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دورنماي رشد اقتصادي ايران 
در 1400

برافراشتن پرچم حقوق عامه 
در انتخابات

 ساخت واكسن
 زمان مي برد

 اما و اگر هاي بازار بورس 
در سال 1400

خطر تصميم سازي هاي 
جناحي در اقتصاد و ديپلماسي

 اتكا به 
واقعيت هاي اقتصادي

بر اس��اس پيش بيني صندوق 
بين المللي پول، رشد اقتصادي 
ايران ت��ا آخر س��ال ميالدي، 
۵.۹۸- درصد خواه��د بود اما 
سال آينده ش��رايط بهتر شده 
و رشد اقتصادي ايران، ۳.۱۲+ 
درصد مي  ش��ود. پرسشي كه 
بعد از آگاهي از اين اعداد و ارقام 
به ذهن خطور مي كند آن است كه با وجود دامنه وسيعي 
از مشكالت اقتصادي كشور، تنگناهاي تحريمي و كرونا آيا 
يك چنين تحليلي مبتني بر واقعيات اقتصادي ارايه شده 
است يا اينكه نمي توان حساب جدي روي اين اعداد و ارقام 
باز كرد. من فكر مي كنم اين تحليل، تحليل درستي است. 
چرا كه ارزيابي ها حاكي از آن است در صورتي كه مشكالت 
كرونا ايجاد نمي شد، اقتصاد ايران بسيار زودتر به قلمروي 
رشد اقتصادي مثبت وارد مي شد. اقتصاد ايران به سرعت 
خود را با شرايط جديد و قيمت هاي تازه تطبيق داده است 
و زماني كه اين تطبيق شكل بگيرد، بخشي از چالش هاي 
پيش روي اقتصاد حل خواهد شد. معتقدم چشم اندازي 
كه صن��دوق بين المللي پول از اقتصاد س��ال آينده ايران 
و تحقق رشد اقتصادي ارايه كرده با احتمال پايان يافتن 
ادامه در صفحه6  مصايب كرونا از...  

ب��ه  ش��دن  نزديك ت��ر  ب��ا 
انتخاب��ات  رس��مي  موع��د 
سال۱400  رياست جمهوري 
و  انتخاب��ات  پ��ازل  آرام آرام 
نامزدهايي كه قص��د ورود به 
انتخاب��ات را دارن��د، در حال 
تكمي��ل ش��دن اس��ت. ام��ا 
بخش قابل توجه��ي از افرادي 
كه براي حض��ور در انتخابات اعالم آمادگ��ي كرده اند را 
چهره هاي نظامي كشور تش��كيل مي دهند. موضوعي 
كه به نظر مي رس��د بايد از منظر كارشناس��ي و تاريخي 
بررسي شود تا مشخص شود آيا يك چنين حضوري در 
نهايت به اس��تيفاي منافع ملي ختم خواهد شد يا اينكه 
ممكن اس��ت اتفاقات ديگري بروز كند. حضور نظاميان 
در انتخابات هرچند ممكن اس��ت ب��راي نظاميان مفيد 
باشد اما بايد ديد كه آيا اين چهره ها توانايي كسب رضايت 
عامه مردم را دارند، موضوع ديگري است كه بايد از منظر 
تحليلي بررسي ش��ود. در تاريخ معاصر ايران از مشروطه 
تا به امروز، نظاميان اغلب نتوانسته اند رضايت عامه را در 
صحنه سياسي جلب كنند. ممكن چهره هاي نظامي در 
ادامه در صفحه6  صحنه هاي نبرد و...  

مساله توليد واكسن داخلي بسيار 
مهم است. اما اين واكسن هم بايد 
مراحل فاز انساني را به طور كامل 
طي كند و بعد تاييد به توليد انبوه 
برس��د. در مورد اينكه واكس��ن 
ايراني يا خارجي به بيماران زده 
بش��ود تصميم گيرنده دولت و 
وزارت بهداش��ت و درمان است 
كه بايد شرايط خريد واكسن را فراهم كند، اما اينكه بگوييم 
واكسن ايراني نمي تواند موثر باشد، بي انصافي است، اين كار 
با حضور محققان و دانشمندان انجام گرفته است و مطمئن 
باشيد پزشكان حاضر در اين طرح اگر از تاثيرگذار بودن اين 
واكسن براي از بين بردن بيماري مطمئن نباشند هيچ وقت 
آن را به افراد توصيه نمي كنند. مساله اخالقيات است كه بايد 
مد نظر گرفته شود. اما اينكه چرا واكسن هاي ديگر به ايران 
وارد نمي ش��ود، مي تواند داليل زيادي داشته باشد. در حال 
حاضر چند نوع واكس��ن در جهان توليد ش��ده كه هر كدام 
ميزان اثر بخش��ي متفاوتي دارند، البته كه ميزان اثر بخشي 
واكسن اگر 7۵ درصد به باال باشد، بسيار خوب است، اما مساله 
چگونگي ارسال اين واكسن ها به سراسر دنيا هم هست. مثال 
واكسن شركت فايرزبه يخچال منفي۸0 نياز دارد كه فقط در 
ادامه در صفحه 8 مراكز تحقيقاتي وجود دارد...  

بورس بازاري اس��ت كه باال و 
پايين دارد، هر رش��د، سقوط 
را هم در پ��ي دارد و بالعكس. 
هيچ وقت و در هيچ بورسي در 
دنيا همواره با رشد يا همواره 
با س��قوط مواجه نبوديم. اين 
طبيعي اس��ت ك��ه بازارهاي 
بورس در سراسر دنيا نسبت 
به اخبار سياسي و سياست دولت ها حساس باشند كه 
اين ميزان در ايران نسبت به س��اير بازارها بيشتر است 
و مردم بر اساس اخبار از خود رفتارها يا به عبارت بهتر 
هيجان هايي به خرج مي دهند كه باعث ايجاد تغييراتي 
در بازار مي شود. البته امروز همه مي دانند كه مديريت 
بازار بيشتر به دست شركت هاي حقوقي است كه اكثراً 
زيرنظر دولت فعاليت مي كنند. در برهه اي از زمان دولت 
به خاطر اينكه از س��رازيري نقدينگي كه در جامعه ما 
وجود دارد و به س��مت هر بازاري برود، باعث ايجاد يك 
موج مي ش��ود، با جذاب كردن بازار بورس، س��عي كرد 
بخش��ي از اين نقدينگي را روانه اين ب��ازار كند چرا كه 
تالطم در بازار مسكن، طال و ارز عواقب چندان مناسبي 
ادامه در صفحه6   براي دولت در...  

با وجود هم��ه تحوالتي كه در 
سطح بين المللي جريان دارد، 
امريكا ب��ه دنب��ال منافع ملي 
خود اس��ت. در واق��ع اولويت 
بايدن در سطح داخلي، تحت 
تاثير برنامه ها و سياست هايي 
در راس��تاي پيش��برد اهداف 
ملي داخل��ي امري��كا از كرونا 
گرفته تا حل مش��كالت اقتصادي و بيكاري و... قرار دارد. 
معناي اين اظهارنظر، اين نيس��ت كه برجام براي اياالت 
متحده اساسا اهميت ندارد، اما مساله اين است كه برجام 
فعال در زمره اولويت هايي قرار ندارد كه بتوان اميدوار بود، 
بالفاصله پس از حض��ور بايدن و تي��م اجرايي، اقتصادي 
و راهبردي اش در كاخ س��فيد، آن را روي ميز حل و فصل 
قرار دهند. هم در داخل امريكا شكاف هاي عميقي وجود 
دارد كه بايد به آنها رسيدگي شود و هم در صحنه مناسبات 
بين المللي مسائلي وجود دارد كه اولويت افزون تري براي 
بايدن خواهند داشت. ضمن اينكه زمزمه ها نشان مي دهد، 
فرايند بازگشت به برجام به صورتي كه در زمان اوباما وجود 
داشت، دقيقا محقق نخواهد ش��د.احتماال امريكا و اروپا 
ادعاهاي جديدي را در خصوص فعاليت هاي موشكي ايران 
ادامه در صفحه6  مطرح مي كنند كه...  

