردسر نيس��ت و مخالفان و موافقان زيادي دارد كه 
باعث مي شود هر بار به نتيجه مشخصي نرسد، اما اين بار 
ش��واهد حاكي از آن است كه مجلسي ها عزم خود را در 
اين رابطه جزم كرده اند اما دولت احتياط بيشتري براي 

حذف ارز 4200 توماني دارد. 
به گزارش ايسنا، ارز 4200 توماني با هدف رساندن كاالها 
به قيمتي ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ايران شد اما 
ش��واهد و گزارش ها حاكي از آن است كه نه تنها اين ارز 
نتوانست نقشي در ايفاي هدف اوليه خود ايفا كند بلكه 

رانت و فسادهاي گسترده اي نيز ايجاد كرد.
اين موضوع باعث ش��د كه دولت به تدريج به فكر حذف 
ارز 4200 توماني بيفتد و اختصاص اين ارز از كل واردات 
را تنها به پنج قلم كاالي اساسي به همراه بخشي از دارو و 
تجهيزات پزشكي محدود كند. عالوه براين هر بار موضوع 
حذف كامل ارز ترجيحي مطرح شده كه تاكنون به نتيجه 
مشخصي نرسيده است، زيرا دولت به هر دليلي از جمله 
مالحظاتي در مورد تبعات ناشي از اين حذف و آثار منفي 
آن، تصميم گيري در اين مورد را به بررسي و اقدام مجلس 

واگذار كرده است.
اما اين ب��ار، اهالي مجلس ب��ا وجود اينك��ه برخي از 
نماين��دگان ، خطر ح��ذف ارز ترجيحي ب��ر افزايش 
قيمت ها و تورم را گوش��زد مي كنند، تاكيد زيادي بر 
حذف ارز 4200 توماني دارند و مي خواهند فساد و رانت 
شكل گرفته از طريق آن را هر چه سريع تر از بين ببرند.

درحالي ك��ه دولت، ح��ذف ارز 4200 توماني را منوط 
به بررس��ي و اقدام مجلس مي داند، طب��ق اعالم عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجيحي نياز به 
مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزو 3 بند ب تبصره 1 
قانون بودجه سال جاري، دولت مي تواند هر زمان بخواهد 

نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كند.
در اين زمينه، دولت اليحه اصالح ارز 4200 توماني را به 
مجلس ارسال كرد كه طبق آن، سقف ارز ترجيحي از 8 به 
12.6 ميليارد دالر افزايش يافت و 27 هزار ميليارد تومان 
از محل منابع حاصل از حذف احتمالي ارز 4200 توماني 
به خانوارها به صورت يارانه نقدي نيز پرداخت مي شود 
كه اين اليحه، شائبه حذف ارز ترجيحي را مطرح كرد؛ 
درحالي كه اين اليحه تنها سقف تخصيص ارز 4200 را 
افزاي��ش داده و در صورت احتمالي حذف اين ارز، يارانه 
نقدي را جايگزين آن دانسته كه هنوز تصميم دولت براي 
حذف يا تداوم ارز ترجيحي و اينكه در صورت حذف اين 
ارز، مبلغ مورد نظر دولت براي يارانه جديد نقدي در ازاي 
حذف ارز 4200 توماني چيست و به چه اقشاري تعلق 

مي گيرد، اعالم نشده است .
 از آنجا كه دولت در هفت ماهه امسال معادل 9.5 ميليارد 
دالر ارز 4200 تومان��ي براي واردات كاالهاي اساس��ي 
تخصيص داده است، در نتيجه در سقف جديد دولت تنها 
 3.1 ميليارد دالر باقي مي ماند كه دولت بايد از مابه التفاوت 
اين 3 ميليارد دالر، 27 هزار ميلي��ارد دالر يارانه نقدي 
بدهد ك��ه براي ه��ر دالر، ٩٠٠٠توم��ان نصيب دولت 

مي شود. اگر دولت اين 3 ميليارد دالر را به نرخ ميانگين 
موزون  بفروشد، 70 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به 
دست مي آورد كه تنها 27 هزار ميليارد تومان آن را يارانه 
مي دهد و بدين ترتيب، دولت به منابع جديد ريالي دست 
پيدا مي كند كه اين پرس��ش را مطرح مي كند آيا قصد 
تغيير در نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي دارد؟ در اين بين، 
تعيين جايگزين براي حذف ارز 4200 توماني و مديريت 
تبعات تورمي و منفي حذف آن براي قيمت ها و بازارهاي 
مختلف بس��يار مهم است كه كارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند، دولت بايد ابتدا موج افزايش شديد قيمت ها را 
كنترل كند و س��پس به سمت حذف ارز 4200 توماني 
برود، زيرا مردم به خاطر افزايش مداوم قيمت ها نسبت 
به دولت بي اعتماد شده اند كه اجراي اين برنامه ممكن 
است با شكست مواجه شود و اثرات غيرقابل كنترلي را در 
جامعه ايجاد كند.از سوي ديگر، عبدالناصر همتي_رييس 
كل س��ابق بانك مركزي نيز در يادداش��تي به بررسي 
چگونگي حذف ارز 4200 توماني پرداخت كه در بخشي 
از آن گفته، »آنگونه كه اعالم شده است ارز ترجيحي دارو، 
تجهيزات پزشكي و گندم، قطعا به خاطر اهميت دارو و 
درمان و نيز ضرورت كنترل قيمت نان، در برنامه حذف 
قرار ندارد؛ بنابراين در اين صورت سيستم ارز دو نرخي، 
با همه ايراداتش همچنان ادامه خواهد يافت.«عالوه بر 
اين، او در يادداشت خود به بيان ابهامات و پرسش هايي 
درباره حذف ارز ترجيحي پرداخته و گفته الزم است تا 
دولت به اين موارد پاس��خ دهد كه يكي از آنها مبني بر 

اين اس��ت كه در صورت حذف ارز ترجيحي نهاده هاي 
ذرت، كنجاله، جو و روغن، مبناي محاسبه قيمت آنها و 
خصوصا محصوالت نهايي اين نهاده ها يعني مرغ، تخم 
مرغ، شير و لبنيات با چه نرخ ارزي خواهد بود؟همچنين، 
بخش ديگري از يادداشت همتي به جايگزين حذف ارز 
ترجيحي پرداخته كه مي گويد در صورتي كه مابه تفاوت 
حاصل از حذف اين ارز، اگر نقدي پرداخت ش��ود، آيا در 
موارد هزينه كرد آن انحراف ايجاد نمي شود؟ آيا براساس 
آنچه گفته مي شود با پرداخت به 40 ميليون نفر مقصود 
حاصل مي شود؟ آيا اطالعات و آمار دقيق از جامعه هدف 

مورد حمايت وجود دارد؟ 
موارد ذكر شده در اين گزارش تنها بخشي از ابعاد مهم 
حذف ارز 4200 توماني است كه دولت بايد به آنها توجه 
كند و قبل از حذف ارز ترجيحي و پرداخت يارانه نقدي 
در قبال آن، ابتدا تورم را مهار كند و سپس براي مديريت 
تبعات منفي احتمالي اين ح��ذف برنامه ريزي كند تا 
منجر به تورم نشود.اما آن طور كه مجلسي ها مي گويند 
دولت تاكن��ون برنامه اي براي مديري��ت ارز 4200 تا 
پايان سال جاري ارايه نكرده است و در دومين نشست 
هم انديشي رييس جمهور با اقتصاددانان براي بررسي 
ح��ذف ارز 4200 توماني نيز به اس��تناد صحبت هاي 
حسين راغفر از حاضرين در اين جلسه، دولت به دليل 
خ��ط قرمزهاي خود همچون تورم ، معيش��ت مردم و 
ارزش پول ملي ، تمايلي براي حذف اين ارز ندارد و صرفا 

مجلسي ها بر حذف ارز ترجيحي اصرار دارند.

از نصب همراه بانك هاي جعلي 
در گوگل پلي خودداري كنيد

مع��اون اجتماعي پليس فت��ا ناجا از ايج��اد همراه 
بانك هاي جعلي بانكي در گوگل پلي خبر داد و توصيه 
كرد كه از دريافت و نصب اپليكيشن هاي آلوده كه از 
طريق ارسال پيامك ها براي مردم ارسال مي شود، جدا 
خودداري كنند.در اهدافي جديد مجرمان سايبري 
با طراحي و ارسال اپليكيشن هاي جعلي بانك هاي 
صادرات، كشاورزي و س��په به گوگل پلي و تشويق 
كاربران مبني بر به روزرساني يا نصب اپليكيشن هاي 
جعلي و مخرب زمينه دسترسي غيرمجاز با مقاصد 
ش��وم كالهبرداري، اخاذي و آلوده س��ازي گوشي 
تلفن همراه كاربران، هدايت آنان به صفحات جعلي 
مرسوم به فيش��ينگ و برداشت غيرمجاز از حساب 
بانكي آنان را فراهم مي س��ازند. در ص��ورت نياز به 
نصب اپليكيش��ن هاي بانكي حتما بر دريافت از 
ماركت هاي داخلي يا سايت هاي رسمي بانك هاي 
عامل اقدام كنند و ساير اپليكيشن هاي فعال مورد 

نياز خود را نيز به همين طريق دريافت كنند .

شاهين شايان آراني



گروه بازارسرمايه|
سرمايه گذاري اين روزها در بازارسرمايه با اما و اگر 
مواجه است و اغلب سهامداران به دنبال راه فرار براي 
كم كردن زيان خود هستند، در اين بين مسووالن با 
تصميم گيري هاي گوناگون خود باعث شده اند كه 
ميزان اعتماد و انگيزه براي سرمايه گذاري در بازار 

كاهش پيدا كند.
تناق��ض در صحبت ه��اي مس��ووالن درخصوص 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت و راه و روش تامين 
كس��ري بودجه در س��ال ج��اري، ترديده��ا براي 
سرمايه گذاري در بورس را بيش از پيش كرده است. 
براس��اس ادعاي وزير اقتصاد دولت كسري بودجه 
خود را از محل اوراق در بازارسهام تامين نكرده اما 
بررسي اعداد و ارقام موجود چيز ديگري مي گويند. 
حتي نمايندگان مجلس در اين موضوع وزير اقتصاد 
را متهم به دروغگويي مي كنند و اظهارات خاندوزي 

را مطابق با واقعيت نمي دانند.
در اين بين و با وجود مش��كالت پي��ش آمده علي 
آقامحمدي، عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
كه طي يكسال اخير صحبت هاي زيادي درخصوص 
بورس داشته، اين بار و طي روزهاي اخير گفته است 
كه دولت مجبور اس��ت براي جبران كسري بودجه 
اوراق بفروش��د حتي اگر اين اقدام به قيمت ريزش 

بورس تمام شود.
فعالين بازار سرمايه اين نوع اظهارات را يك تهديد 
جدي و علن��ي براي س��رمايه گذاري به حس��اب 
مي آورند واين موضوع را يك عامل قوي براي ريزش 

تاالر شيشه اي طي روز شنبه مي دانند.
اغلب س��هامداران طي يكس��ال اخير به واسطه و 
پشتوانه اظهارات مس��ووالن وارد بورس شده اند و 
پس از آن اظهارات رييس دولت دوازدهم و رييس 
دولت سيزدهم و برخي ديگر از مسووالن باعث شد 

روند سرمايه گذاري در اين بازار كمي تغيير كند.
در اين ميان و براس��اس برخ��ي گفته ها، 10 همت 
اوراقي كه قرار بود سه شنبه گذشته عرضه شود، اين 
هفته به حراج گذاشته مي شود كه اگر اين موضوع 

عملي مشابه تا تير آخر براي سقوط بازار است.
در اينجا يك سوال مطرح مي شود كه متولي بورس 
كيس��ت؟ چرا اندازه اي��ن ف��روش و دخالت ها در 
وضعيت بد بازار داده مي شود؟ چرا مسووالن به طور 
واقعي رس��يدگي نمي كنند و تنها صحبت هايي در 

اين خصوص انجام مي دهند؟
طي روز ش��نبه به واس��طه اظهارنظرهاي مسووالن 
حقيقي ها سرمايه خود را از بورس خارج كردند، حتي 
در اين روز شاهد خروج نقدينگي از درآمد ثابت ها بوديم 
و برهمين اساس نقدينگي وارد بازارهاي موازي همانند 

سكه، طال، دالر و ارزهاي ديجيتال مي شود.

    نرخ دالر افزايشي شد
از س��وي ديگر نرخ دالر طي س��ه ماه گذشته روند 
نس��بتا باثباتي را طي كرده و تنها در هفته گذشته 
صعودي بوده است كه البته همين روند نيز به طور 
طبيعي بايد صنايع صادرات محور را سبزپوش كند. 
اين درحالي اس��ت كه دالر درحال شكست سقف 
قيمتي خود در يك س��ال اخير اس��ت و درصورت 
عبور از مرحله اول پتانس��يل رش��د تا محدوده 32 

هزارتومان سقف تاريخي خود را خواهد داشت.
آمارها نش��ان مي دهد ك��ه بازار از نظ��ر تكنيكالي 
پتانس��يل خوب��ي ب��راي رش��د دارد. بس��ياري از 

كارشناس��ان بيش از اي��ن گفته بودند ك��ه با آغاز 
فصل پاييز بورس در مس��ير افزايشي متعادلي قرار 
خواه��د گرفت كه با وجود نوس��انات كوتاه مدت تا 
پايان سال رشد خواهد كرد. تقريبا مي توان گفت از 
تابستان س��ال گذشته تاكنون بورس روند معقولي 
نداشته و به جز در مقاطعي محدود، نتوانسته است 
مطابق ظرفيت هاي بنيادين خود، رش��د كند. طي 
هفته گذش��ته نيز به نظر مي رسيد شاخص كل به 
عنوان نماگر شناخته شده بازار سرمايه نزد عموم، 
به صورت تصنعي در مس��ير صعود قرار گرفته بود، 
به نحوي كه س��هام اغلب صنايع ب��ازار در زيان بود 
اما ش��اخص هاي كل و هم وزن در مس��ير افزايشي 

پيشروي مي كردند.
تناقض��ات وزارت اقتص��اد و س��ازمان بورس طي 
روزهاي گذش��ته پس از افزايش اعتراضات اهالي 
بازار سرمايه درباره عدم توازن و تناسب ميان روند 
نزولي سه ماهه بازار با س��يگنال هاي قطعي رشد، 
صورت گرفت؛ توازني كه با فشار عرضه اوراق توسط 
دولت موجب كوچ اجباري و بعضا اختياري نقدينگي 
موجود در بازار سرمايه به سمت خريد اوراق با نرخ 

بازدهي تضميني شده بود. 
اهالي بازار سرمايه سياست عرضه اوراق توسط دولت 
را به عنوان اصلي ترين عامل ريزش بورس طي سه ماه 
گذشته ارزيابي كرده اند؛ سياستي كه به رغم تكذيب 
از سوي مسووالن دولتي، اثر آن بر روند معامالت بازار 
سرمايه و افزايش ريسك ها در اين بازار كامال مشهود 
است. قرار بود وزارت اقتصاد هفته گذشته هم 10 هزار 
ميليارد تومان اوراق قرضه جديد در بازار سرمايه عرضه 
كند كه البته ملغي شد. با اين حال اما معامالت ثانويه 
اوراق در بازار س��رمايه متوقف نشده است و در برخي 
روزها بي��ش از ۶0 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه در 

بازار سرمايه عرضه مي شود.
درنتيجه مي ت��وان گفت كه با توج��ه به توييت هاي 
وزير اقتصاد مبني بر عدم اس��تقراض از بانك مركزي 

در شهريورماه و همچنين ميزان عرضه اوراق در بازار 
سرمايه طي همان ماه به نظر مي رسد دولت راه دوم را 
براي تامين كسري بودجه خود انتخاب كرده. اقدامي 
كه اجراي نادرست آن نه تنها بازار سرمايه را تحت تاثير 
منفي قرار مي ده��د بلكه هزينه هاي مضاعفي را طي 
ماه هاي آينده و در زمان سررسيد اوراق بر دوش دولت 
خواهد گذاشت. در همين حال به دليل دورنماي مبهم 
اقتصادي در ايران، مشخص نيست سال آينده قرار است 
دولت از كدام محل سررسيد اين اوراق را پرداخت كند 
و برهمين اساس انتظار مي رود كه دولت چرخه ناتمام 
عرضه اوراق گرفتار ش��ود و وجوه سررسيد را از محل 

انتشار و عرضه اوراق جديد تامين كند.
 اين موضوع درحالي اس��ت كه اص��وال اوراق قرضه 
براي تامي��ن مالي پروژه ها و طرح هاي توس��عه اي 
و عمراني منتش��ر مي ش��وند و تنها بخش كوچكي 
از تامين كس��ري بودجه دولت ه��ا را برعهده دارند 
اما با اين حال روند نامطلوب اقتصاد ايران و رش��د 
كس��ري بودجه طي س��ال هاي اخي��ر، تامين اين 
كسري را به تنها هدف انتش��ار اوراق قرضه تبديل 
كرده است. صحبت هاي آقامحمدي نيز بيانگر آن 
اس��ت كه دولت براي عرضه اوراق همچنان مصمم 
است و بر همين اساس به نظر مي رسد بازار سرمايه 
نيز همچنان در منگنه كس��ري بودجه دولت قرار 

داشته باشد.

    بالتكليفي سرمايه گذاران
علي تيموري شندي، كارشناس بازارسرمايه گفت: 
چند وقتي اس��ت كه در موضوعات مختلفي چون 
ح��ذف قيمت گذاري خ��ودرو، تصميماتي اتخاذ و 
س��پس تكذيب و يا تغيير داده مي ش��ود؛ اين روند 
فضاي نامس��اعدي را براي فعاالن اقتصادي ايجاد 
كرده، به طوري كه تاثير زيادي بر فعاليت هاي كلي 

اقتصادي گذاشته است.
علي تيموري ش��ندي، افزود: همه س��رمايه گذاران 

و فع��االن اقتصادي منتظرند تا ببينن��د دولت با چه 
مكانيزمي قصد مديريت اقتص��اد را دارد. به نظر من 
تا زماني كه اين ش��فافيت به تاخي��ر بيفتد و ما مانند 
سال هاي گذشته با آزمون و خطاهاي احتمالي پيش 
رويم، نتيج��ه اي جز ضرر براي مصرف كننده نهايي و 

توليدكنندگان نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: اين ش��رايط در حالي است كه در 
نهايت، سطح تعادلي اقتصاد با منطق بازار سنجيده 
مي ش��ود؛ بنابراين اگر دولت با دخالت هاي خاصي 
اي��ن روند را به تاخي��ر بيندازد، در واق��ع به فضاي 
س��ردرگمي و ابهام آميز موجود بيشتر دامن زده و 
همانطور كه اشاره شد، نتايج زيان بارتري به مصرف  

كننده نهايي تحميل خواهد شد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار ك��رد: اميدوارم 
تصميم گيري ها هرچه س��ريع تر منس��جم ش��ده و 
شفاف تر و پيش بيني پذيرتر شوند، در عين حال يك 
مدل مشخص اقتصادي به وجود بيايد. در اين مدل بايد 
در نظر داشت كه آيا منطق بازار در نظر گرفته مي شود يا 
به سمت قيمت  گذاري هاي خاص پيش خواهد رفت. 
اين مس��وول، ب��ازار س��رمايه را آينه تم��ام نماي 
رخدادهاي اقتصادي دانس��ت و افزود: نمي توانيم 
اقدام ها و تصميم هاي نامتناسب با منطق اقتصادي 
انجام دهيم و توقع بازار س��رمايه پويا، س��رزنده و 
پررونقي داشته باشيم. هر ميزان تصميم گيري هاي 
ما در فضاي قاب��ل پيش بيني تري باش��د به دنبال 
آن س��رمايه گذاران در فض��اي س��رمايه گذاري و 
بازارس��رمايه ني��ز مي توانن��د تصميم گيري هاي 

دقيق تر و بهتري انجام دهند. 
علي تيموري شندي، اضافه كرد: در غير اين صورت، 
كليت زيرساخت ها و در نهايت توليد به شدت تضعيف 
شده و كاركرد مناسبي به خصوص براي مصرف كننده 
نهايي نخواهد داشت؛ چنين روش عملكردي، نه تنها 
اين هدف را برآورده نمي كند، بلكه به بدنه و ساختار 

اقتصاد كشور آسيب هاي جدي مي زند.
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استارتاپ ها
وارد بورس مي شوند؟ 

حجت اسماعيل زاده، معاون پذيرش فرابورس ايران 
 گفت: براي شركت هاي كسب و كار نوپا )استارتاپ ها( 
ضوابط خاص پذيرش تعيين شده و هيچ مانعي براي 

ورود آنها به بازار سرمايه وجود ندارد.
اس��ماعيل زاده درب��اره ورود اس��تارتاپ ها به بازار 
سرمايه گفت: سال گذشته ۵ تا ۶ شركت براي ورود 
به بازار سرمايه درخواس��ت دادند كه از اين تعداد 
فقط يك شركت در دي ماه سال گذشته پذيرش 
شد و باقي شركت ها بعد از درخواست اوليه نسبت 

به روزرساني اطالعاتشان اقدام نكردند.
وي ادامه داد: در حال حاضر عالوه بريك شركت 
كه در دي ماه س��ال گذش��ته پذيرش شد و در 
حال درج نماد است، درخواست 2 شركت ديگر 
به روز رساني ش��ده و اطالعاتشان طبق سامانه 
تكميل و پرونده آنها در حال بررسي است و ظرف 
هفته هاي اينده ب��راي تصميم گيري در اختيار 

هيئت پذيرش فرابورس قرار مي گيرد.
معاون پذيرش فرابورس ايران درباره داليل تاخير 
ورود شركت هاي كسب و كار نوپا )استارتاپ ها( به 
بازار سرمايه بيان كرد: در سال گذشته ضوابط ورود 
استارتاپ ها به بازار سرمايه نهايي نشده بود، اما اكنون 
ضوابط ورود شركت هاي استارتاپي به بازار سرمايه 
مشخص شد و براي ورود شركت هاي استارتاپي به 

بازار سرمايه هيچ مانعي وجود ندارد.
اسماعيل زاده ادامه داد: در حال حاضر 3 استارتاپ 
درخواست فعال به فرابورس دارند كه هر سه مسير 

ورد به بازار سرمايه در حال انجام است.
وي گف��ت: ب��ا توج��ه به گ��ذر مال��ي، برخ��ي از 
استارتاپ هاي كه سال گذش��ته درخواست ورود 
به بازار س��رمايه دادند، حتما بايد اطالعاتش��ان را 
بروز رساني كنند. اين مس��وول افزود: از زماني كه 
ش��ركت ها براي ورود به بازار س��رمايه درخواست 
مي دهند و پرونده كامل باشد 2 ماه زمان مي برد تا 
در هيئت پذيرش فرابورس تصميم گيري و تعيين 
تكليف شود برخي شركت ها پيگيرمي شوند و برخي 
ديگر پيگير ادامه كار نمي شوند و كار را رها مي كنند.