آنچه ك��ه برنامه ري��زي براي 
آينده اقتصاد را ممكن مي كند، 
توجه ج��دي ب��ه واقعيت ها و 
شرايطي اس��ت كه كشور با آن 
رو به روس��ت و اگر بن��ا بر يك 
برنامه ريزي براي برون رفت از 
مشكالت و رس��يدن به اهداف 
اقتصادي باش��د، قطع��ا بايد با 
محوريت واقعيت ها حركت كرد. بررسي واقعيت هاي امروز 
اقتصاد ايران، نش��ان از آن دارد كه ما از سويي با مشكالت 
و محدوديت هاي جدي مواجه هس��تيم و از سوي ديگر 
ظرفيت هاي كالني داريم كه بسياري از آنها به شكل بالقوه 
باقي مانده و به درس��تي به آنها پرداخته نش��ده است. در 
حوزه مشكالت نيز بايد دو دسته نگراني را از يكديگر جدا 
كرد، نگراني هاي داخلي مربوط به مشكالتي است كه در 
حوزه نقدينگي، تورم، فشار بر توليد و فرار سرمايه گذاران 
اختص��اص دارد و در حوزه بين المللي ني��ز ما با تحريم ها 
مواجه هستيم. نوع نگاه ما به تحريم هاي اقتصادي مي تواند 
تا حد زيادي مس��ير حركت كشور در س��ال ها و ماه هاي 
آينده را تعيين كند. ايران در سال هاي گذشته يك بار به 
ادامه در صفحه5  مذاكرات هسته اي پرداخت و...  

نگاه-1

چند نكته  پيرامون بودجه
اليحه بودجه س��ال ۱400 در حالي به مجلس تقديم 
شد كه به لحاظ مشخص نبودن ميزان تحقق درآمدها، 
شايد بتوان گفت جزو مبهم ترين بودجه ها باشد. بعد از 
سه سال تحمل فش��ارهاي ناشي از تشديد تحريم هاي 
تحميل شده توسط رييس جمهور نامتعادل امريكا، اميد 
آن بود كه با پيروزي جو بايدن كه وعده بازگشت به توافق 
برجام جزو وعده هاي انتخاباتي اش بود، زمينه بازگشت 
منابع درآمدي ناشي از فروش نفت به بودجه فراهم گردد. 
با مصوبه اخير مجلس، به نظر مي رسد خوشبيني ايجاد شده غلط بوده و براي رفع 
تحريم ها برخورداري از درآمدهاي نفتي در بودجه، همچنان بايد منتظر تحوالت 
سياسي داخلي و خارجي ماند. پيش از بررسي اليحه پيشنهادي دولت، چند نكته 

پيرامون ساختار بودجه كشور به طور كلي ضروري است: 
۱- در بخش هزينه ها به نكات زير مي توان اشاره كرد: 

۱-۱- به طور كلي ساختار بودجه كشور براساس سال هاي وفور درآمدهاي ناشي 
از فروش نفت شكل گرفته است. براين اس��اس به اصطالح عاميانه: هر كه از راه 

رسيده چنگي به آن زده و سهمي براي خود جدا كرده است. 
۲-۱- به همين دليل ستون هزينه ها مملو است از انبوه دستگاه ها، سازمان ها، 
نهادها و .... كه شايد بتوان ادعا كرد كه عملكرد بس��ياري از آنها از منظر افزايش 
توليد ملي و تأمين معيشت و رفاه جامعه ناچيز و بسيار كمتر از ميزان هزينه اي 

است كه صرف مي شود. 
۳-۱-دس��تگاه ها و فعاليت هاي موازي فراواني وجود دارد كه از بودجه عمومي 
ارتزاق مي كنند در حاليكه اهداف و وظايف يكس��ان و مشابهي دارند و بنابراين، 

مي توان آنها را از فهرست هزينه هاي بودجه حذف نمود. 
4-۱- به دليل نظام ناكارآمدي نظام گزينش و انتخاب مديران در همه سطوح و 
در قواي سه گانه و نيز دستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند، 
بهره وري به شدت پايين اس��ت. اين بدان معناست كه از يك طرف پرداخت هاي 
بودجه اي بسيار فراتر از ميزان توليد و بازدهي آنهاست؛ و از ديگر سو، به دليل همين 
بهره وري پايين، دستگاه هاي ذيربط قادر به انجام وظايف محوله نبوده و بنابراين 

مرتب دستگاه ها و نيروهاي جديد به نان خور هاي بودجه اضافه شده است.
۵-۱- مرور جداول هزينه اي بودجه حاكي از وجود ده ها دستگاه و موسسه و مركز 
و ... در بخش هاي مختلف اعم از آموزش��ي و مطالعاتي در حوزه هاي مختلف )به 
خصوص حوزه هاي ديني و فرهنگي( اس��ت كه بعيد است به ميزاني كه بودجه 

دريافت مي كنند، منافع مادي و معنوي براي مردم و جامعه داشته باشند.
ادامه در صفحه 2

مرتضي افقه

نگاه-2

ريشه يابي كاهش ارزش پول و راهكار تقويت آن
اگر تورم را كنترل كني��م، ارزش پول ملي افزايش خواهد 
يافت. اما براي كنترل تورم بايد نقدينگي، كسري بودجه 
و مخارج دولت كنترل شود. با توجه به آثار منفي كسري 
بودجه بر كاهش ارزش پول ملي بايد توجه داشت كه در 
هر اقتصادي، ارزش پول ملي به توان ملي كشور بستگي 
دارد. به نظر مي رسد كه مهم ترين عنصر، توليد يك كشور 
باش��د. وقتي قدرت توليدي يك كش��وري، باال مي رود، 
به همان نسبت پول آن كش��ور تقويت مي شود و قدرت 
خريد مردم باال مي رود. در جامعه ما، يكي از مهم ترين مولفه ها بر ارزش پول ملي، 
نحوه تامين مالي دولت است. اگر هزينه هايي كه در جامعه است، مابه ازاي آن، كار 
و توليدي در كش��ور انجام ش��ود، ارزش پول ملي حفظ و تقويت مي شود، در غير 
اينصورت به همان نسبت، شاهد افت ارزش پول ملي خواهيم بود. به قول معروف آب 
در شير اضافه شده و ارزش پول ملي كمتر مي شود. اصلي ترين عامل در افت ارزش 
پول ملي اين است كه هزينه ها و درآمدهاي دولت، تراز نيست. كشورهايي كه تعادلي 
در هزينه و درآمد دولت ها ندارند، به كس��ري بودجه شديد دچار مي شوند. ممكن 
است برخي دولت ها از عدم كس��ري بودجه حرف بزنند، ولي وقتي كاهش ارزش 
پولي را مشاهده مي كنيد، متوجه كسري بودجه خواهيد شد. به طور مشخص در 
جامعه ايران، يكي از عوامل تاثيرگذار بر ارزش پول ملي، موضوع كسري بودجه است. 
بودجه هاي ما متاسفانه در اين سال ها، نفتي بوده و وقتي كه درآمد نفتي محقق نشد، 
دولت دچار كسري بودجه مي شود و در ادامه به اشكال مختلف نظام بانكي را تحت 
فشار قرار مي دهد كه منجر به تزريق پول پرقدرت به جامعه مي شود. به ازاي هر واحد 
ادامه در صفحه5  كسري بودجه اي كه...  

بهنام ملكي

علي سرزعيم

محمد غرضي

مينو  محرز

روح اهلل مهرجو

يوسف مواليي

جمشيد عدالتيان شهرياري

 بازار س��رمايه با شروع س��ال جاري و حمايت هاي دولت 
رشدي بيش از ۳00 درصدي را دركارنامه خود ثبت كرد 

اما؛ پس از آن شاهد نزول و اصالح چهارماهه بود.
اگر بخواهيم به اين رشد بيش از ۳00 درصدي نگاه كنيم 
متوجه مي شويم كه ركن مهم درصعود بازار حمايت هاي 
بي قيد و بند دولتي ها بوده اس��ت. دولتي ها و مسووالن از 
روزهاي پاياني سال ۱۳۹۸ تا اين روزها مردم را به بورس 
دعوت كرده اند و بورس و بازارس��هام را يك بازار با ريسك 

كم دانسته اند ولي، حقيقت ماجرا اين نيست و بازارسهام 
را مي توان يكي از پرريسك ترين سرمايه گذاري ها دانست 
چراكه؛ نسبت به اخبار و وقايع بس��يار حساس است، به 
گونه اي كه با صعود و نزول ن��رخ ارز مي تواند به طور كلي 
تغيير وضعيت دهد. با اين اوصاف سرمايه گذاران زيادي 
وارد بازارس��هام ش��دند اما؛ اغلب اين افراد دانش كافي و 
الزم براي سرمايه گذاري در بورس را دارا نبودند و همين 
موضوع موجبات رفتار هيجاني اين افراد را فراهم ساخت. 

بعد اين ورود حجم معامالت بازار به باالترين حد ممكن 
رسيد اما؛ ميزان عرضه ها در بازار بسيار كم بود و به قولي 
عرضه و تقاضا هيچ نس��بتي با يكديگر نداش��تند و اين 
موضوع نيز باعث شد كه برخي از س��هام موجود در بازار 
بدون ارزندگي الزم رشد داشته باشند. در زمان اين رشد 
شارپي كه بدون ارزندگي رخ داد بس��ياري از سهامداران 
جديدالورود كه دانش كافي نداشتند اقدام به خريد اين نوع 

از سهام در بازار كردند كه...

»تا آنجايي ك��ه بنده اين اليحه چند ه��زار صفحه اي 
را مطالعه ك��رده ام به نظ��رم كلي��ات آن نمي تواند از 
نمايندگان راي موافق بگيرد. به نظر مي رس��د بودجه 
پيشنهادي دولت با واقعيت فاصله داشته و تحقق آن 

سخت است. زماني كه بودجه محقق نشود 
كشور با كسري بودجه مواجه خواهد شد 
و در نهاي��ت براي جبران كس��ري بودجه 
فشار بيشتري بر مردم مي آيد. تنها بخشي 
از درآمدها ك��ه ۲0 درص��د آن مربوط به 
ماليات اس��ت مي تواند تحقق ياب��د. اما به 
بخش ديگر درآمدها نمي توان تكيه كرد. 
از جمله پي��ش بيني دولت ب��راي فروش 
روزانه حدود ۲.۵ ميليون بشكه نفت فاصله 
زيادي از واقعيت دارد. اين موارد در بخش 
درآمدها باعث ش��ده تا بودج��ه از واقعيت 
فاصله گرفته و تورم زا ش��ود.« اين بخشي 
از صحبت هاي رش��يدي كوچي ، نماينده 
مردم مرودشت در مجلس شوراي اسالمي 
است. او در كنار تعدادي ديگر از نمايندگان 
و البته كارشناسان اقتصادي، چند رو پس 
از تحويل اليح��ه بودجه س��ال ۱400 به 
مجل��س، از نامطمئن ب��ودن درآمدهاي 
پيش بيني شده دولت در سند دخل و خرج 
ساالنه كش��ور مي گويد و ابهامي را مطرح 
مي كند كه در روزهاي آين��ده مي تواند به 
يك چالش جدي��د در اقتصاد ايران تبديل 
شود: احتمال رد ش��دن كليات بودجه در 
مجلس. دولت در حالي پيش از رس��يدن 
به نيمه آذر اليحه پيش��نهادي خود براي 
بودجه سال ۱400 را به مجلس تحويل داد 
كه هنوز ابهام ها درباره نحوه عملكرد بودجه 
در س��ال جاري ادامه دارد. بودجه امس��ال 
تحت تاثير تداوم تحريم ها و شيوع ويروس 
كرونا قرار گرفت و همان طور كه از قبل نيز 
پيش بيني مي شد، با كسري قابل توجهي 
مواجه ش��د تا جايي كه چند روز قبل، باقر 
نوبخت، رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
رسما اعالم كرد كه در هشت ماهه ابتدايي 
امس��ال، ۵0 هزار ميليارد توم��ان از منابع 
پيش بيني شده، محقق نشده است. احتماال 
با رس��يدن به ماه هاي پاياني سال اين عدد 
باز هم افزايش خواهد ياف��ت و به مرز ۱00 
هزار ميليارد تومان كسري قطعي نزديك 
مي ش��ود. جداي از مشكالت اقتصادي كه 
تحت تاثير كرونا به وجود آمد و نه تنها دولت 
ايران كه هيچ يك از ديگر دولت هاي جهاني 
نيز تخمين دقيقي از آن نداشتند، آنچه كه 
به محل انتقادات كارشناس��ان بدل شده، 
باال بودن انتظار دولت از تحقق درآمدهاي 
نفتي بدون توجه ب��ه واقعيت هاي تحريم 
بوده است. دولت در سال جاري پيش بيني 
كرده بود كه روزانه يك ميليون بشكه نفت 
را با قيمت ۵0 دالر در هر بش��كه بفروشد 
اما در عمل نه قيمت جهان��ي نفت در مرز 
۵0 دالر باقي مان��د و نه تحريم ه��ا اجازه 
دادند كه ميزان ف��روش روزانه در مرز يك 
ميليون بشكه باقي بماند. به دنبال تجربه 
اين موقعيت س��خت، به نظر مي رس��يد 
دولت در زمينه درآمدهاي پيش بيني شده 
براي س��ال آينده، دست به عصاتر حركت 
كند و الاقل ميزان فروش روزانه را با توجه 
به واقعيت هاي س��ال جاري تخمين بزند، 
موضوعي كه در عمل نه تنها اتفاق نيفتاد كه 
حتي دولت درآمد نفتي سال آينده را چند 

برابر رقم امسال پيش بيني كرد.
مقايس��ه ميان برخي ارقام و اعداد بودجه 
سال جاري و اليحه بودجه سال آينده نشان 
مي دهد كه دولت بلندپروازانه درآمدهاي 
نفتي خود را افزايش داده اس��ت. در س��ال 
جاري، منابع عمومي بودج��ه، ۵7۱ هزار 

ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه اين عدد در سال 
آينده به ۸4۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در 
حوزه درآمدها رقم نهايي سال ۹۹، ۲۸۹ هزار ميليارد 
توم��ان و در س��ال ۱400، ۳۱۸ هزار ميلي��ارد تومان 