معاون پذيرش فرابورس ايران گفت: پذيرش، يك 
مرحله از ورود ش��ركت به بازار سرمايه است بعد 
از آن ش��ركت ها بايد فرايند هاي زياد ي را كه در 
اختيار فرابورس نيس��ت و بين چند نهاد است را 
طي كنند. اسماعيل زاده ادامه داد: بازار سرمايه 
بستر مناسب براي توسعه كسب و كار شركت هاي 
اس��تارتاپي اس��ت و با توجه به اينكه اين ضوابط 
نهايي ش��ده استارتاپ ها با چش��م انداز نهايي تر 

براي توسعه نياز به بازارسرمايه دارند.
وي با بي��ان اينكه در پاييز و زمس��تان خبر هاي 
خوبي براي ورود اس��تارتاپ ها به بازار س��رمايه 
اعالم خواهيم كرد گفت: احتماال ظرف چند هفته 
آينده يكي از شركت هاي استارتاپي در فرابورس 
درج مي شود. معاون پذيرش فرابورس ايران بيان 
كرد: شركت هاي اس��تارتاپي مي توانند از طريق 
مشاوران پذيرش درخواست خود را ارسال كنند.

توليد بدون دغدغه
صنايع پايين دست

با تدبير وزارت صمت و در راس��تاي اس��تفاده اين 
وزارتخان��ه از ابزارهاي نوين مالي بازار س��رمايه در 
تامين مالي، پوش��ش ريس��ك توليد و همينطور 
مديريت هوشمند بازارهاي كااليي، از هفته آينده 
ش��اهد آغاز ط��رح وي��ژه وزارت صم��ت از طريق 
قراردادهاي كشف پريميوم محصوالتي همچون 
مس كاتد، شمش فوالد، تختال و در ادامه آلومينيوم 
و آهن اسفنجي در بورس كاال هستيم؛ با اين رويداد 
ضمن اينكه خريداران از رس��يدن به كاال و تامين 
به موقع خوراك مورد نيازش��ان اطمينان حاصل 
مي كنند، فروشندگان نيز از فروش محصوالت خود 

در تاريخ سررسيد مطمئن مي شوند.
علي بخشنده كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
طرح وزارت صمت براي استفاده از قراردادهاي 
كش��ف پريميوم گفت: اين ط��رح، طرح تازه اي 
نيس��ت و اس��تفاده از قرارداد كشف پريميوم در 
سال 13۹۸ در بورس كاال براي اولين بار بر روي 
كاالي وكيوم  باتوم اجرايي شده و در بورس انرژي 
نيز انجام شده است از اين رو مزاياي اين قرارداد 

براي صنايع اثبات شده است.
وي افزود: كش��ف پريميوم قراردادي اس��ت كه به 
موج��ب آن، طرفين متعهد مي ش��وند كه در زمان 
مش��خصي در آينده )تحويل، حمل ي��ا بارگيري( 
 كاال را براس��اس قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه 
مابه التفاوت توافق شده( معامله كنند بنابراين قرارداد 
پرميوم به زبان ساده، موافقت بر روي خريد با قيمت 

مشخص نسبت به يك قيمت مبنا در آينده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه توليدكنندگان بزرگ 
و صنايع پايين دس��تي همواره داراي قراردادهاي 
بلندمدت با مشتريان خود هس��تند، قراردادهاي 
پرميوم تضميني براي تامين مواد اوليه صنايع پايين 
دس��ت خواهد بود و ديگر ريسك رقابت قيمتي و 
عدم تامين مواد اوليه در رينگ ها و معامالت نقدي 
از بين خواهد رفت. موضوع مهم اين است كه در اين 
قراردادها، همچنان قيمت نهايي در هنگام  تحويل با 
توجه به قيمت هاي جهاني و  طبق كشف عدد پرميوم 

روز معامله تعيين خواهد شد.
به گفته اين كارشناس كااليي، از مزاياي استفاده 
از قرارداد كش��ف پريمي��وم اين اس��ت كه اين 
طرح بازاره��ا را با توجه به س��ايز و ميزان تقاضا 
تفكيك كرده و رقابت هاي بازار نقدي را منطقي 
خواهد كرد. ضم��ن اينكه با اج��راي اين طرح، 
توليدكنن��دگان صناي��ع پايين دس��ت قادر به 
برنامه ريزي جهت توليد بدون دغدغه و همچنين 
عق��د قرارداده��اي بلندمدت جه��ت فروش و 

صادرات محصوالت خود خواهند بود.

اقتصاد كشور را
نمي توان دستوري اداره كرد

شهباز حسن پور، رييس مجمع نمايندگان استان 
كرم��ان و نماينده مردم س��يرجان و بردس��ير در 
مجلس شوراي اسالمي اعتمادسازي بين مردم را 
از اصلي ترين راهكارها براي بحث اقتصادي كشور 
دانس��ت و گفت: اعتمادسازي و مشاركت مردم در 
بحث هاي مختلف اقتصادي از مواردي اس��ت كه 

دولت بايد آن را سرلوحه كارهاي خود قرار دهد.
شهباز حسن پور افزود: دولت نبايد تصميم هاي 
ناگهاني براي بخش هاي مهم اقتصادي كش��ور 
بگيرد. در حال حاضر ش��رايط كشور به گونه اي 
است كه هيچ فردي نمي تواند مسائل اقتصادي را 
در كوتاه مدت حل كند يا به يك تصميم ناگهاني 

و اجراي آن رسيده باشد.
نماينده مردم س��يرجان و بردس��ير در مجلس 
ش��وراي اس��المي در ادام��ه ب��ه قيمت گذاري 
دس��توري اش��اره كرد و گفت: اقتصاد كشور را 
نمي توان دستوري اداره كرد و راهبردهاي دولت 
بايد به طور كامل مشخص و در جهت حمايت از 

همه مجموعه ها و فعاالن اقتصادي باشد.
حس��ن پور عنوان ك��رد: براي جذب س��رمايه و 
س��رمايه گذاران در تمامي زمينه ها بايد قوانين 
كش��ور محكم، پاي��دار و حداقل در ي��ك برنامه 
۵ س��اله تدوين و تهيه ش��ود. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي خاطرنشان 
كرد: مديراني كه در هر بخشي انتخاب مي شوند 
نبايد بابت دستور يك فرد، با سرمايه اصلي كشور 

كه اعتماد مردم است، بازي كنند.
وي تاكيد كرد: ما بايد از س��رمايه هاي معنوي و 
مادي مردم حفاظت و پاس��داري كنيم و ارتباط 
تنگاتنگي بين تصميم گيران و تصميم س��ازان، 

مجلس، قوه قضاييه و مجريه ايجاد كنيم.
حسن پور اظهار كرد: در بحث مسائل اقتصادي 
و تيم اقتصادي فعال در كشور نبايد چندصدايي 
وجود داش��ته باش��د زي��را اين نش��انه خوبي به 

سرمايه گذاران و كارآفرينان نيست.

اقتصاد كشور نياز به
نسخه اي اصولي و منطقي دارد

غالمرضا مرحبا، س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بازار سرمايه 
نياز به ش��فافيت كامل دارد،گف��ت: جلوگيري از 
قيمت گذاري دستوري، تعيين تكليف حقوقي ها، 
حفظ حقوق سرمايه گذاران خرد، مشخص شدن 
تكليف دعاوي و ترازنامه هاي شركت ها به منظور 
ايجاد شفافيت بيش��تر، از جمله اقداماتي است كه 
بازار سرمايه براي رونق و توسعه به آنها احتياج دارد.
غالمرضا مرحبا تاكيد كرد: اين روزها بايد بسترهاي 
الزم براي بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي كه در 

گذشته به آنها توجه كافي نشده بود، فراهم شود.
نماين��ده مردم آس��تارا، عرضه هاي اولي��ه و ورود 
شركت هاي دانش بنيان به بورس را اقدامي مثبت و 
موثر عنوان كرد و گفت: شركت هايي كه سودآوري 
خوبي دارن��د مي توانند وارد بورس ش��ده و كمك 

بزرگي براي توسعه بازار سرمايه باشند.
وي تاكيد كرد: اگر بتوان ضمن ايجاد بس��ترهاي 
مناس��ب، از برخي پيش��نهادهاي مخ��رب چون 
قيمت گذاري دستوري براي اقتصاد كشور دوري 
كرد، مي توان اقتصاد كشور به ويژه بازار سرمايه را 

به سمت توليد و ايجاد اشتغال بيشتر هدايت كرد.
مرحبا افزود: قيمت گذاري دستوري در هر زمينه 
اقتصادي يك اشتباه است بنابراين، عرضه و تقاضا 
بايد مالك تعيين قيمت در كش��ور قرار گيرد و از 
پارامترهاي منطقي حاكم بر بازار سرمايه استفاده 
شود زيرا تعيين قيمت دستوري براي پاسخ دادن 

به برخي انتظارها، اقتصاد را به بيراهه مي كشاند.
اي��ن نماين��ده مجلس اع��الم ك��رد: اميدواريم با 
روش هاي منطقي و اصولي كه در دنيا امتحان خود 
را به درس��تي پس داده، بتوانيم بازار س��رمايه را به 

روزهاي رونق و اوج نزديك كنيم.
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در ادامه با اشاره به كسري بودجه دولت، 
اظهار كرد: كاهش هزينه ه��ا و ايجاد تعادل بين 
درآمد و مصارف كشور مي تواند كسري بودجه را 
به حداقل رسانده تا دولت مجبور به تامين منابع 

مالي از بانك ها و بازار سرمايه نشود.
وي در پايان گفت: كس��ري بودجه موجب ايجاد 
تورم در كش��ور مي ش��ود و نمايندگان مجلس 
يازدهم تاكيد دارند كه با سياست گذاري درست 
مي توان مانع ايجاد كسري بودجه در كشور شد.

سرخابي ها بورسي مي شوند؟
حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
در جمع خبرنگاران درمورد بورسي شدن استقالل 
و پرس��پوليس توضيح داد: براي واگذاري اين دو 
تيم حتما به تضمين موفقيت بعد از واگذاري نياز 
داريم. تا اين تضمين اتفاق نيفتد، واگذاري اين دو 
بنگاه نيز ممكن اس��ت به سرنوشت بقيه بنگاه ها 
دچار ش��ود. بايد موارد مربوط به حق پخش اين 
باشگاه ها، تبليغات محيطي و... شفاف و سودآوري 
آنها نيز تضمين شود. وي ادامه داد: ارزش گذاري و 
قيمت گذاري برند و بررسي صورت هاي مالي انجام 
شده اس��ت و دو باشگاه آماده پذيرش هستند. اما 
بايد اطمينان خاطر ايجاد شود، زيرا اين دو باشگاه 
هواداران چند 10 ميليوني دارند و اگر به سرنوشتي 
كه براي برخي بنگاه ها در فرآيند خصوصي سازي 
به دليل برخي از غفلت ها دچار شدند، دچار شوند، 
عواقب خطرناك تري دارد. طبق اعالم صدا و سيما، 
رييس سازمان خصوصي س��ازي در پايان تاكيد 
كرد: در اي��ن فرآيند تعجيل نداريم و با آرامش  اما 

حتما در مسير خصوصي سازي پيش مي رويم.

روزهاي سخت تاالر شيشه اي با عرضه اوراق و صحبت هاي ضدو نقيض

متولي بورس كجاست؟

خروج نقدينگي از بورس شدت گرفت
ش��اخص كل بازار ب��ورس در اولي��ن روزكاري هفته 
ش��نبه، 22 آبان ماه با 1۷ هزار و 301 واحد كاهش در 
جايگاه يك  ميليون و ۴3۹ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۷۴۸ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار و ۵21 
ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با سه هزار و 3۴1 واحد كاهش به 3۸۷ هزار 
و ۹۴2 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 10۵ 
واحد افت به 2۴۴ هزار و ۴۴۹ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول 13 هزار و ۹1۶ واحد و شاخص بازار دوم، 30 هزار 
و ۹۵0 واحد كاهش داشتند. ارزش كل معامالت خرد 
چهار هزار و 100ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 
20درصد يعني ۸10ميليارد تومان سهام خريدند و 

مازاد خريدشان ۹درصد از كل معامالت شد.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، »بانك ها و موسسات 
اعتباري« و »فلزات اساس��ي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »حم��ل و نقل، انبارداري 
و ارتباطات« و »انبوه س��ازي، امالك و مستغالت« به 
نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه نماد »شپنا«، »بپاس« 
و »شبندر« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را 
به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر 
به »نوري«، »ش��نفت« و »ش��پديس« معطوف بود. 
همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ه��ا در 3۴نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در 100نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 110ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
۴30ميليارد توم��ان بود. عالوه بر اي��ن در بين همه 
نمادها، شركت پتروشيمي شيراز با نماد »شيراز« با 
۴۴0 واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد »شپديس« 
با 3۷۹ واحد، پتروشيمي خراسان با نماد »خراسان« 
با 231 واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران با 
نماد »حكشتي« با 221 واحد، فوالد خوزستان با نماد 

»فخوز« با 1۸0 واحد، نفت پارس با نماد »ش��نفت« 
با 1۷1 واحد، پتروش��يمي جم با نماد »جم« با 12۶ 
واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با ۹۶ واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان با 
نماد »وسكرمان« با ۸۸ واحد، شركت سرمايه گذاري 
اس��تان آذربايجان غربي با نماد »وس��اغربي« با ۸۷ 
واحد، صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش« با ۸0 
واحد، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر« با ۷۶ واحد و 
سپيد ماكان با نماد »سپيد« با ۷۵ واحد تاثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با سه هزار و 3۷۵ واحد، 
واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار 
و ۶13 واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
با نماد »شستا« با يك هزار و 31۴ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با يك هزار و ۶۵ واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »شتران« با ۹0۶ واحد، بانك ملت با 

نماد »وبملت« با ۸۸0 واحد، معدني و صنعتي گل گهر 
با نماد »كگل« با ۸۵0 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با ۶۸۴ واحد، پتروشيمي نوري با 
نماد »نوري« با ۶3۵ واحد و بانك تجارت )وتجارت( با 
۵1۵ واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.

برپايه اين گزارش، در اولين روزكاري هفته شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شس��تا«، 
پااليش نف��ت اصفهان با نماد »ش��پنا«، بانك ملت 
ب��ا نماد »وبمل��ت«، ملي صنايع مس اي��ران با نماد 
»فملي«، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، 
گروه داروي��ي بركت با نماد »بركت« و فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه فرآورده هاي نفتي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه ۴۵۸  ميليون و ۴3 ميليون برگه س��هم به 

ارزش سه  هزار و ۵۸۷ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس كاهشي شد
طي روز شنبه ش��اخص فرابورس بيش از 1۶۹ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 20 ه��زار و ۴۷۸ واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار 2 ميلي��ارد و 2۸۷ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۴0 هزار و ۸۴۷ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. در اين روز شركت صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، پااليش نفت الوان 
با نماد »شاوان«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با 
نماد »سمگا«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد 
»شجم«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، توليد 
برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا«، نفت پاسارگاد با نماد 
»شپاس« و بيمه سامان با نماد »بساما« با تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين نمادهاي 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگ��رس«، پليمر آريا 
ساس��ول با نماد »آريا«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تامين با نماد »صبا«، س��هامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب«، فرابورس ايران ب��ا نماد »فرابورس«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، مجتمع جهان 
فوالد س��يرجان با نماد »فجهان«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، بهمن ديزل با نماد »خديزل«، 
صنايع ماديران با نماد »ماديرا« و اعتباري ملل با نماد 

»وملل« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    سهام عدالت كاهشي شد
در پايان معامالت اولين روز هفته بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت درمقايسه با روز چهارشنبه )1۹ آبان 
ماه(، ۴.2درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵32هزار 
توماني، يك ميليون توماني و ۴۹2هزار توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 12 ميليون و ۸۵0هزار تومان، 2۴ 
ميليون و 20۵هزار تومان و 11 ميليون و ۹1۴هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0درصد 
قابل فروش سبد ۵32هزار توماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۷10هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
جهش هاي تورمي دهه 1390 نه تنها منجر به افزايش 
جمعيت افراد زير خط فقر شده است كه مجموعه دولت 
را نيز در تنگناي مالي قرار داده است. در پي تالطم هاي 
تورمي س��ال هاي اخير، اگر چه قيمت انواع كاالها و 
دارايي ها رش��د يافت اما همزمان ب��ه دليل افت توان 
خريد خانوارها، سازمان ها و حتي دولت، مديريت امور 
جاري براي خانوارها، سازمان ها و دولت نيز به معضل 
تبديل شد و به نوعي تعبير »ميلياردر هاي بي پول« 
تحقق يافت. در اين ش��رايط، تعمير و نگهداري لوازم 
منزل، خودروي شخصي و... براي افراد و خانوارها بسيار 
پرهزينه شده است. به همين نسبت، حفظ و نگهداري 
دارايي هاي سازماني يا دارايي هاي عمومي كه دولت 
يا شهرداري متولي حفظ و نگهداري آنها است، دچار 
آسيب شده اند. حفظ و نگهداري راه ها يكي از اين موارد 
است كه در صورت عدم انجام آن، اصطالحا دودش به 
چشم مردم مي رود. همانطور كه شامگاه جمعه گذشته، 
در پي بارش باران و ريزش سنگ در جاده هراز، دو نفر 
از سرنشينان يك خودرو دچار حادثه شدند و جان به 
جان آفرين تسليم كردند. ش��ايد برخي بگويند كه 
فوت آن دو هموطن، بر اثر يك حادثه بوده اس��ت و 
ارتباطي به توان مالي دولت در حفظ و نگهداري از 
جاده ها ندارد. اما واقعيت اين اس��ت كه با پيشرفت 
دانش بشري در مديريت انواع حوادث، بشر توانسته 
دامنه آس��يب حوادث را كاهش ده��د. آنگونه كه 
مس��ووالن راهداري گفته اند، بر اس��اس استاندارد 
جهاني، بودجه اي معادل 4 تا 6 درصد ارزش راه ها 
براي تعمير و نگهداري آنها اختصاص پيدا كند، اما 
رقمي كه براي نگهداري از راه هاي كشور در اختيار 
راهداري قرار مي گيرد، بسيار كمتر از حد استاندارد 

آن و كمتر از 1 درصد بودجه مورد نياز است.

    ماجراي فوت دو نفر در جاده هراز
روز جمعه درپي ريزش س��نگ ناشي از بارش باران و 
س��يالب در محدوده »پيِچ ش��يطان« جاده هراز، دو 
مسافر جان خود را از دست دادند كه به گفته مسووالن 
سازمان راهداري، ايمن سازي مسير به اعتبار نياز دارد 
و وقوع چنين حوادثي را كمتر مي كند. به گزارش ايسنا، 
عصر روز جمعه جاده هراز به دليل وقوع سيالب و ريزش 
سنگ مسدود و نهايتا پس از ساعاتي بازگشايي شد و 
تردد در آن به حالت قبل بازگشت. با اين حال، برخورد 
سنگ با يك دس��تگاه خودروي سمند در اين محور، 
سبب جان باختن يكي از مس��افران و مصدوم شدن 
يكي ديگر از آنها شد كه اين فرد مصدوم نيز امروز در 
بيمارستان جان خود را از دست داد. اسماعيل فوالدي، 
معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان مازندران در اين باره توضيح داد كه روز گذشته 
برخورد سنگ با يك دستگاه خودروي سمند در جاده 
هراز در محدوده »پنجاب – پيچ شيطان« سبب شد 
تا يكي از مسافران جان خود را از دست دهد و ديگري 

مصدوم و روانه بيمارستان شود.
وي با اش��اره به اينكه راهداران در اين ساعات درگير 
برف روبي بودند، اظهار كرد: امروز از بيمارستان اطالع 
دادند كه متاسفانه مسافر دوم نيز جان خود را از دست 
داده است. او با بيان اينكه محور هراز جزو جاده هايي 

است كه از نظر توپوگرافي اتفاقاتي مشابه در آن مسبوق 
به سابقه اس��ت، ادامه داد: بارها به مردم اعالم كرديم 
كه از سفرهاي غيرضرور در زماني كه بارش سنگين و 
احتمال وقوع سيالب وجود دارد به ويژه در محورهاي 
كوهس��تاني اينچنيني خودداري كنن��د اما با توجه 
به مس��دود بودن آزادراه تهران-شمال و محور قديم 
چالوس-كرج )به دليل وقوع سيالب و ريزش سنگ 
و گل و الي( حجم ترافيكي در محور هراز و فيروزكوه 
مضاعف شده بود و با وجود تالش پليس براي اعمال 
محدوديت ترافيكي و كاهش حجم خودرو در جاده، اين 
حادثه رخ داد. فوالدي تصريح كرد: اگر در محورهايي 
مانند محور هراز كه بروز اين حوادث در آن سابقه دارد، 
ايمن سازي بيشتري انجام دهيم، مي توانيم جلوي اين 
اتفاقات را بگيريم اما با وجود اينكه ضرورت ايمن سازي 
اين محوره��ا را بارها اعالم كردي��م تاكنون اعتباري 
بابت آن تخصيص داده نش��ده است. معاون راهداري 
استان مازندران اظهار كرد: اگر اعتبار مناسب براي 
ايمن س��ازي در اختيارمان قرار داده شود بايد ابتدا 
كل محور را پايش كنيم و در نقاط حادثه خيزي كه 
احتمال سيالب و روان شدن سنگ و گل و الي وجود 

دارد عمليات ايمن سازي را انجام دهيم.

   تخصيص يك دهم بودجه مورد نياز
به راهداري

در همين حال، حيدر ن��وروزي، مديركل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اس��تان تهران درباره ترافيك و 
آبگرفتگي روزهاي پنجشنبه و جمعه در محورهاي 
مواصالتي اس��تان تهران به مازن��دران اظهار كرد: به 
مدت 48 ساعت باران در مسيرهاي مواصالتي استان 
تهران ادامه داشت و شاهد بارش برف هم در بخش هاي 

شمالي استان يعني محدود شميرانات، تهران- شمال، 
هراز، فيروزكوه و دماوند بوديم و در محورهاي جنوبي 
هم بارش باران ادامه داش��ت.  وي ب��ا تاكيد بر اينكه 
ب��ا وجود بارش ب��رف و باران هيچ ي��ك از محورهاي 
مواصالتي استان تهران مس��دود نشد و با اخاللي در 
ترافيك مواجه نبوديم، ادامه داد: بايد توجه داش��ته 
باشيم كه ترافيك عصر جمعه تهران هميشگي است 
و هر جمعه شاهد ترافيك هستيم اما در ترافيك آخر 
هفته گذشته با مشكل و موضوع خاصي مواجه نشديم. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران 
در گفت وگو با ايلن��ا، افزود: به دلي��ل اينكه ترافيك 
تهران در اين دو روز برفي و باراني مديريت ش��ده بود، 
ماش��ين آالت راهداري را به استان هاي مجاور انتقال 
داديم. نوروزي در پاس��خ به اينكه چرا با بارش جزيي 
قطعه يك تهران- شمال مسدود مي شود و همواره با 
ريزش كوه در اين مسير مواجه مي شويم، گفت: البته 
در هفته گذشته قطعه چهارم آزادراه تهران شمال حد 

فاصل مرزن آباد تا چالوس مسدود شده بود. 
اما بايد توجه داشته باشيم كه ريزش كوه هر ازگاهي 
ممكن اس��ت كه اتفاق بيفتد به همي��ن دليل براي 
حفظ جان مردم مسير را مسدود مي كنيم كه شاهد 
اتفاق تلخي نباش��يم. وي ادامه داد: سرعت تردد در 
مسيرهاي آزادراهي باال است و در هر ريزش جزيي 
ممكن است حادثه اي رخ دهد از اين رو با هر احتمال 
ريزش آزادراه تهران شمال را مسدود اعالم مي كنيم 
و اتفاقا اين اقدام خوبي است.  نوروزي درباره بودجه 
مورد نياز براي نگهداري و تعمير راه هاي استان تهران 
تاكيد كرد: استاندارد جهاني اين است كه بودجه اي 
مع��ادل 4 تا 6 درص��د ارزش راه ها ب��راي نگهداري 
اختصاص پيدا كند اما رقمي ك��ه براي نگهداري از 

راه ها دراختيارمان قرار مي گيرد بس��يار كمتر از حد 
استاندارد آن است و در حال حاضر كمتر از 1 درصد 

بودجه مورد نياز را پرداخت مي كنند.

   60  درصد ماشين آالت فرسوده هستند
داريوش اماني، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي نيز درباره علت انسداد جاده هراز اظهار كرد: 
جمعه شب ۲1 آبان محور هراز براي يكي دو ساعت 
 بس��ته بود كه به خاطر ريزش س��نگ از كوه بود و تا 

پاك سازي انجام شد، دو ساعت به طول انجاميد.
اماني يادآور ش��د: در حال حاضر غير از آزادراه تهران-

شمال و آزادراه قزوين-رش��ت و جاده چالوس، محور 
بسته اي نداريم؛ چند محور روستايي و جاده طالقان-

هش��تگرد به دليل كوالك ش��ديد بس��ته اس��ت؛ اما 
محورهاي شرياني كشور همگي بازند. او در گفت وگو 
با مهر در خصوص نوسازي ماشين آالت راهداري گفت: 
با وجود مشكالت اعتباري، امسال 1۵0 دستگاه ناوگان 
نوساز به مجموعه ماشين آالت اضافه كرديم؛ قراردادي 
هم با خودروسازان داخلي امضا كرده ايم كه اميدواريم 
هر چه سريع تر عملياتي ش��وند و ۵0 دستگاه گريدر 
سنگين را به استان ها بدهيم تا مشكالتمان كمتر شود. 
اماني ادامه داد: امس��ال دنبال آن هس��تيم تا مجوزي 
اخذ كنيم كه يك ب��ار براي مدت طوالني، بتوانيم كل 
ماش��ين آالت راهداري را نوس��ازي كنيم كه در حال 
مذاكره با كميسيون عمران مجلس هستيم تا اين مجوز 
را دريافت كنيم تا سال آينده همه ماشين آالت راهداري 
نوسازي شوند. وي خاطرنشان كرد: بيش از 60 درصد 
ناوگان ماش��ين آالت راهداري باالي سن فرسودگي 
هستند؛ هم دنبال خارج كردن فرسوده ها هستيم و هم 

اينكه ماشين آالت جديد وارد ناوگان كنيم.
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يك سال حبس براي
مخدوش كنندگان پالك  خودرو

سرهنگ سيد ابوالفضل موسوي پور، جانشين رييس 
پليس راهور تهران بزرگ از اجراي طرح تشديد برخورد 
با تخلفات پوشش و مخدوشي پالك در تهران خبر داد.
سرهنگ موسوي پور در گفت وگو با ايسنا، درباره برخورد 
پليس با مخدوش كردن پالك و همچنين پوش��ش 
آن اظهاركرد: برابر ماده 7۲0 قانون مجازات اس��المي 
هرفردي كه در ارقام و مش��خصات پالك وسيله نقليه 
موتوري تغييري ايجاد كرده يا پالك وسيله ديگري را 
به آن الصاق كند به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم 
خواهد شد. اين موضوع نش��ان مي دهد كه مخدوش 
كردن پالك نه تنها يك تخلف رانندگي است؛ بلكه جرم 
نيز محسوب شده و از اين رو پليس به جد با آن برخورد 
مي كند. وي با بيان اينك��ه مرتكبان چنين جرايمي 
عالوه بر توقيف خودرو و جريمه به دادسرا نيز معرفي 
خواهند شد، گفت: اين طرح همواره در حال اجرا بوده 
اما از روز شنبه هفته جاري با شدت بيشتري اجراي آن 
ادامه خواهد داشت و ماموران پليس راهور با استقرار 
در مبادي ورودي طرح ترافيك و طرح كاهش آلودگي 
هوا و همچنين در هنگام شب و ترددهاي شبانه نسبت 
به شناس��ايي و برخورد با خودروه��اي داراي پالك 
مخدوش، دستكاري يا پوشانده شده اقدام خواهند كرد.

توسعه بهشت زهرا )س(
ربطي به زلزله ندارد

جالل بهرامي، معاون خدمات شهري شهردار تهران با 
تأكيد بر اينكه زميني كه هم اكنون در تهران تملك شده 
است براي توسعه بهشت زهرا است، گفت: اين مساله در 
راستاي توسعه بهشت زهرا و تسهيل در خدمت رساني 
به مراجعه كنندگان خواهد بود. بهرامي در گفت وگو با 
تسنيم با رد اظهارنظري مبني بر آماده سازي زميني 13 
هكتاري در بخش جنوبي پايتخت براي دفن اجساد 
در زمان هاي بح��ران مانند زلزله اظهار كرد: انتش��ار 
 چنين اخباري در اين روزها و همزمان با سالگرد زلزله 
سرُپل ذهاب بس��يار تعجب آور است. بهرامي افزود: با 
توجه به اينكه ظرفيت بهشت زهرا در حال اتمام است 
و از طرفي روانه شدن خانواده ها از اقصي نقاط تهران به 
سمت اين مكان در روزهاي تعطيل ترافيك سنگيني را 
به مناطق جنوبي شهر تحميل مي كند، بايد فكري براي 
توسعه آرامستان كنيم كه البته جانمايي ها صورت گرفته 
و زماني كه قطعي شود اعالم خواهيم كرد. همچنين 
ش��هرداري ته��ران وظايفي براي مواق��ع بحراني 
دارد و ما هم برنامه ري��زي الزم را انجام مي دهيم 
 به عن��وان مثال يك��ي از اقدامات قب��ل از بحران 
ايمن س��ازي ساختمان هاس��ت تا در هنگام بروز 
حوادث كمترين خسارت شامل حال شهروندان 
ش��ود. براي اين منظور از س��اختمان هاي ناايمن 
بازديد شده و البته تالش ها همچنان هم ادامه دارد.

پيشنهاد احداث ۵  بيمارستان مقاوم 
براي زمان بحران 

علي نصيري، سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران از پيشنهاد ش��هرداري تهران براي 
اح��داث ۵ بيمارس��تان مقاوم ب��راي زمان بح��ران با 
بخش هاي ويژه تروما به س��ازمان اورژانس خبر داد. به 
گزارش تسنيم، نصيري از نشست هماهنگي و بررسي 
زمينه هاي همكاري سازمان مديريت بحران شهر تهران 
و سازمان اورژانس كشور خبر داد و گفت: در اين نشست 
مقرر شد مباحثي از جمله اهداء زمين توسط شهرداري 
تهران به س��ازمان اورژانس براي اح��داث پايگاه هاي 
مناسب خدمات اورژانس )در حدود100 قطعه زمين 
۲00 متري( در س��طح ش��هر تهران، تخصيص فضا و 
امكانات بيشتر در پارك واليت به سازمان اورژانس براي 
برنامه ريزي پاسخ در زمان بحران، همچون فضاي برپايي 
بيمارستان هاي صحرايي و امكانات پشتيباني و عملياتي 
امداد هوايي براي طرح و تصويب در شوراي اسالمي شهر 
تهران مطرح شود. نصيري عنوان كرد: همچنين احداث 
۵ بيمارستان مقاوم براي زمان بحران با بخش هاي ويژه 
تروما، احداث مخازن آب اضطراري در بيمارستان هاي 
سطح ش��هر تهران )به ويژه بيمارستان هاي نظامي(، 
راه اندازي مجدد طرح تيم هاي درمان اضطراري ويژه 
باليا بر اساس الگوهاي بين المللي در راستاي اجراي 
طرح ملي ايس��ناراگ از ديگر موضوعات مورد توافق 
براي طرح در ش��وراي اسالمي ش��هر در اين نشست 
 SOS مطرح شد. همچنين مقرر شد پيگيري طرح
)ديسپچينگ مش��ترك ش��هري( و اتصال تمام 
شماره ها به يك مركز اصلي در دستور كار قرار گيرد.

پيشنهاد ورود
اتوبوس هاي دست دوم به پايتخت 
مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
از بررسي پيشنهاد خريد اتوبوس هاي دست دوم براي 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني خبر داد. شفيعي در گفت وگو 
با ايسنا، درخصوص جزئيات ورود اتوبوس هاي دست 
دوم به تهران در راستاي نوس��ازي ناوگان اتوبوسراني 
گفت: اين يك پيشنهاد است و ما بايد وضعيت موجود 
ناوگان را ببينيم كه اتوبوس هايي با كاركرد 13 س��اله 
داريم و اين اتوبوس ها بسيار فرسوده هستند؛ از اين رو، 
هر پيشنهادي كه بتواند عمر ناوگان را كاهش دهد قابل 
بررسي است. وي افزود: اگر بتوانيم مدلي كه وزارت راه 
انجام داد و از محل منابع نفت، كشنده هايي با عمر 3 تا 
4 سال با كاركرد پايين، جايگزين كاميون هاي 40 تا ۵0 
ساله با ايمني پايين و آاليندگي باال كرد را در تهران پياده 
كنيم، موفق مي ش��ويم. معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران با تاكيد بر اينكه ناوگان اتوبوسراني فرسوده است، 
گفت: براي نوس��ازي همه روش ها را دنبال مي كنيم 
و خريد اتوبوس هاي دس��ت دوم با كاركرد پايين يك 
روش اس��ت و اصراري هم بر انجام آن نيست اما چون 
اين موضوع پيشنهاد شده در حال بررسي آن هستيم و 

همزمان روش هاي ديگر را هم دنبال مي كنيم. 

تكذيب واگذاري پروژه 
مسكن دولتي به شركت تركيه اي

 وزارت راه و شهرسازي واگذاري ساخت پروژه هاي 
نهضت ملي مسكن به سازندگان خارجي از جمله 
كوزو تركي��ه را تكذيب كرد. پيش از اين يك منبع 
آگاه به خبرگزاري فارس گفته بود كه وزارت راه با 
شركت تركيه اي كوزو درباره مشاركت در ساخت و 
ساز مس��كن دولتي در ازاي دريافت »نفت« توافق 
كرده ان��د. به گ��زارش تس��نيم، برنامه ريزي براي 
ساخت 4 ميليون واحدي مسكوني طي چهار سال 
)تا سال 1404( از سوي دولت و اعالم آغاز ساخت 
۲ ميليون واحد طي امسال و سال آينده باعث شده 
تا وزارت راه و شهرسازي به فكر ورود فناوري هاي 
نوين ساخت باشد و مذاكراتي را در اين  رابطه با برخي 
ش��ركت هاي خارجي انجام دهد. رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرسازي هفته گذش��ته با بيان اينكه 
ساخت وساز مسكن در ايران در سطح 3 است، گفته 
بود: اين در حالي اس��ت كه ساخت وساز در دنيا در 
سطح 8 انجام مي شود. از سوي ديگر انتشار برخي 
ش��ايعات در خصوص واگذاري پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن به شركت هاي خارجي از جمله شركت 
تركيه اي واكنش هايي را از س��وي انبوه س��ازان و 
سازندگان مسكن به دنبال داشت. آنها اين اقدام را بر 
خالف منافع كشور ارزيابي كرده و نسبت به ناديده 
گرفتن توان سازندگان داخلي اعتراض كردند. اما 
وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده است كه تاكنون 
هيچ پروژه اي از نهضت ملي مس��كن به سازندگان 
خارجي واگذار نشده است. ارديبهشت ماه امسال 
در قالب طرح ملي مسكن ساخت 3۵00 واحد در 
اصفهان به شركت كوزو واگذار شد، اين در حالي 
است كه نيمه ماه جاري شركت عمران بهارستان 
از آغاز عمليات بتن ريزي اولين پروژه نهضت ملي 
مسكن اين شهر خبر داده و اعالم كرد: اين پروژه 
مجموعا شامل احداث 3۵00 واحد مسكوني است 
كه در فاز 4 اين شهر جديد در حال احداث است!

بازگشت آلودگي هوا
و افزايش دما 

كارشناس سازمان هواشناس��ي گفت: با خروج 
س��امانه بارشي از شمال شرق كشور از روز شنبه 
تا روز دوشنبه، بازگشت آلودگي هوا به شهرهاي 
صنعتي، همراه با افزايش دما در اغلب نقاط كشور 
پيش بيني مي ش��ود.كبري رفيعي در گفت وگو 
با ايرنا افزود: س��امانه پربارش��ي كه س��ه روز در 
كشور فعال بود از كش��ور خارج مي شود.رفيعي 
بيان كرد: براي روزهاي يكش��نبه و دوشنبه در 
بيشتر مناطق كشور، جوي آرام همراه با افزايش 
غلظت  آالينده هاي جوي را پيش بيني مي كنيم. 
تهران دو روز آلودگ��ي هوا را تجربه خواهد كرد، 
ضمن اينكه دماي هوا به تدريج در بيشتر مناطق 
كشور افزايش خواهد داشت. به گفته كارشناس 
سازمان هواشناسي از روز سه شنبه سامانه بارشي 
جديدي از سمت شمال غرب و غرب وارد كشور 
مي ش��ود و در نتيجه در ش��مال غرب كش��ور و 
سواحل درياي خزر شاهد بارندگي خواهيم بود.

تداوم كاهش سفرهاي جاده اي 
در هفته سوم آبان

سفرهاي مردم در هفته گذشته هم نسبت به هفته 
قبل از آن روند كاهشي را تجربه كرد و در اين ميان 
مسافرت به استان هاي شمالي هم كمتر و به ديگر 
استان ها مانند بوشهر بيشتر شد. به گزارش ايسنا، 
در هفته گذشته و بر اساس تازه ترين آمارهاي مركز 
مديريت راه هاي كشور درباره وضعيت تردد وسايل 
نقليه مختلف در بازه زماني 14 تا ۲0 آبان ماه، به 
صورت متوس��ط يك ميليون و 831 هزار و 890 
وس��يله نقليه در هر روز در محورهاي مواصالتي 
كشور تردد كرده اند كه نسبت به هفته قبل از آن 
سه درصد كاهش يافته است اما اين اعداد و ارقام 
همچنان بيشتر از هفته مش��ابه در سال گذشته 
بوده و ۲3 درصد افزايش را نشان مي دهد. از سوي 
ديگر بر اس��اس اطالعات پالك هاي ثبت شده در 
دوربين هاي پالك خوان هفت ميليون و ۵00 هزار 
پالك خودرو در بازه زماني مورد نظر در جاده هاي 
كشور مشاهده شدند كه حدود 700 هزار خودرو 
كمتر از هفته قبل از اين بررسي بوده است.جالبتر 
اينك��ه خودروهاي پالك ته��ران و البرز برخالف 
گذش��ته سهم ش��ان كاهش يافته و كمتر از ۲0 
درصد از خودروها با پالك غير بومي متعلق به اين 
دو استان بوده و پس از آنها، خودروهايي با پالك 
اصفهان، فارس، مازندران و خراس��ان رضوي در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.از سوي ديگر مجموع 
ورود و خروج وسايل نقليه مختلف در هفته گذشته 
در استان هاي كش��ور متفاوت بوده است. چرا كه 
ترددها در اين ب��ازه زماني )14 تا ۲0 آبان ماه( در 
استان هاي بوشهر، كردستان و هرمزگان به ترتيب 
9 درصد، چهار درصد و سه درصد نسبت به هفته 
قبل از اين بررسي افزايش داشته  و بيشترين رشد 
س��فرها را تجربه كرده اند.اين در حالي اس��ت كه 
بيشتر استان هاي كشور كاهش سفر را در هفته اي 
كه گذشت، داشتند. خراس��ان رضوي، خراسان 
شمالي، سيستان و بلوچستان و خورستان با منفي 
10 درصد، منفي هشت درصد، منفي هشت درصد 
و منفي ش��ش درصد بيشترين كاهش تردد را در 
مقايسه با هفته قبل از اين بازه زماني داشته اند.اين 
كاهش سفرها در حالي به ثبت رسيده كه همين 
اعداد و ارقام در قياس با آمارهاي هفته مشابه سال 
گذشته براي همه استان ها افزايشي بوده است. در 
اين ميان اس��تان هاي گلستان، خراسان شمالي، 
يزد و خراس��ان رضوي به ترتيب با 63 درصد، 3۵ 
درصد، 33 درصد و 33 درصد افزايش بيش��ترين 

رشد را در ميان استان هاي ديگر تجربه كرده اند.