در نظر گرفته ش��ده و در حوزه ماليات نيز افزايش 4۵ 
هزار ميليارد توماني درآمدها مدنظر دولت بوده است. 
آنچه كه اين معادله را پيچي��ده مي كند، اضافه كردن 
درآمدهاي نفتي به برنامه دولت اس��ت. در سال آينده 
پيش بيني ش��ده كه واگذاري درآمدهاي 
س��رمايه اي به ۲۲۵ هزار ميلي��ارد تومان 
برسد، در حالي كه اين عدد در سال جاري 
۱07 هزار ميليارد تومان بود. فروش نفت 
نيز قرار اس��ت از ۵7 هزار ميلي��ارد تومان 
امس��ال به حدود ۲00 هزار ميليارد تومان 
در سال ۱400 برسد. اتفاق جديدي كه در 
بودجه افتاده مربوط ب��ه فروش اوراق مالي 
نفتي است كه براي نخستين بار در بودجه 
ردي��ف جداگانه گرفته و به ع��دد 70 هزار 
ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب 
دولت انتظ��ار دارد كه رقم ص��ادرات نفت 
خود را به ۱۳0 هزار ميليارد تومان در سال 
برساند و حدود يك س��وم از فروش خود را 
نيز از طريق اوراق نهايي كن��د. با توجه به 
اينكه دولت پيش بيني ك��رده كه فروش 
روزانه نفت به ۲.۳ ميليون بش��كه برسد، 
يعني ايران بايد روزانه ۱.۵ ميليون بش��كه 
نفت صادر كند و حدود 700 هزار بشكه را 
نيز از طريق اوراق به مردم بفروش��د. تحت 
تاثير چنين فضايي است كه در بخش هاي 
ديگ��ر بودجه، خب��ري از در نظ��ر گرفتن 
واقعيت هاي اقتصادي نيست. دولت براي 
س��ال آينده درآمد گمركي خود را كاهش 
داده و واگذاري ش��ركت هاي دولت را نيز 
محدودتر كرده اس��ت. در همين بس��تر، 
سهم صندوق توسعه ملي از ۳0 به 7۵ هزار 
ميليارد تومان و سهم بودجه عمراني از ۸۸ 
به ۱04 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد 
يافت. در كنار هم ق��رار دادن اين تصورات، 
نش��ان از آن دارد كه دولت معتقد است در 
سال ۱400، يك معجزه اقتصادي در ايران 
رخ خواهد داد. معجزه اي كه از سويي امكان 
افزايش منابع عمومي را به عدد ۸4۱ هزار 
ميليارد تومان فراهم مي كند و از سوي ديگر 
به دولت اي��ن ام��كان را مي دهد با كاهش 
درآمدهاي گمركي و عرضه ش��ركت ها به 
بورس، هم فضاي فعل��ي را اداره كند و هم 
سهم بيشتري به صندوق توسعه و بودجه 
عمراني بدهد. زيربناي ش��كل گيري اين 
تصور، تلقي دولت از افزاي��ش درآمدهاي 
نفتي اس��ت. در روزهاي گذشته مقامات 
سازمان برنامه و بودجه گفته بودند كه مگر 
چه اش��كالي دارد كه دولت خ��ود را براي 
كنار رفت��ن تحريم ها و افزاي��ش درآمدهاي 
نفتي آماده كند؟ كارشناس��ان اقتصادي نيز 
مي گويند در اين آمادگي اش��كالي نيس��ت 
اما اينكه چه قدر اين تصور مثبت به واقعيت 
بپيوندد، سوال اصلي خواهد بود. در صورتي 
كه بنا به هر دليلي تحريم ها كنار نروند، آنگاه 
تكلي��ف بودجه چ��ه مي ش��ود؟ در روزهاي 
اخير و حتي پيش از آنكه ج��و بايدن به كاخ 
سفيد برسد، ابهام هاي فراواني در مسير لغو 
تحريم هاي هسته اي عليه ايران مطرح شده 
و چه از داخل كش��ور و چه از س��وي مقامات 
امريكايي و اروپايي بحث ه��اي زيادي در اين 
رابطه مطرح شده كه نشان مي دهد حتي در 
صورت به وجود آمدن اين عزم كه تحريم ها 
كنار روند نيز مشخص نيست زمان دقيق آنها 
كي خواهد بود. در چنين بستري خطري كه 
بودجه را تهديد مي كند، نرس��يدن به منابع 
نفتي و به دنبال آن كس��ري جدي بودجه در 
سال ۱400 است. اگر مانند آنچه كه در سال 
جاري رخ داد، درآمد نفت��ي دولت در برخي 
ماه ها نزديك به صفر باشد، يعني بايد انتظار 
ادامه در صفحه5  داشت كه...  
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ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه نظر دولت درباره 
پيگيري برجام چيست؟ تصريح كرد: سال 1399 
و شرايط بين المللي پيش آمده بعد از پيروزي هاي 
ما در سازمان ملل و شكست ترامپيزم شرايط خوبي 
را براي منافع ملي ايجاد كرده كه اگر از آن استفاده 
كنيم در آينده آثار بهتري از خود نشان خواهد داد. 
عده اي فكر نكنند كه مي توانند يك برش از تاريخ 
را كنار بگذارند با اين فرض كه جناح متبوعش��ان 
در آينده بتواند اي��ن كار را ادامه دهد. من صراحتا 
مي گويم كه اين طرز تفكر جفا به نسل هاي بعدي 
است.تحوالت سياسي و بين المللي و فرصت هاي 
آن در سال هاي 99 و 1۴۰۰ الاقل بر يك يا دو نسل 

آتي اثر خواهند گذاشت.
سخنگوي دولت ادامه داد: همه ما در تمام سطوح 
باي��د ب��ا هماهنگي و هم��كاري بيش��تري نقش 
خ��ود را ايفا كنيم ت��ا منافع ملي ما محقق ش��ود. 
سياست گذاري سلبي به ما كمكي نمي كند. ممكن 
اس��ت عده اي تصورشان اين باشد كه با تصميمات 
ش��ان به دولت كمك مي كنند ي��ا برخي هم اين 
رفتاره��ا را چوب الي چرخ دولت گذاش��تن تلقي 
كنند؛ اما من نمي خواهم فعال هيچ قضاوتي بكنم. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه دورنماي برجام 
چه خواهد بود؛ گفت: من فكر مي كنم قطعا مسير 
گفت وگو را مي رويم. خوشبختانه همه جناح ها بر 
برجام تاكيد مي كنند و كسي آن را تكذيب نكرده 
است. آنهايي كه روزي مخالفت مي كردند خودشان 

پيشرو مذاكره خواهند بود.
ربيع��ي تصريح كرد: هي��چ دولت��ي در دنيا بدون 
س��اختارهاي قوي اقتصادي داخل��ي و باال آوردن 
ظرفيت ه��اي داخلي اش نمي تواند رش��د كند. از 
س��وي ديگر بدون ظرفيت ه��اي اجتماعي قوي و 
ب��دون تعامل با دنيا نمي توان رش��د كرد. به عالوه 
اينها نيازمند يك مشروعيت و انسجام باال هستيم. 
در واقع شكلي از دموكراسي هاي مدرن بايد شكل 
بگيرند. موضوع تعامل با دنيا را نبايد تبديل به نزاع 

كنيم تا كشور وارد مسيرهاي مشكل زا مي شود.
وي خاطرنش��ان كرد: بعضي ها با تصور غلط از جهان 
مي گويند در امور سياس��ي و اقتصادي به دنيا چه كار 