وقتي تورم گريبان دولت و مردم را مي گيرد

مهلت يك هفته اي دستگاه ها براي واگذاري زمين

پشت پرده حوادث جاده اي آخر هفته

نام 20 استان از سامانه نهضت ملي مسكن حذف شد؟ 
به دليل همكاري نكردن دس��تگاه ها در زمينه واگذاري 
زمين به وزارت راه و شهرس��ازي، امكان ثبت نام در طرح 
نهضت ملي مسكن براي متقاضيان در ۲0 استان كشور 
متوقف شده است. به گزارش فارس، متقاضيان ثبت نام 
نهضت ملي مسكن در روزهاي اخير با مشكل قابل توجهي 
به منظور تكمي��ل فرآيند ثبت نام مواجه ش��ده اند. اين 
متقاضيان با مراجعه به سامانه معرفي شده از سوي وزارت 
راه و شهرسازي براي ثبت نام، نام استان خود را براي انتخاب 
منطقه مورد نظر تامين واحد مسكوني نمي يابند. بر اين 
اساس، تعداد استان هاي قابل دسترسي به منظور ثبت نام 
در حال حاضر تنها 11 استان است، اين در حالي است كه 
نام ۲0 استان كشور در فهرست دسترسي استان هاي قابل 

ثبت نام در نهضت ملي مسكن ديده نمي شود.

   استان هاي طرح نهضت ملي مسكن
آب رفت

يك مخاطب خبرگزاري فارس از استان قم در واكنش به 
نبود نام اين استان در فهرست استان هاي طرح نهضت ملي 
مس��كن گفت: » در ابتداي فرآيند ثبت نام، نام 30 استان 
براي ثبت نام وجود داشت اما در حال حاضر به داليل نامعلوم 
اين تعداد اس��تان از 30 به 11 آب رفته است.« در واقع در 
حال حاضر فقط نام استان هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، 
البرز، تهران، خراسان رضوي، خوزستان، قزوين، كردستان، 
گيالن ،يزد و كرمان،  ديده مي ش��ود.مخاطب ديگري نيز 
ضمن بي اطالعي از دليل باز نشدن استان ها اشاره كرد: »در 
حال حاضر تكليف افرادي كه در يك استان ثبت نام كردند 
اما نام استان آنها از فرآيند حذف شده است، چيست؟« بر 
اساس پيگيري هاي انجام شده پيرامون مساله باز نشدن 
دسترس��ي ثبت نام براي متقاضيان در ۲0 استان كشور، 
مساله تامين زمين به منظور ساخت مسكن است. بر اين 
اساس تامين مهم ترين نهاده به منظور ساخت سرپناه براي 
مردم در حال حاضر با مشكالت قابل توجهي مواجه شده 
است. اين مساله در شرايطي اتفاق مي افتد كه حجم قابل 
توجهي از زمين هاي مرغوب باير در مناطق شهري متعلق 
به ساير نهادهاي دولت وجود دارد. به معناي ديگر استفاده 

از اين ظرفيت مي تواند زمينه حل مساله تامين زمين را 
به راحتي حل كرده و در نهايت يكي از بزرگ ترين موانع 

عملي شدن وعده رييس جمهور مهيا شود.

    زمين هاي فراوان در اختيار دستگاه ها
در همين رابطه، محمد حميدزاده، كارش��ناس حوزه 
مسكن در بيان ميزان زمين در اختيار نهادهاي دولتي 
كشور گفت: » بر اساس بررسي هاي كه به منظور برآورد 
ميزان زمين هاي دولتي بدون استفاده در مجلس انجام 
شد، تنها نيمي از زمين هاي دولتي واقع در حريم شهري 
مي تواند زمينه ساخت بيش از 6 ميليون مسكن با تراكم 
1 طبقه را در سراسر كشور مهيا كند.« مساله تامين زمين 
از مناطق بدون استفاده دولتي در اين شرايط موضوعي 
است كه قانون جهش توليد و تامين مسكن به روشني 
تكليف آن را مش��خص كرده اس��ت. به استناد ماده 10 
قانون جهش توليد و تامين مسكن، كليه وزارتخانه ها، 
موسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي 
كه صددرصد س��رمايه و س��هام آنها متعل��ق به دولت 
مي باشد، مكلفند نس��بت به واگذاري و تحويل رايگان 
اراضي در اختيار خود ظرف ۲ م��اه از تاريخ الزم االجراء 

شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي 
اقدام كنند. بر اين اس��اس، قانون جهش توليد مسكن 
در تاريخ يك مهرماه سال 1400 توسط رييس جمهور 
ابالغ ش��ده و نهادهاي دولتي تا 1 آذرم��اه زمان  دارند، 
نسبت به واگذاري اراضي بدون استفاده خود به وزارت 
راه و شهرسازي اقدام كنند. بنابر تبصره 1 ماده 10 قانون 
مذكور، چنانچه دستگاه هاي موضوع اين ماده ظرف ۲ 
ماه از تاريخ درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به 
واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام 
نكنند، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند به درخواست 
وزارت راه و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده، 
اقدام و س��ند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي 
وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند. با توجه به جزئيات 
قانون جهش توليد و تامين مس��كن در ش��رايطي 
كه دس��تگاه هاي دولتي تا هفته آينده نس��بت به 
واگذاري زمين هاي خود براي س��اخت مسكن به 
وزارت راه اقدام نكنند، سند جديد اين امالك بايد 
به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شود. در شرايطي 
كه قانون جهش توليد و تامين مس��كن در دستور 
كار دستگاه هاي دولتي قرار گيرد، به نظر مي رسد، 

مس��اله زمين به فوريت حل شده و ش��رايط براي 
تحقق ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال مهيا شود.

    معطل خارجي ها نمي مانيم
در همين حال، محمود محمودزاده، مع��اون وزير راه و 
شهرس��ازي گفت: براي اجراي واحدهاي جهش توليد 
و تامين مس��كن، معطل مذاكره با ش��ركتهاي خارجي 
نمي ماني��م و هم اكنون 16۵ ه��زار واحد به مرحله اجرا 
رسيده است. محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
در حال حاضر بيش از يك ميليون و 100 هزار نفر در طرح 
جهش توليد و تامين مسكن ثبت نام كرده اند و عمليات 
اجرايي بسياري از پروژه ها در حال آغاز است. وي افزود: 
وزارتخانه معطل مذاكرات با شركتهاي خارجي نمي ماند. 
اگر مذاكرات به نتيجه برسد فرصت ايجاد مي شود؛ اگر هم 
نشود با توان داخلي كار را جلو مي بريم. در همين مدت 
كوتاه 16۵ هزار واحد طرح جهش توليد و تامين مسكن 
)نهضت ملي مسكن( آماده كلنگ زني شده است. معاون 
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: در سفرهايي كه طي دو 
سه هفته گذشته رييس جمهوري و وزير راه و شهرسازي 
به استان ها داشتند بيش از ۵400 واحد كلنگ زني شد. 
160 هزار واحد ديگر آماده است كه روز به روز به اين تعداد 
اضافه مي شود و با س��رعت زياد مراحل پيشرفت را طي 
مي كند. محمودزاده با بيان اينكه چهار گروه در پروژه 
جهش توليد مس��كن حضور دارند گفت: يك بخش 
مربوط به ش��هرهاي كوچك است كه به چند خانوار 
زمين واگذار مي كنيم و به صورت پيش فرما خودشان 
مي سازند. گروه دوم تعاوني هايي هستند كه توانايي 
ساخت دارند و عملكردش��ان مثبت بوده است. وي 
ادامه داد: گروه سوم انبوه سازان و پيمانكاران هستند 
كه در اين طرح امكان ورود دارند. كما اينكه در حال 
حاضر با چند هزار پروژه قرارداد بسته شده و در حال 
كار كردند. گروه چهارم ش��ركتهايي كه در صنعتي 
سازي فعاليت مي كنند. اين گروه، محدود به خارج يا 
داخل نيست. هدف اين است كه سهم صنعتي سازي 

را در حوزه ساخت و ساز كشور افزايش دهيم.



پس از مخالفت كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا با 
صدور مجوز فعاليت يك صندوق سرمايه گذاري مبتني 
بر رمزارزها، بازار دچار ريزش شد. با وجود اين، برخي از 
 )Taproot( كارشناسان معتقدند كه به روزرساني تپروت
شبكه بيت كوين مي تواند در آينده باعث افزايش قيمت 
اي��ن ارز ديجيتال ش��ود. از طرفي ديگر، ش��اخص هاي 
تكنيكال نشان مي دهد كه احتمال عقب نشيني اتريوم تا 
۴,۲۰۰ دالر وجود دارد. با اين حال برخي از كارشناسان 
معتقدند كه تپروت تأثي��ر چنداني بر قيمت بيت كوين 
نمي گذارد. كميس��يون ب��ورس و اوراق به��ادار در يك 
تصميم خالف انتظار با صدور مجوز براي فعاليت صندوق 
سرمايه گذاري مبتني بر بيت كوين در بازار سرمايه اين 
كش��ور مخالفت كرد. اين كميسيون اعالم كرد به دليل 
آنچه كه اطمينان نداشتن از امكان تقلب و دستكاري در 
قيمت سهام اين صندوق خوانده است، نمي تواند مجوز 
فعاليت صندوق ونكس را صادر كند. اين صندوق مبتني بر 
بيت كوين و اتريوم بود. همزمان با فتح قله ۶۸ هزار دالري 
توسط بيت كوين كه يك ركورد قيمتي جديد محسوب 
مي شود فشار فروش در بازار بيشتر شد كه همين عامل نيز 
به يك محرك براي ريزش گسترده در بازار تبديل شد. اين 
فشار فروش هم براي خروج سود معامالتي روند صعودي 
اخير و هم به دليل ترس سرمايه گذاران محتاط از حبابي 
شدن قيمت ها رقم خورد و برخي از تحليلگران معتقدند 
در صورت تداوم آن براي چند روز يا انتش��ار يك خبر بد 
بايد منتظر يك ريزش بزرگ بود. البته در خبري خوب 
براي بازار رمزارها، مديرعامل اپل گفته اس��ت مقداري 
پول در اتريوم و بيت كوين سرمايه گذاري كرده است. به 
گفته تيم كوك، اين سرمايه گذاري كامال شخصي بوده 
و ارتباطي با استراتژي سرمايه گذاري شركت اپل ندارد. 
وي گفته با وجود آنكه شخصا فرصت سرمايه گذاري در 
بيتكوين و اتريوم را باال مي بيند، صندوق سرمايه گذاري 
۲۰۰ ميليارد دالري اپل فعال برنامه اي براي ورود به اين 

بازار و سرمايه گذاري در آن را ندارد. 

احتمالافزايشقيمتبيتكوين
پسازبهروزرسانيتپروت

پس از آنكه خريداران نتوانستند قيمت بيت كوين را در 
سطح اوج تاريخي حفظ كنند، بازار ارزهاي ديجيتال هم 
روز جمعه سقوط عميق تري را تجربه كرد. تحليل گران 
انتظار دارند كه با انجام به روزرساني تپروت، فعاليت هاي 

معامالتي هم در هفته جاري بيشتر شود؛ به روزرساني اي 
كه قرار است روز يكشنبه ۲۳ آبان، انجام شود و هدف 
آن بهبود معيارهاي مربوط به حريم خصوصي و كارايي 
شبكه بيت كوين است. لوكاس انزرزدورفر، مديرمحصول 
بيت پاندا گفته است احتماالً با انجام به روزرساني تپروت، 
قدرت خريداران براي افزايش قيمت بيشتر مي شود. با 
اين حال برخي از كارشناسان معتقدند كه تپروت تأثير 
چنداني بر قيمت بيت كوين نمي گذارد. با توجه به رشد 
۳۰ درصدي قيمت بيت كوين در چند ماه گذشته، اين 
احتمال وجود دارد كه برخي از سرمايه گذاران پيش از 
به روزرساني تپروت وارد موقعيت هاي معامالتي النگ 
)خريد( ش��وند. معامله گ��ران در ميان مدت به دنبال 
كسب سودهاي بيشتر از بيت كوين خواهند بود؛ البته 
پس از اصالح احتمالي قيمت اين ارز ديجيتال. الكس 
كوپتس��كويچ، تحليل گر اف ايكس پرو، در اين باره 
گفته است: »نمودار بيت كوين ظاهراً آنقدر پرنوسان 
شده است كه ديگر نمي تواند شاخص قابل اعتمادي 
براي ب��ازار ارز ديجيتال باش��د و اين نقش احتماال 
به اتريوم واگذار مي ش��ود. بنابراين، شكسته شدن 
اين روند صعودي قدرتمند مي تواند اولين نش��انه 
براي اصالح بازار باشد و معامله گران را به خريد در 

كف هاي قيمتي تشويق كند.«

كاهشنوساناتبيتكوين
داده هاي وب سايت اسكيو نشان مي دهد كه نوسانات 
تحقق يافته بيت كوين در حال بازگشت به پايين ترين 
س��طح خود در يك س��ال گذش��ته اس��ت. نوسانات 
بيت كوي��ن از ماه مه )ارديبهش��ت(، زمان��ي كه روند 
نزولي در بازار آغاز ش��د، پيوسته در حال كاهش بوده 
اس��ت. اكنون اما تحليلگران انتظار دارند كه با وجود 
ركوردش��كني هاي اخير بيت كوين، نوسانات قيمت 
همچنان پايين بماند. كيو سي پي كپيتال، يك شركت 
تجاري فع��ال در حوزه ارز ديجيتال كه در س��نگاپور 
مستقر است، گفت كه در بازار بيت كوين يك موقعيت 
معامالتي خنثي )۵۰ درصد النگ، ۵۰ درصد شورت( و 
يك موقعيت اختيار معامله شورت ِوگا هم در بازار اتريوم 
دارد. منظور از موقعيت معامالتي شورت وگا شرايطي 
است كه معامله گر با كاهش نوسانات ضمني قيمت، 
كسب سود مي كند. نوس��ان ضمني هم نشان دهنده 
انتظار بازار از نوسانات قيمت در آينده است. به طور كلي 
مي توان گفت كه نوسانات ضمني در بازارهاي نزولي 

رشد مي كند و در بازارهاي صعودي كاهش مي يابد.

احتمالعقبنشينياتريوم
در مقابل اتريوم، دومين ارز برتر بازار، ممكن است در ادامه 

تا ناحيه حمايتي ۴,۰۰۰ تا ۴,۲۰۰ دالر عقب نشيني كند. 
شاخص هاي تكنيكال نشان مي دهند كه روند صعودي 
قيمت پس از رس��يدن اتريوم ب��ه اوج تاريخي ۴,۸۰۰ 
دالري در هفته جاري، تاحدودي فرس��وده شده است. 
قيمت اتريوم در طول هفت روز گذشته ۳ درصد و قيمت 
بيت كوين در دوره زماني مش��ابه، ۴ درصد رشد داشته 
است. در يك ماه گذشته قيمت اتريوم نسبت به بيت كوين، 
كاهش��ي جزئي داش��ته اس��ت. عالوه  بر اين، داده هاي 
درون زنجيره اي نشان مي دهد كه تعداد آدرس هاي فعال 
اتريوم و شاخص حجم معامالت با قيمت واگرايي منفي 
ايجاد كرده است كه مي تواند نشانه اي براي عقب نشيني 
قيمت اتريوم باش��د. او  ام جي، توكن اصلي اوميس��ه گو 
نتورك كه پروتكل اليه دوم شبكه اتريوم است، روز جمعه 
سقوط ش��ديدي را تجربه كرد. قيمت اين ارز ديجيتال 
كه راهكاري براي تراكنش هاي سريع تر و ارزان تر اتريوم 
ارايه مي دهد، روز جمعه با سقوطي ۲۷ درصدي به ۱۲.۷۰ 
رس��يد. مي توان گفت اين س��قوط مصداق بارز رويكرد 

مشهور »با شايعه بخر و با خبر بفروش« است.

توقفبرداشتدوجكوينازبايننس
بايننس، بزرگ ترين صرافي ارز ديجيتال جهان، موقتا 
برداشت هاي دوج كوين را به دليل مشكالتي كه پس از 
به روزرساني اخير به وجود آمد، به حالت تعليق درآورده 
است. برخي از كاربران پس از به روزرساني دوج كوين، 
با مشكالت قابل  توجهي مواجه شده اند. گفته مي شود 
كه بايننس ابتدا برداشت هاي دوج كوين را بدون توافق 
 با كاربران از س��ر گرفته و اكنون از آنها خواسته است 
دوج كوين هايي را برگردانند كه ديگر در حساب شان 
وجود ندارد. سم بنكمن فرايد، بنيان گذار و مديرعامل 
صرافي اف تي ايكس، معتقد اس��ت كه س��والنا بالك 
چيني بهتر از اتريوم اس��ت. اين ميلياردر ۲۹ ساله در 
جريان كنفرانسي كه ياهو فايننس و ديكريپت به طور 
مش��ترك برگزار كردند، گفت كه سوالنا جزو معدود 
بالك چين هايي است كه مي تواند تعداد زيادي كاربر 
و تراكنش را مديريت كند. او در اين باره گفته است: 
»س��والنا يكي از معدود بالك چين ه��اي عمومي 
موجود است كه يك نقشه  راه باورپذير براي رسيدن 
به مقياس پردازش ميليون ها تراكنش در واحد ثانيه 
دارد. همانطور كه مي دانيد، كارمزد آن كسري از يك 

پني )۰.۰۱ دالر( به ازاي هر تراكنش است.«

اخبار

ادامه از صفحه اول
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شمارشگرديساليكويديوها
دريوتيوبمخفيميشود

يوتيوب اوايل امس��ال مخفي كردن شمارش��گر 
ديساليك )نمي پسندم( را براي ويديوها آغاز كرد تا 
به كاهش حمالت به توليدكنندگان محتوا در اين 
پلتفرم كمك كند. به گزارش ايسنا، يوتيوب پس از 
تحليلي كه در ژوييه انجام داد، ش��اهد كاهش اين 
رفتار بود بنابراين اعالم كرد مخفي كردن شمارشگر 
ديساليك را براي همه ويديوها در سراسر اين پلتفرم 
آغاز مي كند. اما دكمه ديساليك حذف نمي شود 
و كاربران همچنان مي توانند عدم پسند ويديوي 
مورد نظرشان را اعالم كنند. شمار ديساليك هاي 
يك ويديو به صورت خصوصي براي توليدكنندگان 
محتوا در يوتيوب اس��توديو قابل دسترس خواهد 
بود. يوتيوب اعالم كرد با پنهان كردن شمارش��گر 
ديس��اليك، مي خواه��د فضاي فراگي��ر و احترام 
آميزي ايجاد كند كه توليدكنندگان محتوا فرصت 
دارند موفقيت را تجرب��ه كنند و با اطمينان خاطر 
به ابراز وجود بپردازند. اين يكي از اقداماتي اس��ت 
كه يوتيوب براي حمايت از توليدكنندگان محتوا 
به خصوص توليدكنن��دگان كوچك در برابر آزار و 
اذيت انجام مي دهد. بر اساس گزارش پايگاه خبري 
Gsmarena، برخي ممكن اس��ت ادعا كنند كه 
شمارشگر ديساليك به بينندگان كمك مي كند 
مشخص كنند آيا ويديو ارزش ديدن دارد يا خير. با 
اين حال يوتيوب مي گويد تحقيقات نشان داده است 
مشاهده يا عدم مشاهده ديساليك هيچ تفاوت قابل 

توجهي در تماشاي ويديوها ندارد.

قيمتگذاريدستوريوخطر
ابرتورم

 به وضوح در اقتصاد ايران نيز ديده مي ش��ود: نخست( 
زيان ديدن صنايع و حركت به س��مت ورشكستگي به 
دليل عدم تطابق بهاي تمام شده و قيمت فروش يكي 
از خروجي هاي اين نوع سياست گذاري ها است. )مانند 
صنايع خودرويي ايران( در شرايطي كه افزايش قيمت 
صنايع مختلف به دليل سياست هاي پولي است، دولت 
تصور مي كند از طريق سركوب قيمت ها و بخشنامه هاي 
دس��توري مي توان��د در برابر گس��ترش اين وضعيت 
سنگ اندازي كند. دوم( عدم فروش به قيمت دستوري 
مصوب و ايجاد بازار س��ياه يا قاچاق كاال )انواع و اقس��ام 
كاالهاي اساسي( زيرا همواره در آن سوي مرزها قيمت ها 
واقعي اند. دولت بايد بداند، هرنوع سياس��ت س��ركوب 
قيمت ها يا بخشنامه هاي دس��توري منجر به افزايش 
قاچاق كاال و تشكيل بازار س��ياه در كشور خواهد شد. 
نشانه اين شكل از اقتصاد زيرزميني، سال هاست كه در 
اقتصاد ايران قابل مشاهده است. سوم( عدم توجيه پذيري 
سرمايه گذاري در صنعت و عدم ايجاد ظرفيت جديد كه 
باعث عقب ماندگي و استهالك آن صنايع در بلندمدت 
مي ش��ود. در واقع افزايش س��وداگري ها در بازارهاي 
اقتصادي، باعث كاهش روند سرمايه گذاري در حوزه هاي 
مولد اقتصادي مي شود. اقتصادي هم كه در آن پروژه هاي 
مولد به نفع س��وداگري كاهش پيدا كند، عمال زايش و 
ارزش افزوده اي به نفع مردمش خلق نخواهد كرد. اثراتي 
كه اين روند در اقتصاد و توليد خواهد داشت، به اين شرح 
است: فرار سرمايه ها و كاهش ارزش پول ملي، افت بازار 
سهام و از بين رفتن اعتماد عمومي و...كه از ديگر اثرات 
دخالت دولت در قيمت  گذاري كاالها و خدمات است. اما 
آيا راه حلي براي پايان دادن به اين روند مخرب وجود دارد؟ 
خوشبختانه راه حل ساده است، دولت بايد دست از دخالت 
در قيمت گذاري بردارد. در واقع راه حلي كه مي توان انجام 
داد اين است كه دولت دست به هيچ اقدام مخربي نزند. اما 

آيا دولت همين يك كار را انجام خواهد داد؟

آخرينآمارترابردپذيري:
تنهاهمراهاولمثبتاست!

آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
وزارت ارتباطات در خصوص عملكرد اپراتورهاي موبايل 
در ارايه خدمات ترابردپذيري، نش��ان داد كه تنها تراز 
همراه اول مثبت بوده و تراز عملكرد دو اپراتور ديگر در اين 
بخش منفي است! به گزارش آي تي آناليز ترابردپذيري 
ش��ماره تلفن همراه فرآيندي است كه مشترك تلفن 
همراه مي تواند با حفظ شماره تلفن همراه خود از يك 
اپراتور به اپراتور ديگر تلف��ن همراه مهاجرت كرده و از 
خدمات آن اپراتور استفاده كند. اما گزارش تجميعي هر ۳ 
اپراتور موبايل كشور كه منتهي به تاريخ ۱۷ آبان ماه سال 
جاري است نتايج جالبي را نشان مي دهد كه گوياي آن 
است كه همراه اول در اين طرح نيز همچنان پيشتاز بوده 
و تنها اپراتور داراي تراز مثبت است. بر اساس اين آمار 
نزديك به ۷۰۶ هزار مشترك از ساير اپراتورها به شبكه 
همراه اول تغيير اپراتور داده اند و در همين حال بيش از 
۶۲۲ هزار مشترك نيز از همراه اول به ديگر اپراتورها ترابرد 
كرده اند كه به اين ترتيب در نهايت تراز مشتركان ورودي 
و خروجي اين اپراتور نشان مي دهد كه همراه اول بالغ بر 
۸۳هزار مشترك بيشتر جذب كرده و تراز مثبت دارد. 
اين موضوع اما در اپراتور دوم يعني ايرانسل به اين ترتيب 
است كه از بالغ بر ۶۷۴ هزار مشترك جذب شده، نزديك 
به ۶۷۷ هزار مشترك از شبكه اين اپراتور خارج شده اند و 
در نهايت، ايرانسل با تراز منفي )خروج بيشتر مشتركان( 
در طرح ترابردپذيري مواجه شده است. عملكرد اپراتور 
سوم يعني رايتل نيز در اين بخش بسيار ضعيف است. 
به اين ترتيب كه از ۶۷هزار مش��ترك ورودي و ترابرد 
شده، بيش از ۲ برابر، يعني ۱۴۸ هزار مشترك از شبكه 
اين اپراتور خارج شده و تصميم به استفاده از خدمات 
اپراتور ديگري را گرفته اند. به اين ترتيب تراز رايتل در 
طرح ترابردپذيري منفي ۸۱ هزار مش��ترك است. به 
شكل اصولي متقاضيان استفاده از طرح ترابردپذيري 
كه در مجموِع آماِر مشتركان فعال اپراتورهاي موبايل، 
زير يك درصد هس��تند، در مواقع��ي رخ مي دهد كه 
مش��تركان به داليل متعددي همچون ضعف يا نبود 
آنتن دهي، كيفيت، قيمت يا تنوع خدمات، شفافيت، 
پشتيباني و ... از اپراتور خود رضايت نداشته و به همين 
جهت با حفظ شماره موبايل خود به شبكه اپراتور ديگر 
مهاجرت مي كنند كه در اين خصوص، همانطور كه ذكر 
شد، بر اساس آمار تنها همراه اول با تراز و جذب مثبت 
 MNP )Mobile كاربران مواجه بوده اس��ت. طرح
Number Portability( يا ترابردپذيري شماره 
تلفن همراه در سال ۹۳ از سوي رگوالتوري مصوب شد. 
در اوايل اجراي طرح، ادعا مي شد كه همراه اول با اجراي 
طرح ترابردپذيري با تراز منفي و بيشترين مهاجرت 
مشتركان مواجه شود كه نتايج آماري سال هاي بعد تا 

كنون، عكس اين موضوع را نشان داده است.

IOSراهاندازينسخه
سامانههواداري

استقاللوپرسپوليسدراوانو
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
اي��ران، اخيرا س��امانه هواداري تيم هاي اس��تقالل و 
پرسپوليس در اپليكيشن اوانو راه اندازي شده و هواداران 
اين دو تيم مي توانند با عضويت در اين سامانه و انجام 
تراكنش، بدون پرداخت هزينه اضافه از تيم محبوب 
خود حمايت كنند. طي روزهاي اخير و به منظور بهبود 
خدمات ارايه شده در اين سرويس به هواداران، نسخه 
IOS سامانه هواداري اپليكيشن اوانو در دسترس قرار 
گرفته و دارندگان تلفن هاي هوشمند داراي سيستم 
عام��ل IOS مي توانند از فروش��گاه هاي برنامه هاي 
ايراني IOS ارايه دهنده خدمات به آنها، نسخه جديد 
اپليكيشن اوانو را نصب و عضو سامانه هواداري شوند. 
گفتني اس��ت خدمات اپليكيش��ن اوانو كه محصول 
شركت همراه كسب و كارهاي هوشمند است در سه 
حوزه اپراتوري، مالي و خريد آنالين طراحي ش��ده و 
كاربران مي توانند با عضويت در سامانه هواداري، با انجام 
هر تراكنش و بدون پرداخت هزينه مازاد بر تراكنش 
از تيم محبوب خود حمايت كنند. همچنين هواداران 
مي توانند عالوه بر حمايت مالي از تيم محبوب خود از 
خدمات متعددي كه اوانو براي هواداران در نظر گرفته 
نيز استفاده كنند. به طور مثال هواداران مي توانند از 
وضعيت بازي هاي تيم به طور كامل مطلع شوند، به 
بازيكنان تيم امتي��از بدهند و بازيكن برتر تيم بعد 
از هر بازي را انتخاب كنن��د. عالوه بر اين هواداران 
مي توانند در اوانو س��يم كارت ه��واداري دريافت 
كنند و به زودي از بسياري خدمات ديگر كه مختص 
هواداران اس��ت بهره مند شوند.سرويس هواداري 
اوانو در حال حاضر تنها براي تيم هاي پرسپوليس 
و استقالل فعال است و به زودي اين سرويس براي 
هواداران ساير باشگاه ها فعال مي شود.  براي نصب 
اپليكيش��ن اوانو مي توانيد روي عن��وان »لينك« 
كليك كرده تا به آدرس سايت اوانو ارجاع داده شويد.

خريداران نتوانستند قيمت بيت كوين را در سطح اوج تاريخي حفظ كنند 

اما و اگرهاي صعود و نزول در بازار رمزارزها

توسعه۴۰۰هزارفيبرنوريتاپايانسال
مديرعامل شركت مخابرات ايران درباره عدم تحقق 
وعده ۵ ميليون پورت فيبر نوري تا سال ۱۳۹۸، گفت: 
براي تحقق شبكه دسترسي در شبكه ملي اطالعات، 
به ۵۰۰۰ ميليارد هزينه نياز بود، براي تامين اين هزينه، 
طرح چند راه وجود داشت، اصالح تعرفه هاي مخابرات، 
كمك س��هامداران و فروش بخشي از اموال شركت و 
چون توافق بين وزارت و سهامداران، انجام نشد، اين 
اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان يك ميليون پورت 
را مهيا كرديم و تا پايان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت 
ديگر اضافه خواهد شد. به گزارش ايسنا، مجيد سلطاني 
در گفت وگو با شبكه خبر درباره اينكه ارتباطات به نوعي 
زيرساخت توسعه كشور محسوب مي شود، اما در بحث 
ديتا خصوصا در شهرهاي بزرگ با مشكل مواجهيم و 
با وجود اعالم انحصار در مخابرات، بازهم مش��كالتي 
داريم، توضيح داد: انحصار كليدواژه اي است كه زياد 

مورد استفاده قرار مي گيرد، هدف ما و سياست گذاران 
توسعه در زيرساخت و ارتباطات است. ۱۰ سال قبل 
و همزمان با كش��ورهاي ديگر جهان، سند راهبردي 
خودمان را تنظيم و بحث توسعه را كليد زديم و اكنون 
توسعه زيرساخت ارتباطات با فيبر نوري و FTTH را 
در دست داريم. سند راهبردي در مخابرات با كمك 
بهترين مشاوران كشورهاي توسعه يافته انجام شده 
و هيچ نقص��ي ندارد. وي ادامه داد: در كش��ورهاي 
ديگ��ري كه پروژه توس��عه ارتباطات را در دس��ت 
دارند، دولت به آنها كمك مي كند، مثال در كش��ور 
آلمان در سال ۲۰۱۸ براي توس��عه زيرساخت در 
بخشي دسترسي به FTTH، بالغ بر ۲.۷ ميليارد يورو 
يارانه اختصاص داده شد، در فرانسه تا سال ۲۰۲۵ 
هدف گذاري شده است كل مشتركين به فيبرنوري 
دسترسي داش��ته باشند و دولت كمكي ۱۴ ميليارد 

يورويي داشت، در كره جنوبي و در همين بحث دولت 
حدود ۳۹ درصد به مخابرات كمك كرده است.

مخابراتدر۱۲سالگذشته
هيچگونهحمايتيازطرفدولتنداشت

مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه مخابرات 
در ۱۲ سال گذشته هيچگونه حمايتي از طرف دولت 
نداش��ته، گفت: دولت هيچ كمكي به ما نمي كند، در 
كش��ورهاي ديگر هم مخابرات خصوصي است، ولي 
دولت ها به دليل زيانده نشدن شركت هاي خصوصي به 
آنها كمك مي كنند. شركت مخابرات، چون به بخش 
خصوصي واگذار شده بايد بخشي از درآمد را به دولت 
بدهد و در اين ۱۲ سال بابت سود سهام شركت، سهام 
عدالت و ماليات ۶۴ هزار ميليارد به دولت اعتبار داديم. 
سلطاني در خصوص انحصار مخابرات توضيح داد: براي 
عدم توس��عه براي مخابرات از كلمه انحصار استفاده 
مي ش��ود. در اين ۱۲ س��ال، در حوزه تلفن هيچ گونه 
افزايشي در تعرفه ها نداش��تيم. اگر ۲۰ هزار ميليارد 
تومان آورده ما خرج توسعه مي شد، مشتركين بيشتري 
ب��ه باند پهن متصل مي ش��دند و ما اين مش��كالت را 
نداشتيم. در همه جاي دنيا درآمد و هزينه تناسب دارند. 
غي��ر ازاينكه دولت به ما كمك نكرد ما به دولت كمك 
كرديم. در اين س��ال ها عددي حدود ۴۰ هزار ميليارد 
هزينه حقوق و مزايا بود. حدود ۱۰۴ ميليارد براي دولت 
آورده داشتيم، اما كمكي به ما نشد. وي در پاسخ به اين 
سوال كه شما به سهامداران سود پرداخت مي كنيد، 
اما چرا كاري براي توس��عه نمي كني��د، توضيح داد: 
شركت مخابرات سهامدار حقيقي و حقوقي دارد، اگر 
به سهامداران سود ندهيم، مردم انگيزه اي براي خريد 
سهام ندارند و سهام ما با مشكل روبرو مي شود؛ بنابراين 
سهامداران كف سود را دريافت مي كنند، عالوه بر اين 
سودي كه غير از دولت سهامداران دريافت كنند، عدد 

زيادي نيست كه بشود با كمك آن تحولي ايجاد كرد.

توسعهشبكهفيبرنوريدركشور
مديرعامل شركت مخابرات ايران درخصوص توسعه شبكه 
فيبرنوري و اينكه اكن��ون ۱۷۵ هزار كيلومتر فيبرنوري 
داريم، اما هنوز در دسترس مردم قرار نگرفته است، گفت: 
موضوع سرمايه گذاري و توسعه نسبت مستقيم دارد، وقتي 
از ما حمايت نمي شود و در برخي از اقدامات جلوي ما گرفته 
مي شود، در نتيجه مشتركين دچار مشكل مي شوند. ما 
نميتوانيم نوسازي كنيم. در تمام اين ۱۲ سال حمايتي از ما 
نشده و اعتبارات از ما گرفته شده است. دولت ماموريت هاي 
هزينه زا هم به مخابرات ابالغ كرده است. سلطاني ادامه داد: 
در سال ۱۳۹۴ دولت بحث هم كد سازي را به ما ابالغ كرد، 
وقتي طرحي قرار است اجرايي شود، اگر كاهش درآمد به 
وجود بياورد، بايد جبران شود، در آن سال اين كار براي ما 
۸۰۰۰ ميليارد هزينه داشت و دولت هزينه اي را به ما نداد 
و ما از خودمان خرج كرديم. ما اگر اين اعداد را داش��تيم، 
مسلما االن فيبرنوري كه ۱۷۵ هزار كيلومتر است، دو برابر 
مي شد و ما اكنون نزديك منازل مردم بوديم و سرعت باال 
را به آنها ارايه مي داديم، ولي اين پروژه ها مشكالتي براي ما 
داشت و سرعت ما كند شد. سياست ها مشكل ساز هستند. 
هدف ما توسعه است و مردم به سرعت باال نياز دارند. وي 
درباره اينكه چرا وعده ۵ ميليون پورت تا س��ال ۱۳۹۸، 
محقق نشد، گفت: سال ۱۳۹۸ وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات موضوع شبكه دسترسي در شبكه ملي اطالعات 
را به ما ابالغ كرد. ما به دليل اهميت اين موضوع، طرحي را 
ارايه كرديم، براساس طرح ما براي يك بازه زماني ۵۰۰۰ 
ميليارد هزينه نياز بود. ب��راي تامين هزينه طرح چند 
راه وجود داش��ت، اصالح تعرفه هاي مخابرات، كمك 
سهامداران و فروش بخشي از اموال شركت. چون توافق 
بين وزارت و سهامداران انجام نشد، اين اتفاق رخ نداد و 
ما از سمت خودمان يك ميليون پورت را مهيا كرديم و تا 
پايان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت ديگر اضافه خواهد 
شد. اگر به ما كمك و زيان دهي ما جبران شود، توسعه 

شبكه زيرساخت ثابت اتفاق خواهد افتاد.

آگهیفراخوانارزيابیکيفی

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد 
شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 1400/08/24 ساعت 14الی     1400/08/27 ساعت 16اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IRدریافت نمایندو 

تا تاریخ 13 /1400/09 ساعت 16 اسنادفوق را از طریق سامانه ارسال نمایند. 
     بدیهی اس�ت شرکت گاز اس�تان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از 
شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 

شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33492353-33204091 -011

آدرس کمیته فنی – بازرگانی : ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1-  محل تامین اعتبار : سایرمنابع بند ق
2-  مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-  نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه�   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در 
خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883((واریز گردد .

4-  زمان مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 1400/09/29 الی پنج شنبه 1400/10/02ساعت 14:30)ضمناًاصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد(
5-   زمان عودت  پیشنهادمالی :شنبه  1400/10/18ساعت 14:30

6-  زمان گشایش پیشنهادات :یکشنبه  1400/10/19 )ساعت 9صبح(
ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.

7- شرایط متقاضی :
-  مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29 با توجه به الزام ارائه صورتهای 
مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، 
فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، 

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،
-  قرارداشتن در لیست کوتاه وزارت نفت)وندورلیست(،درخصوص تولیدکنندگان موادپلی پرو پیلن

-  ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
-   داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزومه کاری مرتبط(

-  تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
-   نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (

http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت  -
-  » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای به تعداد هرمناقصه گر  می باشد « .

www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

تجدیدمناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
  شماره مناقصه 74295

نوبت اول

شناسهآگهي:۱۲۱97۴۴

روابط عمومي شرکت گاز استان مازندران

شركت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان مازندران

)سهامي خاص(

 مشترکین محترم: با توجه به ورود موج سرما و ضرورت کاهش مصرف گاز با رعایت موارد ذیل به پویش مردمی مصرف بهینه گاز بپیوندیم. 
با مصرف بهینه گاز به پایداری گرمای خانه یکدیگر کمک کنیم. 

حداقل امتیازکیفیمبلغ برآورد)به ریال(مبلغ تضمین)به ریال(شماره فراخوان سامانه ستادکیلوگرمموضوع :تجدید مناقصه خرید موادپلی پروپیلنردیف

1
موادپلی پروپیلن)pp(جهت استفاده بعنوان الیه رویی درسیستم 
عایقکاری کارگاهی بروش گرم باقیرنفتی اصالح شده )بیتوسیل(

)2(016-IGSM-TP:مطابق با استاندارد بیتوسیل شرکت گاز
206.00020000915780002446.077.000.000121.540.000.00065

تصمیمات مجمع تغییرات اساسنامه اي )تغییر نام( مورخ 1400/08/01 صندوق سرمایه گذاري 
درآمد ثابت سرآمد و با مجوز شماره 122/93057 مورخ 1400/08/18 سازمان بورس و اوراق 

بهادار به شرح ذیل اتخاذ گردید:
٭نام صندوق از »درآمد ثابت سرآمد« به »سرآمد بازار« تغییر یافت.

 https://www.saramadfixedfund.com براي كسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه فرمایید.

صندوقسرمايهگذاريدرآمدثابتسرآمد
ثبتشدهبهشماره۴۱۱3۱وشناسهملي۱۴۰۰663۴736

تصميماتمجمعمورخ۱۴۰۰/۰8/۰۱

آقاي مس�عود اعظمي فرزند عبداله درخواس�ت رسیدگي به قولنامه عادي خود و صدور س�ند مالكیت را از پالك 1629 فرعي از 3 فرعي از 
54اصلي سرخیدر واقع در بخش 13 كرمانشاه )از مالكین اولیه پالك 1629 فرعي از 3 فرعي از 54 اصلي سرخیدر خریداري نموده( تقدیم 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود نموده است و پرونده اي تحت كالسه 1400/57 تشكیل و به هیات موضوع قانون فوق الذكر ارجاع 
و هیات موضوع قانون مذكور پس از رسیدگي برابر راي شماره 140060316007000611_ 1400/7/24 حكم صدور سند مالكیت شش دانگ یك 
قطعه زمین محصور به مساحت 46/56  مترمربع به نام آقاي مسعود اعظمي فرزند عبداله صادر نموده است و نام مالكین اولیه پالك مزبور، 

آقاي اقبال محمدي فرزند كاكاحسن مي باشد.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصي نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و بدیهي 
است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالكیت مورد تقاضا را به نام آقاي مسعود اعظمي فرزند عبداله صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر احتمالي به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/23  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/9

رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود - شهریار خدري

آگهيموضوعماده3قانونتعيينتكليفاراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

تصمیمات مجمع سالیانه منتهي به دوره مالي 1400/04/31، مورخ 
1400/08/01 صندوق سرمایه گذاري درآمد ثابت سرآمد و با مجوز 
ش�ماره 122/93056 مورخ 1400/08/18 س�ازمان بورس و اوراق 

بهادار به شرح ذیل اتخاذ گردید.
1- تصوی�ب صورت هاي مالي صندوق براي س�ال مالي منتهي به 

1400/04/31
2- انتخاب موسس�ه حسابرس�ي رایمند و هم�كاران به عنوان 

حسابرس صندوق
3- انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه كثیراالنتشار صندوق

صندوقسرمايهگذاريدرآمدثابتسرآمد
ثبتشدهبهشماره۴۱۱3۱وشناسهملي۱۴۰۰663۴736

تصميماتمجمعمورخ۱۴۰۰/۰8/۰۱

براي كسب اطالعات بیشتر به سایت
 https://www.saramadfixedfund.com مراجعه فرمایید.