داريد؛ با همسايه ها كار كنيد. ما براي انتقال پول مان 
از همين كشورهاي همسايه به خاطر فشار امريكا به 
مشكل هاي زيادي خورديم .  سخنگوي دولت در پاسخ 
به اين سوال كه چرا به يك باره مشكالت سرباز مي كند، 
گفت: اقتصاد ما نارسايي هاي تاريخي دارد. نفت اين 
نارسايي ها را مي پوشاند. فرض كنيد اقتصاد ايران مثل 
يك درياچه اس��ت كه نفت در آن جاري بوده و قايق 
رفت و آمد مي كرده اس��ت. وقتي اين نفت از درياچه 
رفت، تازه قايق به سنگالخ ها خورد. درست است كه 
بخش مديريت ما ضعيف هايي داشته است اما تحريم ها 
و فشارهاي اقتصادي آثار جدي داشته اند. وي در ادامه 
گفت: مثال عده اي مي گويند مگر مرغ به تحريم وابسته 
است كه دچار نوسان قيمتي ش��ده است. 85 درصد 

صنعت مرغداري به ارز وابسته است؛ وقتي به موقع ارز 
تامين نمي شود تا نهاده وارد كشور شود، آثارش تا دو 

سال در اين صنعت باقي مي ماند.
ربيعي تصريح كرد: وقتي از ضرورت تشكيل وزارت 
بازرگان��ي در دوران تحريم گفتيم ع��ده اي آن را 
سياسي دانستند. مشكل بزرگ اين است كه همه 
امور را سياسي مي بينيم. تفكيك وزارتخانه ها هم 
سياسي شده است. س��خنگوي دولت در پاسخ به 
برخي منتقدان دولت گفت: اينكه مي گويند دولت 
به امور اقتصادي بي توجه اس��ت؛ من ش��اهد بودم 
معاون اول چندين جلس��ه فقط در موضوع قيمت 
مرغ برگزار كرد. اي��ن تصوري كه دولت اطالعي از 
مشكالت ندارد يك قضاوت غيرمنصفانه و جناحي 

اس��ت. همه ما در دولت در خصوص اين مشكالت 
وق��ت مي گذاريم. مس��اله گراني از دلش��وره هاي 

رييس جمهور و دولت است.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آي��ا آنچه درباره 
امنيتي بودن رويكرد دولت در قبال مس��ائل گفته 
مي شود به دليل حضور افرادي باسابقه امنيتي در 
دولت اس��ت، اظهار كرد: اين اصال درست نيست و 
يك نتيجه گيري غلط از يك موضوع اس��ت. شما 
وقتي مي گوييد آدم هايي كه س��ابقه امنيتي دارند 
انگار هركس با اين سابقه باشد حتمًا ديدگاه امنيتي 
دارد. اما در عين حال آدم هايي را مي شناس��يم كه 
اصاًل سابقه امنيتي ندارند اما ديدشان امنيتي است. 

مهم تفكر افراد است نه سابقه آنها.
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ابراز نگراني اروپا از نصب 
سانتريفيوژهاي بيشتر در نطنز

تروييكاي اروپا بدون اش��اره به كم كاري هاي خود در 
اجراي تعهدات شان در برجام، نسبت به اقدام ايران براي 
نصب سانتريفيوژهاي بيشتر در نطنز ابراز نگراني كردند.

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، انگليس، 
فرانسه و آلمان امروز )دوش��نبه( با صدور يك بيانيه 
مش��ترك از اعالم جدي��د اي��ران درخصوص نصب 
سانتريفيوژهاي پيشرفته بيشتر در تاسيسات نطنز و 
همچنين اقدام پارلمان براي توسعه برنامه هسته اي 
كشور به شدت ابراز نگراني كردند. تروييكاي اروپا در 
بيانيه خود با ادعاي اينكه تصميم ايران براي نصب اين 
سانتريفيوژها نقض توافق هسته اي است، آورده اند: اگر 
ايران درباره حفظ ديپلماس��ي جدي است، نبايد اين 
تصميمات را اجرايي كند. اين كشورها در ادامه نسبت 
به تصميم پارلمان ايران براي تصويب قانوني كه به گفته 
آنها موجب توسعه برنامه هسته اي اين كشور مي شود، 
ابراز نگراني كردند. بنابر گزارش وب سايت رسمي وزارت 
امورخارجه فرانس��ه، تروييكاي اروپايي در بيانيه روز 
دوشنبه خود آورده است: ما دولت هاي فرانسه، آلمان 
و بريتانيا بطور خستگي ناپذير براي حفظ برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( تالش كرده اي��م. اين توافق، 
يك دستاورد كليدي در زمينه ديپلماسي چندجانبه 
و معماري عدم اشاعه در دنيا به شمار مي آيد. ما با اين 
اعتقاد كه برجام به طور قطع منجر به اعتمادس��ازي 
درخصوص ماهيت صرفًا صلح آميز برنامه هس��ته اي 
ايران مي شود و همچنين به صلح و امنيت بين الملل 
كمك خواهدكرد، بر س��ر اين توافق مذاكره كرديم. 
برجام كماكان بهترين روش و در حال حاضر تنها راه 
براي نظارت بر برنامه هسته اي ايران و محدودسازي آن 
است. در ادامه اين بيانيه ادعا شده است: اعالم اخير ايران 
به آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه قصد 
دارد سه آبشار جديد از سانتريفيوژهاي پيشرفته را در 
تاسيسات غني سازي سوخت نظنز نصب كند، مغاير با 
برجام و به شدت نگران كننده است. عالوه براين، ما با 
نگراني  زيادي از قانون اخير تصويب شده در پارلمان 
ايران مطلع شده ايم كه اگر به مرحله اجرا درآيد، برنامه 
هسته اي ايران را به ميزان قابل توجهي توسعه خواهد 
داد و دسترسي هاي نظارتي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي را محدود خواهد كرد. اين اقدامات، ناس��ازگار 
با برجام و تعهدات گسترده تر هس��ته اي ايران است. 
همچنين در بيانيه اين سه كشور آمده است: اگر ايران 
در خصوص حفظ فضاي ديپلماسي جدي است، نبايد 
اين گام ها را اجرايي كن��د. چنين اقدامي تالش هاي 
مشترك ما براي حفظ برجام را از بين مي برد و فرصت  
مهم بازگشت به ديپلماسي با دولت جديد امريكا را در 
معرض خطر قرار مي دهد. بازگشت به برجام براي ايران 
نيز سودمند خواهد بود. انگليس، فرانسه و آلمان در ادامه 
آورده اند: ما در چارچوب برجام به عدم پايبندي ايران 
)به تعهداتش( رسيدگي خواهيم كرد. ما از اظهارات جو 
بايدن، رييس جمهور منتخب امريكا در خصوص برجام 
و مسير ديپلماتيك براي پرداختن به نگراني هاي ديگر 
درباره ايران استقبال مي كنيم. اين در راستاي منافع 
همه ما است. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اخيرا 
طرحي تحت عنوان »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از حقوق ملت ايران« را به تصويب رساندند 
كه بر اساس آن سازمان انرژي اتمي مكلف شده است 
در صورت عدم پايبندي طرف هاي برجام به تعهدات 
خود، گام هاي بيش��تري در راستاي كاهش تعهدات 

هسته اي ايران بردارد.