تعادل |
 رييس سازمان خصوصي سازي با حضور درجمع فعاالن 
بخش خصوصي به ايده مالكيت، پاداش��ي براي مديريت 
بهره ور اش��اره كرد و از ل��زوم پياده س��ازي فرمولي براي 
تحقق اين ايده در روند خصوصي س��ازي س��خن گفت. 
حسين قربان زاده، معتقد است: براي جلب اعتماد بخش 
خصوصي و بهبود كيفيت حكمراني در فرايند واگذاري ها 
بايد آشتي ملي بين دولت و بخش خصوصي شكل گيرد. 
رييس سازمان خصوصي سازي با حضور در جمع فعاالن 
اقتصادي به آسيب شناسي و بررسي وضعيت امروز ناشي 
از واگذاري هايي كه در گذش��ته انجام شده اشاره و تاكيد 
كرد: بر اساس بررس��ي هايي كه انجام داديم به اين نقطه 
رسيديم كه براي موفقيت در خصوصي سازي بايد مالكيت 
را پاداشي براي مديريت بهره ور قرار دهيم. در ابتداي اين 
نشست حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران هدف از 
برگزاري اين نشست را بررسي مدل هاي مورد نظر سازمان 
براي ادامه واگذاري ها، تشريح روش هاي قبلي، مشكالت و 
نواقصي كه در پي داشت و به طور كلي برنامه سازمان براي 
روند خصوصي سازي و رويكردي كه اين سازمان در پيش 
گرفته است، عنوان كرد. بر اساس گفته هاي او، دو روايت 
درباره حجمي كه قرار است واگذار شود، وجود دارد يكي 
۱۴ هزار هزار ميليارد تومان و ديگري ۱۸ هزار هزار ميليارد 
تومان كه البته درباره صحت آن هنور اطمينان نداريم. در 
اين بين حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
درباره اين دو روايتي كه از حجم واگذاري ها در آينده مطرح 
اس��ت، گفت: اين ۱۴ و ۱۸ هزار ه��زاري كه تخمين زده 
مي شود مربوط به امالك و مستغالت دولت است. عالوه بر 
اين، شركت هاي بزرگي هستند كه حسابرسي نشده اند و 
حجم بااليي زيان انباشته دارند. درباره اين بخش هيچ اصالع 
مالي نداريم و اين يكي از ضعف هاي جدي كار است كه بايد 
در اسرع وقت برطرف شود. طبق گفته او ۹۰ هزار ميليارد 
تومان تكليف بودجه اي براي سازمان ديده شده كه بايد از 
طريق فروش سهام انجام شود و تاكنون اتفاقي نيفتاده و 
۱۳۰ هزار ميليارد تومان رد ديون داريم كه در سال ۱۴۰۰ 
بايد انجام ش��ود و در اين حوزه هم اقدامي صورت نگرفته 
است. اين مقام مسوول از اقداماتي كه در يك ماه گذشته 
كه وارد اين عرصه شده سخن گفت و به شناسايي و بررسي 
وضعيت كنوني اش��اره كرد. قربان زاده تاكيد كرد: در اين 
چارچوب به اين نتيجه رسيديم كه اگر حمايتي از سوي 
سران قوا نباشد به سختي واگذاري ها محقق مي شود و بايد 
بازنگري جامعي در اين وادي اتفاق افتد. از طرفي الزم است 
ايده مالكيت، پاداشي براي مديريت بهره ور را پيگيري كينم 
و راهكاري جز اين نداريم. رييس سازمان خصوصي سازي 
تصريح كرد: در اين مدت سعي كرديم پرونده هاي چالشي 
و مجموعه هاي فعال در حوزه قيمت گذاري، تجربيات وزراي 
اقتصاد دولت هاي قبل، پژوهشكده ها و هر شخص حقيقي 
و حقوقي كه با اين حوزه در ارتباط بودند را مورد توجه قرار 
دهيم. به اعتقاد او براي رس��يدن به چشم انداز روشن بايد 
كالبدشكافي دقيق و عميقي اتفاق  افتاد، بايد معيارهاي 
انتخاب بنگاه ها، استثناهاي موردنظر هيات وزيران، شيوه 

قيمت گذاري، واگذاري، نظارت بر اين مراحل و شيوه هاي 
حل اختالف و غيره، همگي بررسي شود. قربان زاده يادآور 
شد: التبه قبل از هر چيز بايد تعيين تكليف كنيم كه آيا به 
خصوصي سازي اعتقاد داريم يا نه. اگر اعتقاد داريم بايد ابزار و 
امكانات اجراي آن را تعيين كنيم. او از تشكيل كارگروه هايي 
براي به روز كردن نظام ارزش گذاري در روند واگذاري ها خبر 
داد و خاطرنشان كرد: بنگاه هايي كه واگذار مي شوند بايد 
به رشد و بهره وري برسند و براي اين منظور به ديدگاه هاي 
بلندنظران��ه در اقتصاد ملي نياز داريم. رييس س��ازمان 
خصوصي سازي تصريح كرد: از زماني كه مزه منفعت 
بي زحمت زير دندان دولت رفت، اين فرهنگ نهادينه 
شد و به كل اجزاي كشور آسيب زد. اين موضوع براي 
اقتصاد خود به خود تورم به دنبال دارد. خصوصي سازي 
هم در همين چارچوب نمي تواند نتيجه كامل و مورد 
انتظاري داش��ته باش��د. هر چند در اي��ن بين نااميد 
نمي شويم و سعي مي كنيم قدمي برداريم. آشتي ملي 
بين دولت و بخش خصوصي بايد ش��كل بگيرد و در 
اين راستا به مدلي نياز داريم. او در نهايت از اتاق ايران 
خواست تا در شناس��ايي افرادي كه مي توانند طرف 

معامالت قرار گيرند به سازمان كمك كند.

     نگاه فعاالن بخش خصوصي
 به روند خصوصي سازي 

حميدرضا صالحي، نايب رييس كميسيون انرژي اتاق ايران 
با بيان اين مطلب كه معناي درست خصوصي سازي بايد جا 

بيفتد و از اين مسير شاهد پيشرفت، توسعه و اشتغال زايي 
باشيم، تاكيد كرد: متاسفانه در اين حوزه همواره درآمدزايي 
براي دولت مطرح بوده است. در بسياري كشورها تجربيات 
ارزشمندي را شاهد هستيم، بي توجهي به اهليت و نقش 
بخش خصوصي نقطه ضعفي است كه در روند واگذاري ها 
شاهد هستيم. او تعامل اتاق ها با دولت در اين وادي را مهم 
توصيف كرد و گفت: تا الزام هاي اوليه را مهيا نكنيم اين قطار 
در مسير درست خود حركت نمي كند. در بحث نيروگاه ها 
شاهد واگذاري هستيم اما قالب اين نيروگاه ها در اختيار 
دولت است و با بخش خصوصي رقابت ناسالمي را ايجاد 
مي كند. محمد درويش زاده، رييس پژوهشكده حقوق و 
قانون ايران نيز از نياز به جدي گرفتن نظام حقوقي در كشور 
و به ويژه شيوه خصوصي سازي سخن گفت و تاكيد كرد: 
در اين عرصه، نگرش ها بايد تغيير كند و به قواعد حقوقي 
پايبند شد. آنچه در اين سال ها رخ داده نشان مي دهد كه 
واقعا اعتقادي به خصوصي سازي نبوده است و به هيچ وجه 
امنيت سرمايه گذاري مورد نظر رهبري محقق نشده است. 
بهزاد حضرتي، رييس هيات مديره انجمن شركت هاي 
مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي نيز بر اهميت 
شفاف شدن اسناد مزايده در كشور تاكيد كرد و گفت: در 
حال حاضر اسناد مزايده  كامل و شفاف نيست، پس الزم 
است اين اسناد تغيير كرده، چارچوب هاي مزايده سالم 
شده و الزامات موردنظر دو طرف در آن ديده شود، اينگونه 
خريدار با خيال راحت وارد عرصه خواهد شد. او از قديمي 
بودن اسناد مزايده انتقاد كرد و خواستار به روز شدن آنها 

شد. محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران در واكنش 
به اتفاقات اخيري كه در برگرداندن تعدادي از بنگاه هاي 
واگذار ش��ده به دولت رخ داد، پيش��نهاد كرد: س��ازمان 
خصوصي سازي براي يك دوره پنج ساله مدلي را طراحي 
كند تا در چارچوب آن ابتدا مديريت واگذار شود و پس از آن 
مالكيت. به اعتقاد او شيوه امروز واگذاري ها به هيچ عنوان 
منجر به توسعه و ايجاد اشتغال نمي شود. بايد ابتدا هدف از 
واگذاري ها را تغيير دهيم. اين واقعيت وجود دارد كه امروز 
فن و مديريت خود را از خريد و فروش جدا كرده اس��ت. 
بنابراين خود را از ظرفيت ملي مديريت در كشور محروم 
كرده ايم. او يادآور شد: نبايد در خصوصي سازي، هدف را 
تامين فوري پول و درآمد قرار دهيم. آرش نجفي، رييس 
انجمن بهينه س��ازي مصرف انرژي و رييس كميسيون 
انرژي اتاق ايران نيز از سازمان خصوصي سازي به عنوان 
يك رگوالتور ياد كرد كه بايد از منافع مجموعه ذي نفعان 
خود حمايت كند؛ اما از اين وظيفه غافل بوده اس��ت. اين 
سازمان فروشنده نيست. بايد عقالنيت را مالك قرار داده 
و از تئوري هاي اقتص��ادي بهره گرفته و با تركيب آنها به 
مدلي مناسب برسد و از مشاوران مالي و اقتصادي حاذق 
و بي طرف اس��تفاده كند. محمد اميرزاده، عضو هيات 
رييسه اتاق ايران نيز از رييس سازمان خصوصي سازي 
خواست تا با عجله وارد اجرا نشود؛ ابتدا آسيب شناسي 
دقيقي انجاد داده و زمينه نقش آفريني بخش خصوصي 
را فراهم كند. اين فعال اقتص��ادي همچنين بر لزوم 
اعتمادسازي بين دولت و بخش خصوصي تاكيد كرد.

رويداداخبار
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برنج ارزان مي شود؟
دبي��ر انجم��ن واردكنن��دگان برنج گف��ت: با لغو 
ممنوعيت واردات برنج و ورود محصول جديد به بازار 

قطعا قيمت برنج خارجي و ايراني كاهش مي يابد.
مسيح كشاورز در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا با لغو دوره ممنوعيت فصلي واردات 
برنج، قيمت برنج در ب��ازار كاهش مي يابد يا خير، 
گف��ت: در دوره ممنوعيت واردات فصلي با كاهش 
برنج خارجي در بازار مواج��ه بوديم كه همين امر 
منجر به ايجاد حباب در بازار شد. قطعا ورود محصول 
جديد تاثير خود را در بازار خواهد گذاشت. اما ميزان 
تاثيرگذاري آن در بازار به قيمت تمام شده جهاني 
اين كاال و نرخ ارز نيمايي بستگي دارد. وي ادامه داد: 
قيمت جهاني برنج به مولفه هاي بس��ياري مرتبط 
اس��ت. يكي از آنها زمان خريد برنج اس��ت. اگر در 
فصل برداش��ت برنج خارجي اقدام به خريد كنيم 
قطعا مي توانيم اين برنج ها را با قيمت هاي بهتري 
وارد بازارهاي داخلي كنيم. ولي وقتي ۴ ماه تجارت 
برنج تعطيل مي شود و تقاضاي ايجاد شده در بازار 
توس��ط صادركنندگان يكجا وارد بازار مي ش��ود 
قطعا فروشندگان نيز قيمت ها را باال مي برند. دبير 
انجمن واردكنندگان برنج اضافه كرد: اگر قيمت 
برنج خارجي در بازارهاي جهاني باال نرود و نرخ ارز 
نيمايي نيز افزايش نيابد قطعا قيمت برنج خارجي 
در بازار داخلي شكس��ته خواهد شد. در غير اين 
صورت ممكن است قيمت ها نسبت به قيمت هاي 
قبل از دوره ممنوعيت باالتر هم برود. وي در پايان 
با بيان اينكه با كاهش قيمت برنج خارجي قيمت 
برنج ايراني نيز كاهش خواهد داش��ت، گفت: اگر 
قيمت برنج ايراني بيش از اين افزايش يابد و فاصله 
معناداري با برنج خارجي پيدا كند، سهم تقاضاي 
برنج ايراني به بازار برنج خارجي منتقل خواهد شد.

 كدام لوازم خانگي ايراني
 به اروپا صادر مي شود؟

ايسنا | دبير انجمن صنايع لوازم خانگي از صادرات 
برخي اجزا و قطعات به تركيه و آبگرمكن گازي به 
ايتاليا و برخي كشورهاي بلوك شرق خبر داد. عباس 
هاشمي در پاسخ به اينكه كدام لوازم خانگي ايراني 
به اروپا صادر مي ش��ود، اظهار كرد: در حال حاضر 
صادرات اجزا و قطعات بيشتر به تركيه انجام مي شود 
و آبگرمكن ه��اي گازي نيز به برخي كش��ورهاي 
اروپايي از جمله ايتاليا و برخي كش��ورهاي بلوك 
شرق صادر مي شود. به طور كلي بيشتر صادرات لوازم 
خانگي در حوزه محصوالت بزرگ است. به گفته وي 
از صادرات ساالنه حدود ۳۰۰ ميليون دالر، حدود 
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر از آن به كش��ورهاي اروپايي 
و مابقي به كشورهاي همسايه، سي اي اس و حوزه 
خليج فارس انجام مي شود. هاشمي همچنين در 
پاسخ به سوالي درباره ظرفيت كنوني صادرات لوازم 
خانگي، تصريح كرد: در حال حاضر يك بازار ۵۵۰ 
ميليون نفري در منا، يعن��ي خاورميانه، آفريقاي 
شمالي و كشورهاي سي آي اس وجود دارد كه ارزش 
اين بازار به ۳۷ ميليارد دالرمي رس��د. به گفته وي 
ورود به اين بازارها وابسته به حمايت دولت، انعقاد 
قراردادهاي ترجيحي منطقه اي، وضعيت اقتصادي 
و سياسي كشور، فعال شدن رايزن هاي بازرگاني، 

سفارتخانه ها و تعامالت با دنيا است.

قيمت زعفران سر به فلك كشيد
باش�گاه خبرنگاران  | نايب رييس شوراي ملي 
زعفران حداقل قيمت هر مثقال زعفران دسته در 
مغازه براي مصرف كننده را ۱۱۰ هزار تومان، سرگل 
۱۴۰ هزار تومان و نگين ۱۷۰ هزار تومان اعالم كرد 
و گفت: با توجه به بسته بندي قيمت كمي متفاوت 
است چرا كه برخي زعفران ها در بسته بندي هاي 
معمولي و برخي ديگر در بسته بندي هايي كه حدود 
۱۰ هزار تومان هزينه دارد، عرضه مي شود. غالمرضا 
ميري نايب رييس ش��وراي ملي زعفران از افزايش 
قيمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر 
حداقل قيمت هر كيلو زعفران ۱۹ ميليون تومان و 

حداكثر ۳۰ ميليون تومان است.
وي افزود: قيمت هر كيلو زعفران دسته مربوط به سال 
گذش��ته از ۸ ميليون به ۱۹ ميلي��ون تومان، زعفران 
پوشال از ۹ ميليون و ۵۰۰ تا ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان به ۲۳ ميليون توم��ان و زعفران نگين از ۱۲ تا 
۱۷ ميليون تومان به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. 
ميري حداقل قيمت هر مثقال زعفران دسته در مغازه 
براي مصرف كننده را ۱۱۰ هزار تومان، س��رگل ۱۴۰ 
هزار تومان و نگين ۱۷۰ هزار تومان اعالم كرد و گفت: 
با توجه به بسته بندي قيمت كمي متفاوت است چرا 
كه برخي زعفران ها در بس��ته بندي هاي معمولي و 
برخي ديگر در بس��ته بندي هايي كه حدود ۱۰ هزار 
تومان هزينه دارد، عرضه مي شود. نايب رييس شوراي 
ملي زعفران ادامه داد: طي هفته هاي اخير س��رعت 
روند صعودي قيمت زعفران چش��مگير بوده كه طي 
روز هاي اخير با ورود محصول به بازار روند ثابت مانده 
است. وي با اش��اره به اينكه صادرات زعفران كماكان 
در حال انجام اس��ت، بيان كرد: ت��ا اعالم آمار گمرك 
نمي توان اظهارنظري راجع ب��ه روند مثبت يا منفي 
گران��ي بر صادرات داش��ت، از اين رو ت��ا ۱۵ آذر بايد 
منتظر آمار اعالمي ماند. ميري با بيان اينكه صادرات 
در ۶ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد 
داشته است، گفت: بنابر آمار ۷ ماهه گمرك، صادرات 
زعفران نسبت به مدت مشابه تغييري نداشته است و به 
تعبير ديگر ميزان زعفران صادراتي باالنس شده است. 
ميري درباره آينده بازار طالي سرخ بيان كرد: با توجه 
به پيش بيني كاهش توليد نمي توان انتظار افت قيمت 
را داشت، همواره برآورد مي شود كه قيمت افزايش يابد 
يا در همين سطح باقي بماند چرا كه با كاهش قيمت 
زعفران، توليد به دليل ش��رايط خشكسالي و كمبود 

محصول براي توليدكننده صرفه اقتصادي ندارد.

500 تن شيرخشك  ترخيص شد
ايس�نا | بع��د از مدت ها بحث در رابط��ه با تعيين 
تكليف ارز واردات مواد اوليه شيرخش��ك، سرانجام 
۵۰۰ تن دپو شده در گمرك ترخيص شد، ولي هنوز 
تكليف گروه ارزي مشخص نيس��ت و در اين حالت 
صاحب كاال ممكن اس��ت كااليي كه ب��ا تامين ارز 
۴۲۰۰ وارد كرده ناچار به تسويه با ارز نيمايي باشد. به 
گفته ارونقي معاون فني گمرك، صاحب كاال با توجه 
اينكه ماندگاري بيشتر اين مواد آن را در آستانه فساد 
قرار مي داد و همچنين با كمبود مواد اوليه براي توليد 
مواجه بود، نسبت به ترخيص اقدام كرده است و ظاهرا 
توليد انجام و به مرحله عرضه رس��يده ولي تكليف 

تامين ارز اين كاال براي وي مشخص نشده است.

ستاد تنظيم بازار متولي 
قيمت گذاري شد

صداو سيما | وزير صمت گفت: بررسي قيمت گذاري 
خودروها به ستاد تنظيم بازار سپرده شده و اين ستاد 
درباره اين موضوع تصميم گيري خواهد كرد. س��يد 
رضا فاطمي امين با تاكيد بر حمايت همه جانبه دولت 
از صنايع خودروسازي كشور اظهار كرد: سودآوري اين 
صنعت براي دولت سيزدهم اولويت ويژه اي دارد و ما 
با تمام توان اين هدف را پيگيري مي كنيم. وزير صمت 
گفت: يكي از اهداف اصلي كه اين وزارتخانه با همكاري 
ديگر دستگاه ها و اهتمام خودروسازان كشور پيگيري 
مي كند، افزايش تيراژ و توليد خودرو است. وي با اشاره 
به اخباري كه درباره تعيين قيمت خودروها در روزهاي 
اخير منتشر شده است، افزود: بررسي قيمت گذاري 
خودروها به ستاد تنظيم بازار سپرده شده و اين ستاد 

درباره اين موضوع تصميم گيري خواهد كرد.

فك رهن اسناد خودرو 
ادامه دارد

معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو از 
ادامه فرآيند فك رهن اسناد خودروها خبر داد. بابك 
رحماني، از ادامه فرآيند فك رهن اسناد خودروها خبر 
داد و گف��ت: طبق تصميمات اتخاذ ش��ده، فك رهن 
اسناد خودروها ادامه داشته و در سه روز اخير بيش از 
۱۶ هزار سند خودرو آزاد و چاپ شده است. وي افزود: 
در حال حاضر ۱۱۰ هزار پيامك براي مشتريان ارسال 
شده و ۱۷ هزار نفر از مشتريان درخواست خود را ثبت 
و نسبت به پرداخت مبلغ ترهين اقدام كرده اند. رحماني 
ادامه داد: براي تسريع در اين فرآيند كاركنان معاونت 
بازاريابي و فروش ايران خودرو در ساعات بيشتر از جمله 

روزهاي جمعه در محل كار خود حاضر خواهند بود.

مناطق آزاد به روزهاي اوج مي رسد 

مديرعام��ل جدي��د منطقه آزاد قش��م در حالي 
منصوب ش��د كه اين انتصاب نش��ان از توجه به 
تخصص گرايي دارد و قطعا روزهاي روش��ني در 

انتظار مناطق آزاد تجاري كشور است.
به گ��زارش بولتن ني��وز، انتصاب دكتر افش��ار 
فتح اللهي به س��مت مديريت منطقه آزاد قش��م 
بدون ش��ك از اولين انتصاب هاي كارشناس��ي 
دولت سيزدهم اس��ت. وي در شرايطي منصوب 
ش��د كه كوله باري از دانش، تخص��ص و تجربه 
دارد. از عضوي��ت در كارگروه صادرات غير نفتي 
تا مديريت در منطق��ه آزاد انزلي. وي همچنين 
س��ال ها در وزارت صم��ت حض��ور داش��ته و از 
كارشناسي در وزارت صمت به باالترين سمت ها 
از جمله معاونت حقوقي، مجلس و اس��تان هاي 
اين وزارتخانه رسيده است. اين انتصاب بارقه اي 
از اميد را در چش��مان صنعتگ��ران و بازرگانان 
كشور ايجاد كرده است، فردي كه سال ها تعامل 
مثبت و سازنده با فعاالن صنعت، معدن و تجارت 
داشته، خواسته هاي بخش خصوصي را به خوبي 
مي شناسسد و در طول س��اليان همواره بر حل 

مشكالت ايشان اهتمام داشته است.
اما اين انتصاب نشان داد كه دكتر سعيد محمد به 
وعده هاي خود وفادار است و وعده هاي داده شده 
جنبه نمايشي نداشته اس��ت. انتصابي از جنس 
مديران جوان انقالبي و با تجربه فراوان كه بدون 
شك مي توانند منشأ خدمات فراواني در منطقه 
ازاد قشم شود چه آنكه با تعريف پروژه هاي بزرگ 
در اين منطقه آينده درخش��اني در انتظار قشم 
اس��ت. مناطق آزاد از زمان تاسيس خود تاكنون 
قرار بود كه پايلوتي براي صادرات كشور شود اما 
اين مهم بعضا آن طور كه بايد انجام نش��د و البته 
در دوره هايي اين مهم برعكس شده و اين مناطق، 
دروازه اي براي ورود كاالهاي بي كيفيت شدند.

حال با اين انتصاب پرچم صادرات كشور در اين 
مناطق دوباره بر افراش��ته مي ش��ود و استراتژي 
ورود كاال ب��ه محلي براي رون��ق مجدد صادرات 
تبديل خواهد شد. بدون شك مناطق آزاد تجاري 
كش��ور با اينگونه انتصاب ها روزهاي درخشاني 
را خواه��د دي��د، هرچند كه تا آن زمان، مس��ير 
نسبتا سخت و ناهمواري پيش روي مديران اين 

حوزه است.

دو انتصاب جديد  در مناطق آزاد 
با حكم مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تجاري � صنعت��ي و ويژه اقتصادي، »محمدرضا 
نوايي لواساني« به عنوان »سرپرست سازمان منطقه 
آزاد كيش« منصوب شد. سعيد محمد همچنين در 
حكم ديگري »افشار فتح اللهي« به عنوان »سرپرست 

سازمان منطقه آزاد قشم« منصوب كرد. 

رييس سازمان خصوصي سازي در جمع فعاالن بخش خصوصي تشريح كرد

طرح سازمان توسعه تجارت براي افزايش صادرات مورد نقد قرار گرفت

دبير فدراسيون صنايع غذايي ايران

رونماييازرويكردجديدخصوصيسازي

چالش هاي پيش روي صادرات غيرنفتي 

صدور ۴ هزاركارت بازرگاني براي كارتن خواب ها و افراد باالي ۹۰  سال

در ششمين جلسه كميس��يون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيت��ال اتاق تهران، پيش نويس طرحي كه از س��وي 
گروهي از مش��اوران رييس س��ازمان توسعه تجارت در 
ارتباط با توسعه صادرات غيرنفتي تدوين شده، مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت. در اين نشست، پس از تشريح اين 
طرح از سوي دو عضو گروه مشاوران رييس سازمان توسعه 
تجارت، اعضاي كميسيون اقتصاد نوآوري ديدگاه هاي 
خود پيرامون راه هايي براي بازگش��ايي مس��ير تجارت 
خارجي كشور را مطرح كردند و در عين حال، هم فكري 
براي يافتن راهكارهايي كه به عرضه بين المللي محصوالت 
اقتص��اد ديجيتال از اي��ران، كمك مي كن��د را ضروري 
دانستند. به گفته مشاوران رييس سازمان توسعه تجارت، 
اين برنامه با هدف افزايش ۳۵ ميليارد دالري صادرات و 
تا سال ۱۴۰۴ طراحي شده و در آن، افزايش صادرات به 
كشورهاي منطقه هدف گرفته شده است. آنطور كه اين 
مش��اوران اعالم كردند، اين بسته پيشنهادي قرار است 
پس از طرح آن در كميسيون هاي تخصصي اتاق تهران و 
اتاق ايران و تكميل آن، طي آذر ماه امسال از سوي وزارت 

صمت رونمايي شود. به گفته رضا موسايي، با اجراي اين 
برنامه صادرات غيرنفتي كشور تا پايان سال ۱۴۰۴ به رقم 
۷۰ ميليارد دالر خواهد رسيد. بر اساس آمار گمرك ايران، 
ارزش صادرات غيرنفتي كشور در شش ماهه ۱۴۰۰، به ۲۶ 
ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر رسيده است. وي تصريح كرد 
كه براي تحقق اهداف برنامه تدوين شده توسعه صادرات 
غيرنفتي، اس��تراتژي افزايش تعداد رايزنان بازرگاني در 
كشورهاي همسو در اولويت قرار گرفته است. در اين طرح، 
آنطور كه تدوينگران آن اعالم كردند، كشورهاي اولويت 
اول در تجارت خارجي شامل همسايگان، كشورهاي حوزه 
CIS و كشورهاي آفريقايي تعيين شده است و كشورهايي 
مانند آلمان، ويتنام، سوئد و ... در اولويت دوم جاي گرفته 
است. به گفته موسايي، محل هزينه كرد سازمان توسعه 
تجارت ايران، عمدتا كش��ورهاي اولويت اول خواهد بود.  
مشاور رييس سازمان توس��عه تجارت يادآور شد كه بر 
اس��اس نقشه راه ترسيم شده، تس��هيل تجاري و شبكه 
توزيع و بازاريابي در بازارهاي هدف، از سوي اين سازمان 
برنامه ريزي شده است. پس از تشريح اين برنامه از سوي 

گروه مش��اوران سازمان توسعه تجارت، نمايندگان اتاق 
تهران و بخش خصوصي ديدگاه هاي خود پيرامون راه هاي 
توسعه صادرات غيرنفتي را مطرح كردند. افشين كالهي 
نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران، از جمله تسهيالتي كه دولت و وزارت صمت 
مي تواند براي بنگاه هاي ايراني فراهم كند، كمك به توليد 
مشترك با كش��ورهاي طرف تجاري است. به گفته وي، 
با استفاده از پايگاه صادراتي اين كشورها كه با بازارهاي 
صادراتي در ديگ��ر نقاط جهان ارتب��اط دارند، مي توان 
توليدات ايراني را به نام اين كشورها، صادر كرد. كالهي، 
يكي از اين كش��ورها را بوسني و هرزگوين اعالم كرد كه 
به گفته وي، اين كشور مي تواند راه صادرات محصوالت 
ايراني به اتحادي��ه اروپا را هموار كند. نيما نامداري ديگر 
عضو اين كميسيون نيز، چالش اصلي پيش روي صادرات 
غيرنفتي كشور را، خروج ايران از قواعد مالي بين المللي 
عنوان كرد و يادآور شد كه براي جهش در صادرات، راهي 
جز پيوس��تن به پيمان ها و قرارداده��اي مالي در جهان 
وجود ندارد. ش��هاب جوانمردي نايب رييس كميسيون 

اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران نيز، استفاده 
از ظرفيت و دانش شركت هاي دانش بنيان براي تقويت 
صنايع كش��ور و به دنبال آن، صادرات بهينه محصوالت 
توليدي را مورد تاكيد قرار داد. وي همچنين بين المللي 
كردن شركت هاي ايراني را در توسعه صادارت غيرنفتي 
كشور، ضروري دانست و در عين حال، بر تسهيل گري 
صادرات در داخل كش��ور تاكيد كرد. اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه حتي اگر امروز، كشور 
به FATF ملحق شود، فرآيند برندسازي ايران و توليدات 
كشور، چندين سال به طول خواهد انجاميد، يادآور شد 
كه براي عبور از خاكريزهاي صادرات در بيرون از مرزهاي 
كش��ور، بايد ابتدا موانع داخلي را برداشت. پس از طرح 
اين موضوعات، فرزين فرديس يادآور ش��د كه برنامه 
پيشنهادي سازمان توسعه تجارت براي تقويت صادرات 
غيرنفتي كش��ور، از سوي تش��كل هاي حوزه فناوري 
اطالعات و آي تي و اس��تارت آپ ها مورد نقد و بررسي 
بيشتر قرار گرفته و ديدگاه هاي فعاالن اين حوزه پيرامون 
آن گردآوري و در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت.

دبير فدراسيون صنايع غذايي ايران معتقد است: در حال 
حاضر زمان مناس��ب براي حذف ارز ترجيحي نيس��ت و 
دولت براي حمايت از توليدكنندگان و مردم مراكز توليد 
به مصرف را دوباره احداث كند. محسن نقاشي در گفت وگو 
با ايلنا، با اشاره به داليل افزايش نرخ مواد غذايي، گفت: اين 
روزها شاهد باال رفتن نرخ مواد غذايي به صورت نامتعادل 
و نامتعارف هستيم. بايد اين نكته را در نظر داشت كه يك 
شايعه يا يك سخن ممكن است ش��اكله اقتصاد و بازار را 
بهم بريزد. وي با اش��اره به اظهارنظرهاي اخير مسووالن 
درخصوص حذف ارز ترجيحي، گفت: وقتي اين س��خن 
را مطرح كردند تمام مناس��بات بازار بهم ريخته ش��د. در 
روزهاي اخير قيمت دالر نوس��ان ۲ هزار توماني را تجربه 
كرد پس اين ميزان تغيير در قيمت ها ناشي از تغييرات نرخ 
ارز نيست و به نظر من طرح حذف ارز ۴۲۰۰ توماني معلول 
نوسان هاي قيمتي روزهاي اخير است. اين فعال اقتصادي 
عنوان كرد: ۲ سال پيش بخش خصوصي خواهان حذف 

ارز ترجيحي در كاالهاي اساس��ي بود چراكه تاثيرات اين 
ارز را در بازار داخلي مشاهده مي كرد و اينكه تا چه ميزان 
اين ارز در كش��ور ايجاد رانت كرده اس��ت. نقاشي با اشاره 
به ديگر عوام��ل افزايش نرخ مواد غذايي، گفت: اين روزها 
دالل ها مهارت بااليي در بهم ريختن نظم بازار پيدا كردند. 
اما اگر دولت خواهان نظم و ايجاد ثبات دربازار است بايد در 
جلسات تنظيم بازار ديدگاه هاي تشكل ها و توليدكنندگان 
را جويا شود. متاسفانه دولتي ها خودشان با خودشان جلسه 
مي گذارند. به گفت��ه وي، حدود ۴ ه��زار كارت بازرگاني 
ب��راي كارتن خواب ها و افراد باالي ۹۰ س��ال صادر ش��د. 
چه كساني اين كارت ها را دريافت كنند و با آنها چه كردند؟ 
مشخص است كه اين ارز ترجيحي به دست افرادي غير از 

توليدكنندگان و واردكنندگان اصلي رسيد.
وي بابيان اينكه بخش اعظمي از مواد اوليه كارخانجات با 
ارز آزاد خريداري مي شود، بيان كرد: تنها راه نجات اقتصاد 
كشور توجه به مشكالت توليدكنندگان است اما در حال 

حاضر نه تنها در راستاي رفع مشكالت آنها قدم برنداشته 
نمي شود بلكه از جيب توليدكنندگان امرار معاش مي كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد بخش خصوصي 
ب��راي ثب��ات در قيمت ها چيس��ت، بيان ك��رد: ما از 
شهرداري ها تقاضا كرديم مراكزي را در اختيار تشكل ها 
بگذارد تا آنها بتوانند كاالها را بدون واس��طه در اختيار 
مصرف كنندگان واقعي بگذارن��د. كاري كه در ابتداي 
انقالب انجام مي ش��د و به تعاوني هاي توليد به مصرف 
معروف بودند. به نظر من دولت اگر مي خواهد در راستاي 
حمايت از مردم و توليدكنندگاني قدم بردارد اين مراكز 
را دوباره احيا كند. به گفته نقاشي، ۵ منطقه از شهرداري 
تهران براي احداث اين مراكز اعالم آمادگي كرده  است. 
وي بابيان اينكه اگر برندي بخواهد محصول خود را در 
فروش��گاه زنجيره اي عرضه كند بايد حداقل ماهي ۷۰ 
ميليون هزينه  كند، گف��ت: قيمت مواد اوليه مورد نياز 
كارخانج��ات روزانه در حال تغيير اس��ت. اما برندهاي 

خوشنام نمي توانند هر روز نرخ هاي خود را تغيير بدهند 
از اين رو ورشكسته مي شوند بايد بگويم اين سياست هاي 
غلط دولت ها در ايران است كه واحدهاي توليدي هر روز 
تعطيل مي شوند. اين فعال اقتصادي با اشاره به لزوم ايجاد 
مشوق براي توليدكنندگان، گفت: دولت بايد كاري كند 
تا كاال با قيمت توليد به دست مصرف كنندگان برسد. االن 
زمان حذف ارز ترجيحي نيست و اگر چنين شود شوك 
عظيمي به بازار وارد مي شود و دالل ها آنگونه كه بخواهند 
در بازار جوالن مي دهند. اما بايد اين نكات مشخص شود 
كه اين ارز به چه كساني تعلق مي گيرد و بعد از دريافت 
آن رصد ش��ود كه با آن چه اقداماتي انجام داده اس��ت. 
دبير فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا آماري از صادرات مواد غذايي ارايه مي دهيد؟ 
گفت: صادرات مواد غذايي نصف واردات اس��ت. مطابق 
با آمار س��ازمان توسعه تجارت در ۷ ماه نخست سال ۱۰ 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر مواد غذايي وارد كشور كرديم.

توجه به دانش، تخصص و تجربه 
با انتصاب مديرعامل جديد قشم
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خبرروز

۱۲۴ فوتي جديد كرونا در كشور 
طبق اعالم وزارت بهداشت، ۱۲۴ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۴ هزار و ۳۰۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۷۸۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۳۱ هزار و ۵۷۵ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۸ هزار و ۴۲ نفر رسيد. سه هزار و 
۵۳۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۶ ميليون و 
۹۳۲ هزار و ۲۸۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۷ شهر 

در وضعيت نارنجي، ۲۲۲ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اظهارنظر سياسي بايدن 
درباره نفت ايران

 كش��ورهايي كه اقدام به خريد نفت ايران مي كنند، 
بيشتر به دنبال تامين منافع اقتصادي خود هستند 
و اهميتي به صحبت هاي ش��فاهي بايدن نخواهند 
داد. بر اساس برخي اسناد، مهم ترين مشتري نفت 
ايران در شرايط فعلي، چين است، كشوري كه براي 
برنامه ريزي هاي ارتباطي و اقتصادي خود مستقل 
عمل مي كند و چنانچه منافعش در راستاي خريد 
نفت ايران باشد، اهميتي براي اظهارات بايدن قائل 
نخواهد ب��ود. به هر حال ايران نفت خود را با تخفيف 
مناسبي در اختيار چين قرار مي دهد و چين در يك 
چنين شرايطي حاضر نيست يك چنين منفعت قابل 
توجهي را از دست بدهد. از سوي ديگر همان طور كه 
اشاره ش��د در شرايط فعلي اگر فرض كنيم كه نفت 
ايران از بازار حذف شود، تكانه هاي افزايشي بيشتري 
در بازار نف��ت بروز خواهد كرد و مش��كالت داخلي 
كش��ورها از جمله خود امريكا افزايش پيدا مي كند. 
اين روند در آستانه انتخابات كنگره به ضرر بايدن و 
دموكرات ها اس��ت و بر حجم مشكالت داخلي آنها 
نيز خواهد افزود. بنابراين بايدن تنها سعي مي كند 
اين پالس را به ايران ارسال كند كه بايد هرچه سريعتر 
مذاكرات هس��ته اي را آغاز و به توافق با غرب دست 
پي��دا كند. موضوع مهم بعدي آن اس��ت ك��ه آيا در 
صورت دستيابي به توافق ايران مي تواند، سهميه هاي 
قبلي خود در اوپك و بازار نفت را احيا كند؟ معتقدم 
همان طور كه اي��ران در زمان امضاي توافق برجام به 
س��رعت و كمتر از ۶ماه توانست، ظرفيت هاي خود 
در تولي��د نفت را احيا كند، در اي��ن دوره هم خواهد 
توانست سهميه هاي خود در بازار نفت را تامين كند. 
بازار نفت امروز تشنه نفت بيشتر و توليدات افزون تر 
است و از هر گونه افزايش توليد استقبال مي كند. بعد 
از سپري شدن نسبي تبعات كرونا و آغاز فصل سرما، 
قيمت نفت مدام در داالن صعودي قرار دارد. برخي از 
تحليل ها حتي روند افزايشي قيمت نفت را به گونه اي 
پيش بيني مي كنند كه تمام ركوردهاي قبلي قيمت 
نفت را بشكند. در يك چنين شرايطي ورود ايران به 
بازار نفت، براي كش��ورهاي مصرف كننده مي تواند 
خبر بسيار خوبي باش��د و به اقتصاد جهاني كمك 
خواهد كرد. البته به نظر مي رس��د بازگشت ايران به 
سهميه هاي قبلي، تاثيري در روند افزايشي قيمت 
نفت نخواهد داشت و قيمت نفت همچنان در مدار 
افزايشي قرار خواهد گرفت.به نظرم شخص آقاي بايدن 
هرچند در ظاهر از ضرورت كاهش سهميه هاي ايران 
سخن گفته، اما در صحنه عمل مايل به يك چنين 
اقدامي نيس��ت، چرا كه بعد از دوره اي ركود، اقتصاد 
اياالت متحده در شرايط بهبود نسبي قرار گرفته است. 
در اين وضعيت خروج ايران از بازار نفت و كاهش توليد 
و فروش نفت ايران مي تواند منجر به بروز مشكالت 
عديده اي در اقتصاد امريكا و جهان شود. البته ضروري 
است، ايران هرچه سريع تر موضوع گفت وگوها را به 
سرانجام برساند تا نوسانات داخلي در اقتصاد و معيشت 

كشورمان كاهش پيدا كند.

رويخطخبر

آموكسي سيلين، پرمصرف ترين آنتي بيوتيك در كشور
رييس سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف بي رويه 
آنتي بيوتيك ها هش��دار داد. به��رام دارايي گفت: 
بر اساس آمارنامه س��ال ۱۳۹۹، آموكسي سيلين 
پرمصرف ترين آنتي بيوتيك در كش��ور اس��ت. او 
تصريح كرد: سازمان جهاني بهداشت، از تاريخ ۱۸ 
تا ۲۴ نوامبر را هفته جهاني آگاه س��ازي داروهاي 
آنتي ميكروبيال و پيشگيري از مقاومت ميكروبي 
نامگذاري كرده اس��ت. دارايي ادامه داد: با توجه به 
اولويت بحث پيشگيري از ايجاد مقاومت ميكروبي 
خصوص��ا در ش��رايط همه گيري بيم��اري كرونا، 
ضروري است در همراهي با سازمان جهاني بهداشت 
مانند سال هاي گذشته، بر موضوع منطقي سازي 
تجويز و مصرف داروهاي آنتي ميكروبيال در هفته 
مذكور تمركز ش��ود و آموزش ه��اي الزم از طريق 

رس��انه ها ارايه ش��ود. معاون وزير بهداشت افزود: 
داروهاي آنتي ميكروبيال تركيبات با ارزشي هستند 
كه با ادامه روند فعلي در مصرف آنها، متاس��فانه در 
آينده نزديك ب��ه دليل بروز مقاوم��ت ميكروبي، 
دسترسي به آنها محدود شده و داروهاي موثر فعلي، 

ديگر بر روي ميكروب ها اثري نخواهند داشت. 

رويداد

كسي كه وزير آموزش و پرورش مي شود بايد حداقل 
دو سه مورد از پست هاي مديريت قبل از وزارت را طي 
كرده باشد. وزير اسبق آموزش و پرورش در واكنش 
به معرفي مسعود فياضي به مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش با بيان 
مطلب فوق گفت: من چون ايش��ان را نمي شناسم 
نظري هم ندارم، زيرا به هر حال بايد افراد را شناخت تا 
بتوان نسبت به آنها اظهارنظر كرد. آموزش و پرورش 
در هر جامعه اي اهميت ويژه اي دارد، ولي متاسفانه 
آموزش و پرورش در جامعه ما نزد مسووالن رده باال 
از اين جايگاه برخوردار نيست. علي اصغر فاني با بيان 
به اينكه زماني دكتر حسابي در جايگاه وزير آموزش 
و پرورش بوده اند، گفت: در اين جايگاه افراد بزرگي 
همچون پروفس��ور حس��ابي، دكتر غالمحسين 
شكوهي و ش��هيدان باهنر و رجايي، مرحوم استاد 
پرورش و دكتر سيد كاظم اكرمي بوده اند، بنابراين 
گزينه هاي پيشنهادي اگر باالتر از اين افراد نيست، 
حداقل پايين تر نباش��د. او با اشاره به ويژگي  هاي 
مهمي كه صاحب كرس��ي وزارتخان��ه اثرگذاري 
همچون آموزش و پرورش مي تواند داش��ته باشد، 
گفت: وزي��ر آموزش و پ��رورش باي��د اول از همه 
سازمان و فرهنگ وزارتخانه را بشناسد؛ يعني بداند 
اين ۱۰۷ هزار مدرسه كه در پراكندگي سرزميني ما 

قرار دارند با چه چالش هايي مواجه هستند.