ترور شهيد سليماني اقدامي 
مستبدانه و بي اساس بود

رييس پيشين سازمان سيا در گفت وگويي از اقدام دولت 
امريكا در به ش��هادت رساندن سردار شهيد سليماني 
انتق��اد كرده و آن را مغاير با تعهدات امريكا نس��بت به 
نظام بين المللي دانس��ت. جان برنان رييس پيش��ين 
سازمان سيا در دولت باراك اوباما در گفت وگو با روزنامه 
صهيونيستي هاآرتص گفت كه در طول مدت خدمتش 
در اين نهاد امريكايي، سردار شهيد قاسم سليماني براي 
او يك »كينه جويي« شخصي تلقي مي شد.   برنان ترور 
اين سردار ارش��د ايراني را كه به دستور دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا طي يكي حمله پهپادي در ژانويه 
سال گذش��ته در عراق انجام شد محكوم كرده و گفت: 
ترور »يك مقام رسمي ارشد ايراني يك اقدام مستبدانه 
و خطرناك بوده كه هيچ گونه پايه و اساس بين المللي و 
قانوني نداشته است و بدون اينكه در خالل جنگي با ايران 
باشد و بدون تصميم شوراي امنيت انجام شده است« وي 
با مطرح كردن ادعاهايي عليه سردار شهيد سليماني 
درباره عدم حمايتش از اين اقدام گفت كه من پيش از 
اين گفته ام و به خاطرش از من انتقاد هم شده است كه 
هرگز از حمله پهپادي عليه سليماني حمايت نكردم و 
افزود كه با اين مخالف نيستم كه دست او به خون آلوده 
بود و سليماني را مسوول حمايت از گروه هاي تروريستي 
و همچنين اقداماتي كه انجام مي دادند، خواند. اين مقام 
پيشين امريكايي سليماني را بازيگري خطرناك خواند، 
اما در عين حال گفت: كشتن يك مقام ارشد كشوري 
خارجي ب��راي امريكا هم رديف پايبندي به تعهداتش 
به نظام بين المللي نيس��ت.  او از اي��ن موضوع كه ترور 
سردار شهيد سليماني از سوي » هر دو جناح سياسي« 
بدون توجه به اينكه دولت ترامپ اساس��ا استانداردها 
و هنجارهاي جهاني را با اين اقدام نقض كرده اس��ت، 
مورد تشويق و تاييد قرار گرفت، ابراز تاسف كرد. برنان 
 درباره نقش رژيم صهيونيستي در اين ميان گفت كه 
»شگفت زده نخواهم شد« اگر بفهمم اسراييل »موجب 
ترغيب به انجام دادن اين اقدام شده يا كمكي به آن كرده 
است«. اين گفت وگوي برنان با هاآرتص مدت كوتاهي 
پيش از اقدام تروريستي عليه شهيد محسن فخري زاده 
دانشمند برجسته ايراني كه موجب به شهادت رسيدن او 
شد، انجام شده است.  او در ساعات اوليه پس از ترور شهيد 
فخري زاده در صفحه توييترش از اين ترور انتقاد كرده و 
آن را »اقدامي مجرمانه و به شدت غيرمعقول« توصيف 

كرد كه ثبات منطقه را به خطر مي اندازد.

جزييات تغييرات ريالي و دالر 
كاالهاي صادراتي

قيمت كاالهاي صادراتي در تابستان امسال نسبت به 
پارسال در بخش ريالي بيش از ۴۲ درصد و دالري حدود 
دو درصد افزايش داشته است. قيمت كاالهاي صادراتي 
يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگ��ذار بر ميزان مبادالت 
خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه 
مبادله است و تغييرات آن ها از اهميت بااليي برخوردار 
است. در طرح شاخص قيمت كاالهاي صادراتي تاكنون 
از كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور سال ١٣٩٠ )سال 
پايه( استفاده شده است كه پس از بررسي  هاي به عمل 
آمده، س��ال ١٣٩٥ به عنوان سال پايه  جديد آن در نظر 
گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس كليه كدهاي تعرفه 
 صادراتي كش��ور سال ١٣٩٥ )س��ال پايه جديد( ارايه 
مي  شود. روش جمع آوري اطالعات با استفاده از آمارهاي 
ثبتي گمرك جمهوري اسالمي ايران و طبقه بندي مورد 
استفاده سيستم طبقه بندي نظام هماهنگ شده توصيف 
و كدگذاري )HS( اس��ت. نتايج حاصل از اين طرح در 
 HS سطح كل كشور و براي ٢٠ گروه  اصلي طبقه بندي
قابل انتشار است و به تفكيك دالري و ريالي محاسبه و 
منتشر مي  شود. طبق گزارش مركز آمار ايران تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي 
ريالي در فصل تابس��تان ١٣٩٩ نس��بت به فصل قبل، 
٣٥,٩ درصد است كه در مقايسه با تورم فصلي بهار ١٣٩٩ 
)برابر با٢٨.٠ درصد( ح��دود ٧.٩ واحد درصد افزايش 
داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي مبتني بر داده  هاي دالري نيز در فصل تابستان 
١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٠.٨ درصد افزايش داشته 
كه در مقايس��ه با تورم فصلي بهار ١٣٩٩ )برابر با ١.٢- 
درصد( حدود ٢.٠ واحد درصد افزايش داشته است. در 
گروه  هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم فصلي 
در بخش ريالي مربوط به گروه »آالت و دس��تگاه هاي 
اپتيك، عكاسي، س��ينماتوگرافي، سنجش، كنترل، 
دقت سنجي، و...« )٨,٦ درصد( و بيشترين نرخ مربوط 
به گروه »محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته 
به آن« )٥٤.٠ درصد( اس��ت. تغييرات شاخص قيمت 
كاالهاي صادراتي مبتني ب��ر داده  هاي ريالي در فصل 
تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣١,٤ 
درصد است كه در مقايس��ه با تورم نقطه به نقطه بهار 
١٣٩٩ )برابر با ٨٨.٨ درصد( ٤٢.٦ واحد درصد افزايش 
داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي مبتني بر داده  هاي دالري در فصل تابس��تان 
١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دو درصد است 
كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ )برابر 
با ٣.٤- درصد( ٥.٤ واحد درصد افزايش داشته است. در 
گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه در بخش ريالي مربوط به گروه » مواد پالستيكي 
و اش��ياء ساخته ش��ده از اين مواد و ...« )٤٠,٥ درصد( و 
بيش��ترين نرخ مربوط به گروه » ماشين آالت و وسايل 
مكانيكي، ادوات برقي، اجزا و قطعات آنها و ...« )٥٨٩.٣ 
درصد( است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي مبتني بر داده  هاي ريالي در چهار فصل منتهي 
به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٩٤,٩ درصد بوده است كه 
در مقايسه با تورم ساالنه  بهار ١٣٩٩ )برابر با ٨٤.٩ درصد( 
١٠.١ واحد درصد افزايش داشته است. تغييرات ميانگين 
ش��اخص قيمت كاالهاي صادراتي مبتني بر داده  هاي 
دالري در چهار فصل منتهي به فصل تابس��تان ١٣٩٩ 
برابر با ٦.٥- درصد بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنه  
ي به��ار ١٣٩٩ )برابر با ٧.٨- درص��د( ١.٣ واحد درصد 
 HS افزايش داشته است. در گروه هاي اصلي طبقه بندي
كمترين نرخ تورم ساالنه در بخش ريالي مربوط به گروه 
» مواد پالستيكي و اشياي ساخته شده از اين مواد و ...« 
)٢٩,٨ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه » ماشين 
آالت و وسايل مكانيكي؛ ادوات برقي؛ اجزا و قطعات آنها 
و ... « )٤٣٢.٧ درصد( است. طبق اين گزارش تغييرات 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده  هاي ريالي 
در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩,٤ درصد 
است كه در مقايسه با تورم فصلي بهار ١٣٩٩ )برابر با ٦٧.٧ 
درصد( حدود ١.٧ درصد افزايش داشته است. همچنين 
تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده  هاي دالري نيز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به 
فصل قبل، ١٣.٣ درصد افزايش داشته كه در مقايسه با 
تورم فصلي بهار ١٣٩٩ )برابر با ١٠.٨درصد( حدود ٢.٥ 
واحد درصد افزايش داشته اس��ت. در گروه  هاي اصلي 
طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم فصلي در بخش ريالي 
مربوط به گروه » حيوانات زنده و محصوالت حيواني و ...« 
)٢,٤ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به گروه »مرواريد 
طبيعي يا پرورده، سنگ هاي گران بها يا نيمه گران بها و 

...« )٧٥.٢ درصد( است.
 تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده  هاي ريالي در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل ۴98.۲ درصد است كه در مقايسه با 
تورم نقطه به نقطه به��ار ١٣٩٩ )برابر با ٤٠٧.٥ درصد( 
حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده 
 هاي دالري در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٤٤.١ درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه 
به نقطه بهار س��ال ١٣٩٩ )برابر با ٣٧.٢ درصد( حدود 
٦.٩ واحد درصد افزايش داشته است. در گروه  هاي اصلي 
طبقه بندي HS كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش 
ريالي مربوط به گروه » پوس��ت خام، چرم، پوست هاي 
نرم و اشياء ساخته ش��ده از اين مواد و ...« )٠,٨ درصد( 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گ��روه » محصوالت صنايع 
شيميايي يا صنايع وابسته به آن « )٦٥٤.٠ درصد( است.
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده  هاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 
١٣٩٩ برابر با ٤١٢,٢ درصد بوده است كه در مقايسه با 
تورم ساالنه  بهار ١٣٩٩ )برابر با ٣٤٧.١ درصد( واحد ٦٥.١ 

درصد افزايش داشته است.
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده  هاي دالري در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 
١٣٩٩ برابر با ٣٦.٤ درصد بوده است كه در مقايسه با تورم 
ساالنه بهار ١٣٩٩ )برابر با ٣٣.٢ درصد( حدود ٣.٣ واحد 

درصد افزايش داشته است.

ربيعي:

كسانيكهمخالفمذاكرهبودند،پيشروآنميشوند

رييسي: 

همه بايد در برابر دشمن نگاه انقالبي داشته باشند
سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، 
از نمايندگان ملت در مجلس ش��وراي اسالمي به خاطر 
تصويب قانون اقدام راهبردي كاهش تحريم ها و وادار كردن 
دشمن به پايبندي و انجام وظايف و تعهداتش در توافقات 
و قراردادهاي بين المللي تقدير كرد.رييس قوه قضاييه با 
بيان اينكه بيگانگان بايد بدانند هر گونه فشار بر ملت بزرگ 
ايران اسالمي براي آنها هزينه  خواهد داشت، تاكيد كرد: هر 
چه دست ما در برخورداري از اهرم ها و مولفه هاي قدرت پر 
باشد، هزينه هاي دشمن براي دشمني و اعمال فشار بر ملت 
افزايش مي يابد.رييسي گفت: در برابر دشمن نگاه همه بايد 
انقالبي باشد و با نگاه هاي فردي و سياسي نبايد با اين مسائل 
برخورد كرد و مردم انتظار دارند كه همه دست اندركاران 
و مس��ووالن با قدرت و متناس��ب ب��ا واقعيت هاي ملت 
موضع  گيري كنند و به همه پيام بدهند.رييس قوه قضاييه 

افزود: در شرايطي كه آلمان با موضع سخيف خود نشان داد 
اروپايي ها از امريكا پيروي مي كنند، آنچه با مقاومت ملت 
ايران تناسب دارد، توليد قدرت در عرصه هاي اقتصادي و 
علمي و امنيتي و دفاعي است تا همراهان و همگامان امريكا 
متوجه شوند كه به جاي فشار بر ملت ايران بايد به تعهدات 
خود عمل كنند.رييسي در ادامه با گراميداشت روز دانشجو، 
بر نقش دانشجويان در توليد علم و جنبش نرم افزاري تأكيد 
كرد و اظهار داشت: دانشگاه بايد در تحقق پيشرفت و عدالت 
در گام دوم انقالب اسالمي پيشگام بوده و نقشي فعال و موثر 
در اين زمينه داشته باشد.رييس قوه قضاييه با بيان اينكه 
عدالتخواهي و اجراي عدالت در همه اليه هاي كشور مهم 
است، تصويب قوانين عادالنه در نهاد تقنين و اجراي عادالنه 
قوانين توسط دستگاه هاي اجرايي و همچنين داوري عادالنه 
در دس��تگاه قضا را از الزامات حكمراني شايسته دانست.

رييسي از دانشجويان به عنوان جوانان بانشاط، آرمانخواه، 
صادق و دغدغه مند ياد ك��رد و با بيان اينكه آرمانخواهي 
دانشجويان از جنس مطالبات احزاب و گروه هاي سياسي 
نيس��ت، تصريح كرد: روحيه انقالبي دانشجويان ايجاب 
مي كند فضاي دانشگاه ها هم انقالبي باشد و بنا بر تأكيد 
رهبر معظم انقالب، دانشجويان هم در تحقق پيشرفت و 
هم در مطالبه اجراي عدالت پيشگام باشند.وي با اشاره به 
آثار و بركات تعامل دستگاه قضا با نخبگان در جهت تبيين 
اقدامات و برنامه هاي عدليه و اطالع از نظرات و ديدگاه هاي 
آنها، بر لزوم ارتباط مستمر همكاران مجموعه قوه قضاييه 
و سازمان هاي تابعه با دانش��جويان و طالب و ساير اقشار 

جامعه تأكيد كرد.
رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش با تقدير 
از اقدامات مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه براي 

يكپارچه سازي خدمات الكترونيك قضايي گفت كه اين 
اقدام گام مهمي در جهت هوشمندس��ازي نظام قضايي 
و تس��هيل دسترس��ي مردم به عدالت است.رييسي ابراز 
اميدواري كرد با بهره مندي از ظرفيت  فناوري هاي نوين 
و هوشمندشدن همه بخش هاي قوه قضاييه، هم فرآيند 
دسترسي مردم به خدمات قضايي آسان تر شود و هم شرايط 

كار براي همكاران دستگاه قضا به ويژه قضات بهتر شود.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از س��خنانش بر لزوم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در همه واحدهاي قضايي 
براي حفظ جان همكاران دستگاه قضا و ارباب رجوع در برابر 
كرونا تأكيد كرد، اما در عين حال از مديران دادگستري ها 
و سازمان هاي تابعه خواست كه با دادرسي به موقع، اجازه 
ندهند كوچك ترين وقفه و خللي در رسيدگي به كار مردم 

به وجود آيد.

چند نكته  پيرامون بودجه
6-1- حتي به بهانه اهميت آموزش و پژوهش در توس��عه، تعداد قابل 
توجهي موسسه در آموزش عالي تعريف شده كه بعيد است از نيروهاي 
علمي كيفي الزم براي نيل به اهداف تأسيس آنها با بازدهي الزم وجود 
داشته باشد. به عنوان نمونه، چند سال پيش يكي از مسووالن آموزش 
عالي تعريف مي كرد كه در يك روس��تا يا بخش كوچك، دانشگاه پيام 

نور تأسيس شده در حاليكه آن نقطه دبيرستان ندارد. 
7-1- اينگونه بي اعتنايي ها نس��بت به اتالف منابع مالي كشور بيشتر 
شبيه جدال بر سر تقسيم غنائم مي ماند تا تخصيص بودجه براي رفاه 
جامعه؛ آن هم در كشوري كه مدعي حكومت مذهبي است و مراقبت 

از بيت المال از مهم ترين ارزش هاي ديني تلقي مي شود.
۲- و در بخش درآمدها: 

1-۲-  بديهي اس��ت وقتي اين همه كيس��ه براي بهره مندي از بودجه 
دوخته شده است، اين بودجه هميش��ه با كمبود درآمد و در نتيجه با 