     وزير آموزش و پرورش بايد نيروها را 
بشناسد

فاني گفت: وزير آم��وزش و پرورش همچنين بايد 
اولويت ها را بداند و نيروها را بشناسد؛ زيرا قرار است 
در آينده مديركل هاي آموزش و پرورش استان ها و 
معاونانش را انتخاب كن��د. بنابراين او بايد نيروها را 
بشناسد وگرنه برخي ها نفوذ مي كنند و هركسي كه 

بخواهند به ايشان تحميل مي كنند.

     معلمان بايد احساس كنند وزير
 از جنس خودشان است

وزير اسبق آموزش و پرورش با تاكيد بر محبوبيت وزير 
ميان معلمان گفت: نكته دوم كه بس��يار مهم اس��ت؛ 
مقبوليت وزير آموزش و پرورش نزد فرهنگيان اس��ت. 
بيش از يك ميليون فرهنگي در كش��ور داريم كه وزير 
آموزش و پرورش بايد در ميان آنها محبوبيت و مقبوليت 
داشته باشد. يعني زماني كه به استاني سفر مي كند و در 
جمع معلمان قرار مي گيرد، معلمان با عزت با او برخورد 
كنند و احساس كنند كه وزير نيز يكي مانند خودشان 
است و از حقوق آنها دفاع مي كند. او ادامه داد: شرط سوم 
اين است كه وزير آموزش و پرورش بايد از جامعه مكرم 
فرهنگيان باش��د. وزير آموزش و پرورش بايد يك معلم 
باشد، گچ خورده باشد، كف مدرسه بوده باشد، مدارس 
چند شيفته را ديده باشد و بداند كالس چند پايه يعني 
چه؟ وقتي   مي گوييم كالس پنج پايه يا شش پايه يعني 

از پايه اول تا ششم در يك كالس درس جمع شده اند.

     وزير آموزش و پرورش
 بايد برنامه راهبردي داشته باشد

فاني با تاكيد بر اينكه وزير بايد برنامه راهبردي داش��ته 
باشد، گفت: ويژگي چهارمي كه وزير آموزش و پرورش 
بايد داشته باشد اين است كه در عين حالي كه ديدگاه 
تربيتي دارد؛ از رويكرد راهبردي استفاده كند و راهبردي 
بينديشد. با اين تفاسير هم بخش هاي جزئي و هم بخش 
كالن آموزش و پرورش مهم است و ما نمي توانيم هيچ 
كدام را فداي آن يكي كنيم. وزير اسبق آموزش و پرورش 
گفت: شرط پنجم اين است كه وزير بايد مدارج مديريتي 
را در آموزش و پرورش طي كرده باش��د. كسي كه وزير 
آموزش و پرورش مي ش��ود بايد حداقل دو سه مورد از 
پست هاي مديريت قبل از وزير را طي كرده باشد. به طور 
مثال رييس منطقه، مدير استان، معاون وزير و… بوده 
باشد و يك ارتقا پلكاني داشته، وگرنه موفق نخواهد شد. 

او تاكيد كرد: وزير آموزش و پرورش بايد يك شخصيت 
تحول گرا و ريسك پذير باشد. او همچنين بايد معتقد به 
سند تحول بنيادين بوده و خود را ملزم به اجراي آن سند 
بداند. فاني گفت: شرط هفتم اين است شخص مسوول 
در اين زمينه بايد داراي قدرت نفوذ و رهبري بر سازمان 
را داشته و قابليت برقراري ارتباط با فرهنگيان و عناصر 

خارج از آموزش و پرورش را نيز داشته باشد.

     وزير بايد قدرت چانه زني داشته باشد
وزير اسبق آموزش و پرورش گفت: آخرين شرط نيز 
اين است كه قدرت چانه زني با سازمان برنامه و بودجه 
و اداره استخدامي را داشته باشد و تالش كند كه سهم 
آموزش و پرورش از GDP و بودجه عمومي را حداقل 
تا ميانگين جهاني ارتقا دهد. او در پاسخ به اين سوال 
كه در حال حاضر يكي از مشكالت آموزش و پرورش 
كمبود معلم است، وزير آموزش و پرورش چطور بايد 
اين مساله را حل كند؟ گفت: مهم ترين ركن فرآيند 
تعليم و تربيت معلم اس��ت. يعني نس��بت به كتاب، 
محتواي آموزش��ي، فضاي آموزشي و حتي مقررات 
كه همگي مهم هستند، معلم ركن اصلي است. فاني 
افزود: از اين رو وزير آم��وزش و پرورش بداند كه بايد 
در آينده بيش��ترين وقتش را روي نيروي انساني اعم 
از بهسازي منابع انساني موجود بگذارد، زيرا تعدادي 
نيروي انساني ضعيف جذب آموزش و پرورش شدند 
كه بايد وضعيت آنها بررسي شده و آنهايي كه صالحيت 
معلمي ندارند حذف شوند. همچنين الزم است برخي 
از معلمين به روز ش��وند. فاني وزير اس��بق آموزش و 
پرورش در پايان اظهار داشت: بحث ارزيابي از كارايي 
معلمان و رتبه بن��دي بايد مورد توجه وزير آينده قرار 
بگيرد. هر كس��ي از ه��ر جريان سياس��ي داراي اين 
ويژگي ها باشد، مناس��ب است ولي اگر اين ويژگي ها 
را نداشته باش��د يقينا نمي تواند وزارتخانه پهن پيكر 

آموزش و پرورش را مديريت و رهبري كند.

وزير بايد پست هاي مديريتي قبل از وزارت را طي كرده باشد 

گليماندگار|
 اگر قرار باشد ليستي از قوانين تصويب 
شده و اجرا نش��ده را مورد بررسي قرار 
دهيم به زمان و فرصت زيادي ني��از داريم، هر چند 
كه حتي تحقيقات مجلس در اين زمينه هم به جايي 
نرس��يده و آنقدر تعداد اين قوانين زياد اس��ت كه از 
شمارش خارج شده اند، اما تا دلتان بخواهد قوانيني 
كه شايد اصال نيازي به تصويب آن نبود و آنچه بيشتر 
نياز بوده تدوين يك شيوه نامه درست و دقيق است، 
اما اين قوانين تصويب و به صورت ضربتي هم ابالغ و 
اجرا شده اند. از سوي ديگر تعداد قوانيني كه بسياري 
از افراد جامعه منتظر آن بوده و حتي ابالغ هم شده اند 
اما هر وقت پيگير اجرايي شدن اين قوانين مي شويد 
با هزار و يك مانع سر و كار داريد كه ترجيح مي دهيد 
بيشتر از اين وقت و انرژي خود را براي قانوني كه هيچ 

ضمانت اجرايي ندارد هزينه نكنيد.

    چند نمونه قانون شكست خورده
به عنوان نمونه، قانون اس��تفاده از مرخصي زايمان 
به مدت ۶ ماه با حقوق و مزايا كه البته هنوز كه هنوز 
است اين قانون به صورت نصفه و نيمه اجرا مي شود و 
بسياري از كارفرمايان در بخش خصوصي هر طور كه 
دوست دارند با اين مساله برخورد مي كنند و در اكثر 
مواقع مادر بعد از ۳ ماه مجبور است به سر كار بازگردد. 
قان��ون پزش��ك خانواده ي��ا همان ط��رح ارجاع كه 
سال هاي سال است هيچ همتي براي اجرايي شدن آن 
از سوي هيچ مسوول و نهادي ديده نشده و همچنان 
كسي نمي داند عاقبت آن چه شد و چه كساني بايد 

پاسخگويي اجرايي نشدن آن باشند
قانون جذب دانشجوي خارجي كه قرار بود به صورت 
آزاد در دانشگاه هاي كشور پذيرش شوند و ارز آوري 
داشته باشند اما متاسفانه اين قانون هم نصفه و نيمه 
اجرا ش��د و كس��ي هم نفهميد بح��ث ارزآوري اين 

دانشجويان به كجا رسيد. 
قان��ون هواي پ��اك كه ناگفته پيداس��ت هيچ كس 
اصراري بر اجرايي شدن آن نداشته و ندارد و همچنان 
آنچه باقي مان��ده آلودگي هوا و ريه هاي مس��موم و 

مردمي هستند كه قبل و بعد از كرونا همچنان آلودگي 
هوا جانشان را مي گرفته و مي گيرد و خواهد گرفت.

    قانون دوركاري مادران چه شد؟
همين چند روز پيش بود كه قانون دوركاري مادران 
داراي كودكان زير ۶ سال به تصويب رسيد و قرار بر اين 
بود كه مادراني كه فرزندان زير ۶ سال دارند همچنان به 
دوركاري ادامه دهند و در محل كار خود حاضر نشوند، 
اما حاال همين مادران با همان بهانه هميشگي هنوز 
به ما ابالغ نشده مواجه شده اند و نمي دانند چه كسي 

بايد قانون را ابالغ مي كرده و نكرده است.
البته اينكه قرار است مدارس از اول آذر ماه بازگشايي 
ش��ود، آخرين تصميمي اس��ت كه از سوي وزارت 
آموزش و پرورش ابالغ ش��ده اس��ت، اما هنوز هيچ 
تصميمي بر بازگش��ايي مهدهاي ك��ودك گرفته 
نشده اس��ت و مادران داراي فرزند زير ۶ سال عمال 
نمي دانند بايد چ��ه كار كنند، يا بايد كودك خود را 
به محل كارشان ببرند كه اين اقدام مي تواند عامل 
بيماري كودك شود يا اينكه در خانه بمانند كه البته 
بسياري از كارفرمايان با برداشته شدن دوركاري ها 

تن به اين قانون نمي دهند. 

    دوركاري مادران شاغل
 اعالم نظربوده نه بخشنامه

ام��ا س��عيد صدراييان، ريي��س س��ازمان اداري و 
استخدامي پس از لغو قوانين دوركاري و در خصوص 
قوانين دوركاري براي مادران ش��اغل داراي فرزند 
زير شش س��ال اينچنين توضيح داده است: »اعالم 
معاون امور زنان رياست جمهوري مبني بر دوركاري 
مادران شاغل داراي فرزند زير شش سال، اعالم نظر 
بوده و س��ازمان اداري و استخدامي هيچ بخشنامه 
جداگانه اي در اين رابطه صادر و به دستگاه ها ابالغ 
نكرده اس��ت.« البته به گفته صدراييان با توجه به 
شرايط خاص مادران كودكان زير شش سال و عدم 
فعاليت بخشي از مهدكودك ها اين مادران براساس 
مصوبه دوركاري س��ال ۱۳۸۹ در اولويت دوركاري 
هستند و دستگاه ها بايد نسبت به اين موضوع توجه 

داش��ته و آن را رعايت كنند ولي در م��ورد مادران 
صاحب فرزندان دبس��تاني چنين استثنايي وجود 
ندارد. در حال حاضر راهكار استفاده سازمان اداري 
و استخدامي هم از مصوبه سال ۸۹ بسيار خوب است 
اما طبيعتًا اين مديران هستند كه با توجه به شرايط 
كاري هر اداره يا س��ازمان مقدار حضور يا دوركاري 
را تعيين مي كنن��د، همان وضعيتي ك��ه در زمان 
بخش��نامه ايام كرونا و دوركاري سال گذشته بوده 
است و انتظار مي رود در مواردي كه امكان دوركاري 
وجود دارد و لطمه اي به كيفيت كار وارد نمي ش��ود 
همكاري الزم صورت پذيرد چراكه اين كار س��بب 
افزاي��ش بازدهي كاري به س��بب آرامش رواني در 

مادران داراي فرزند خواهد شد.

    اما و اگرهايي كه پيامدي جز
 بي اعتمادي ندارد

عاطفه ميرعلوي، جامعه ش��ناس در پاس��خ به اين 
سوال »تعادل« كه نبود ضمانت اجرايي براي برخي 
قوانين چه تاثيري جامعه مي گذارد، مي گويد: تمام 
اين اتفاقات و اين كوتاهي ها باعث بروز بي اعتمادي 
در جامعه مي شود. متاسفانه در حال حاضر شرايط 
حاكم اس��ت كه اكثر مردم اعتماد خود را نسبت به 
قانونگذاران از دس��ت داده اند، در واق��ع وقتي افراد 
مي بينند كه قواني��ن غير ضروري همه نوع ضمانت 
اجرايي دريافت مي كنند اما قوانين ضروري سال ها 
در مرحله اجرا مي مانند و هيچ ضمانتي براي اجراي 
آنها وجود ندارد، اعتماد خود را از دس��ت مي دهند. 
او مي افزاي��د: اينك��ه مس��ووالن در اظهارنظرهاي 
خود درباره مسائل كالن كشور هم با هم هماهنگ 
نيستند، خود مي تواند مخرب باشد. به طور مثال چرا 
بايد يك مسوول از برداش��ته شدن طرح منع تردد 
ش��بانه خبر بدهد )دكتر عليرضا رييس، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا( و تنها به فاصله چند ساعت 
بعد مسوول ديگري )رييس پليس راهور( اين خبر 
را تكذي��ب كند. ابتدا مي گوين��د آن فرد صالحيت 
اعالم اين خبر نداش��ته اما بعد از گذشت يك ماه باز 
صالحيت اعالم لغو منع تردد شبانه به عهده همان 

سازمان گذاشته مي شود. اين سياست يك بام و دو 
هوا قطعا به اعتماد عمومي آسيب وارد مي كند.

    اجرايي نشدن قوانين و بحث و جدل 
مسووالن

امان اهلل قرايي نيز درباره اين موضوع به تعادل مي گويد: 
تاثيرات مخرب اجرايي نش��دن قوانين و بدتر از همه 
نا هماهنگي بين مسووالن در اظهارنظر را هم اكنون 
هم مي توان در سطح جامعه ديد. محال است خبري 
اعالم ش��ود و مردم به راحتي آن را ب��اور كنند، حاال 
ديگر همه صبر مي كنند تا شخص ديگري اين خبر 
را تكذيب كند. چرا بايد چنين جوي در جامعه ايجاد 
شود. چنين برخوردهايي در سطح كالن جامعه باعث 
مي شود تا هر فرد خود را محق بداند كه نسبت به اخبار 
واكنش جداگانه اي نشان دهد، اين مساله هرج و مرج 
ايجاد مي كند. امروز مي گويند مادران داراي كودك 
زير ۶ س��ال مي توانند در خانه كار كنند و اين قانون 
تصويب شده و فردا فرد ديگري مي گويد اين فقط يك 
اظهارنظر فردي بوده اين سردرگمي در جامعه سودي 
ندارد و بلكه باعث مي شود مردم كم كم اعتماد خود 
را از دس��ت بدهند. آن هم در شرايطي كه فشارهاي 
اقتصادي و عملي نشدن ش��عارها و وعده ها به اندازه 

كافي مردم را سردرگم كرده اين نحو برخورد كردن 
با مسائل اجتماعي مي تواند بسيار آسيب زننده باشد.

    با مردم رو راست باشيم
اين جامعه شناس در ادامه سخنانش مي افزايد: بهتر 
است مس��ووالن با مردم رو راست باش��ند، در حال 
حاضر پرداختن به مسائل جانبي نمي تواند دردي را 
از مردم دوا كند، موضوعات مهم بايد در دس��تور كار 
دولتمردان قرار گيرد در حال حاضر رسيدگي به وضع 
اقتصادي مردم بيشتر از هر موضوع ديگري مهم است 
اما در اين شرايط تصويب و ابالغ قانون جواني جمعيت 
نمي توان��د كاري از پيش ببرد. ما تا زماني كه نتوانيم 
زير ساخت هاي الزم مثل بهداشت و درمان، آموزش 
و از همه مهم تر رفاه نسبي را براي مردم فراهم كنيم 
نمي توانيم اميدي به فرزند آوري در ش��رايط كنوني 
داشته باشيم. در حالي كه هر روز با افزايش هزينه هاي 
معيشت مواجه هستيم و مردم كمرشان هر روز بيشتر 
از روز قبل زير بار مش��كالت اقتصادي خم مي شود 
چطور و با چه امي��دي مي توانند به فرزند آوري فكر 
كنند. ش��تابزده عمل كردن در اين زمينه مي تواند 
عواقب بدي به دنبال داش��ته باش��د، بر اس��اس اين 
قانون لوازم پيش��گيري از بارداري كه از قضا لوازمي 

براي پيش��گيري از بيماري هاي مقاربتي هستند، از 
داروخانه ها جمع آوري مي ش��وند، اين اتفاق يعني 

افزايش تعداد مبتاليان به بيماري هايي مانند ايدز. 
بايد با مردم رو راست باشيم، هيچ كس منكر پيري 
جمعيت و عواقب بد آن براي جامعه نيس��ت، اما آيا 
واقعا با تصويب قانون بدون در نظر گرفتن ش��رايط 
مي توانيم در اجرايي شدن اين قانون موفق باشيم. 
ضمانت اجرايي اين قانون همان مواردي اس��ت كه 
ذكر ش��د. تا زماني كه اين موارد انجام نش��ود هيچ 
ضمانتي براي اجرا شدن اين قانون هم وجود ندارد 
و باز يك قانون ديگر ب��ه جمع قوانيني كه ضمانت 

اجرايي الزم را ندارند اضافه مي شود. 

    حرف آخر
مس��ائل و مش��كالت اين روزهاي جامعه ايران به 
كالف س��ردرگمي مي ماند كه بايد با س��عه صدر 
و آرام��ش به باز ش��دن آن اقدام كرد. مش��كالت 
اقتصادي هر روز بيش��تر از روز قبل مردم را تحت 
فش��ار قرار مي دهد، حاال كه زمزمه هاي حذف ارز 
نيمايي هم به گوش مي رس��د بايد ديد تورم تا چه 
ميزان ديگر باال خواهد رفت و چند درصد ديگر از 

مردم به زير خط فقر سقوط خواهند كرد؟

گزارش

قوانين تصويب مي شوند اما كسي ضامن اجراي آنها نيست

شكست يا بي توجهي؛ قانون در محاق

افزايش موارد ابتال به سرخك در كشور
رييس مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت از افزايش موارد ابتال به سرخك در كشور 
خبر داد. »محمدمهدي گويا« رييس مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، گفت: موارد ابتال 
به سرخك يكي، دوسالي است كه افزايش پيدا كرده 
اما اين تعداد بسيار كمتر از چيزي است كه در دنيا 
رخ مي دهد. در يكي از كشورهاي همسايه ما يكي 
از بزرگ ترين همه گيري هاي سرخك درتاريخ آن 
به وقوع پيوسته و ما هم روابط و ترددهاي زيادي با 
اين كشورها داريم. اكثريت موارد ابتال به سرخك 
يا در ميان مهاجرين و مسافراني بوده كه به كشور 
آمده اند يا افرادي كه با اين افراد درارتباط بوده اند. 
نكته مهم اين است كه هفته گذشته ما يك برنامه 

واكسيناسيون گسترده س��رخك در استان هايي 
مانند سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بخش هاي 
جنوبي كرمان براي كودكان زير ۵ سال و همچنين 
افراد زير ۱۵ سال داراي خطر بيشتر انجام داديم كه 

با موفقيت انجام شد.

تشديد برخورد با پالك هاي مخدوش 
جانش��ين رييس پليس راهور ته��ران بزرگ از 
اجراي طرح تش��ديد برخورد با تخلفات پوشش 
و مخدوش��ي پالك در تهران خبر داد. سرهنگ 
سيد ابوالفضل موس��وي پور آن اظهاركرد: برابر 
ماده ۷۲۰ قانون مجازات اس��المي هرفردي كه 
در ارقام و مشخصات پالك وسيله نقليه موتوري 
تغييري ايجاد كرده يا پالك وسيله ديگري را به 
آن الصاق كند به حبس از ش��ش ماه تا يكس��ال 
محكوم خواهد ش��د. اين موضوع نشان مي دهد 
كه مخدوش ك��ردن پالك نه تنه��ا يك تخلف 
رانندگي اس��ت؛ بلكه جرم نيز محس��وب شده و 
از اين رو پليس به جد ب��ا آن برخورد مي كند. او 
با بيان اينكه مرتكب��ان چنين جرايمي عالوه بر 
توقيف خ��ودرو و جريمه به دادس��را نيز معرفي 
خواهند شد، گفت: اين طرح همواره در حال اجرا 
بوده اما از امروز با شدت بيشتري اجراي آن ادامه 
خواهد داش��ت و ماموران پليس راهور با استقرار 

در مبادي ورودي ط��رح ترافيك و طرح كاهش 
آلودگي هوا و همچنين در هنگام شب و ترددهاي 
شبانه نسبت به شناسايي و برخورد با خودروهاي 
داراي پالك مخدوش، دستكاري يا پوشانده شده 
اقدام خواهند كرد. موسوي پور افزود: همچنين 
تخلفاتي نظير ناخوانا ب��ودن پالك، تغيير محل 
نصب پالك، ت��ردد با پالك اعزام ب��ه تعميرگاه 
بعد از مهلت زماني تعيين ش��ده و ... نيز از جمله 
مواردي است كه پليس با آن برخورد خواهد كرد.
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