كسري مواجه است.
۲-۲-   از آنج��ا ك��ه ارت��زاق كنندگان م��ازاد از بودج��ه، حامي هاي 
قدرتمندي در بخش هاي سياسي و غيرسياسي دارند خارج كردن آنها 
از فهرست نان خورهاي بودجه اي توأم با مقاومت و پرهزينه خواهد بود. 
به همين دليل تدوين و تصويب كنندگان بودجه يعني دولت و مجلس 
تمايل چنداني به كاهش اين هزينه ه��ا از بودجه ندارند و در عوض به 
دنبال يافتن منابع درآمدي براي آنها باشند. مادامي كه وفور نفتي وجود 
داش��ت اين معضل نمود چنداني نداشت اما اكنون كه با كاهش منابع 
ناش��ي از فروش نفت مواجه شده اند در پي يافتن روزنه اي براي كسب 

درآمد و تأمين بودجه نان خورهاي مازاد بودجه اي هستند. 
3-۲-  اكنون كه چند سالي اس��ت هم به دليل كاهش قيمت نفت، و 
هم به دليل تشديد تحريم ها و كاهش شديد ميزان فروش نفت، منبع 
اصلي درآمدهاي بودجه دچار مشكل جدي شده است، و از طرف ديگر 
عزمي براي حذف نان خورهاي اضاف��ه از بودجه وجود ندارد، دولت و 

مجلس ناچارند به دنبال منابع ديگر باشند. 
۴-۲-  تنها منبع مناس��ب براي بودجه به ط��ور اعم و براي جايگزيني 
نفت به طور خاص، ماليات است. اما در اين بخش هم به لحاظ پايه هاي 
مالياتي و هم به لحاظ نرخ خأل فراوان وجود دارد؛ ضمن اينكه توان يا 
عزم جدي براي اخذ ماليات مناس��ب از صاحبان درآمدهاي انبوه اما 

قدرتمند وجود ندارد. 
5 -۲-  در بخ��ش ماليات به عن��وان مناس��ب ترين و تأثيرگذارترين 
منبع، عالوه بر مش��كل نرخ و پايه هاي مالياتي، مس��اله فرار مالياتي و 

معافيت هاي غيرموجه مالياتي نيز معضلي است كه بودجه را با كمبود 
جدي درآمدي مواجه كرده اس��ت. جالب آنكه، معافيت هاي مالياتي 
عمدتًا در بخش هاي پردرآمد جامعه اس��ت و فرار مالياتي نيز توس��ط 

گروه ها و افراد غيرمولد صورت مي پذيرد.
6-۲-  بنابراين در نبود منابع اصلي درآمد در بودجه )نفت و ماليات(، 
دولت ناچار به افزايش قيمت خدمات خود و يا توس��ل به اس��تقراض. 
منابع اس��تقراض هم كاماًل مشخص است: استقراض از بانك مركزي، 
اس��تقراض از خارج، و استقراض از مردم. منبع اس��تقراض اول تورم 
زاس��ت كه مردم توان تحمل تورمي بيش از تورم هاي متراكم ش��ده 
در سه دهه گذش��ته را ندارند. منبع دوم به دليل تنش هاي سياسي با 
قدرت هاي اقتصادي جهان نيز قابل انجام نيس��ت. مي ماند استقراض 
از مردم كه آن هم با توجه به تفاوت نرخ س��ودهاي پرداختي دولت با 
نرخ هاي تورم موج��ود و انتظاري، تأمين آن تقريبًا غيرممكن ش��ده 
اس��ت. بعالوه، در طي چند سال گذش��ته قدرت خريد مردم به شدت 
كاهش يافته و احتمااًل آنچه از منابع مالي شان باقي مانده بود را ظرف 
چند سال گذشته در بازارهاي مالي و غيرمالي موجود صرف كرده اند 
و اكنون جيب ش��ان خالي است. با اين وضعيت، بنابراين از توده مردم 
نبايد انتظار خريد اوراق بدهي دولتي حتي با فرض پيش خريد اوراق 
بدهي نفتي را داش��ت. گروه بسيار اندكي كه بيشترين ثروت كشور را 
در اختيار دارند نيز بعيد اس��ت از بازارهاي پرسود و داللي صرف نظر 
نموده و به س��ودهاي حتي كمتر از نرخ ت��ورم و مدت دار اوراق بدهي 

دولت تمايلي نشان دهند. 
7-۲-   معمواًل دولت ها زماني به استقراض روي مي آورند كه به داشتن 
درآمد كافي براي بازپس دادن اصل و سود وام هاي اخذ شده در آينده 
اميدوار باشند. با توجه به تداوم ساختارهاي معيوب فعلي و نامشخص 
بودن سرنوشت تحريم هاي فعلي، معلوم نيست با چه اميدي بايد منابع 

درآمدي در بودجه را بر استقراض )از هر منبع( استوار نمود؟
و نكته آخر اينكه، متأسفانه در شرايط سخت اقتصادي و معيشتي فعلي، 
گروه هاي سياسي به نام دلس��وزي براي مردم، به دنبال زمينه چيني 
براي كسب قدرت قوه مجريه هستند. گروهي كه تفكرشان منشأ بروز 
تنش و تحريم در شرايط فعلي شده و در طول 8 سال از دولتي حمايت 
كردند كه در عين برخورداري از حمايت هاي سياسي همه جانبه و نيز 
از بي سابقه ترين درآمدهاي نفتي، بدترين كارنامه اقتصادي را رقم زده 
است. بنابراين، معلوم نيست با چه پيشتوانه علمي يا تجربي وعده بهبود 
وضعيت به مردم مي دهند. اگر ادعا اين است كه دولت هاي جناح مقابل 
در دوره هاي پيش و يا دولت فعلي ناكارآمد بوده و هستند، انصاف آن 
است كه در پي گروه سومي با تفكر و روش ديگري براي بهبود شرايط 

بود نه اينكه براي بازگشت به قدرت به هر شيوه اي متوسل شد.

ادامه از صفحه اول
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همتي: انتقال پول براي خريد 
واكسن در حال پيگيري است

رييس كل بانك مركزي در خصوص اقدامات صورت 
گرفته به منظور تامين واكس��ن كرونا توضيحاتي 
ارايه كرد و اظهار داش��ت: انتقال پول از مسيرهاي 
ديگر تحت پيگيري است كه ان شاءاهلل با همكاري 
و اقدام ب��ه موقع دس��تگاه هاي ذي ربط به نتيجه 
خواهد رسيد. خريد واكسن از ديگر كشورها نيز در 
دستور كار همكاران وزارت بهداشت قرار دارد. اخبار 
واصله در خصوص توليد داخلي واكس��ن كرونا نيز 
اميدوار كننده است. همتي افزود: برخي نادانسته يا 
مغرضانه، سعي در تطهير اقدامات غير انساني امريكا 
در تحري��م ايران را دارند و تنه��ا به ادعاي دروغين 
امريكا بر عدم محدوديت ب��ر معامالت دارو تاكيد 
مي كنند.اعالم خبر مربوط به توزيع واكسن كرونا 
توسط برخي كش��ورهاي همسايه بين مردمشان 
تلخ ترين پاس��خ به اين عده است. از آنجا كه خريد 
واكس��ن كرونا )covax( بايستي از مسير رسمي 
سازمان بهداش��ت جهاني انجام گيرد، تاكنون هر 
طريقي براي پرداخت و انتقال ارز مورد نياز، به خاطر 
تحريم غير انساني دولت امريكا و ضرورت اخذ مجوز 
اوفك، با مانع مواجه شده است. كره جنوبي، بابت 
انتقال پول از مسيرU-turn دالر براي خريدهاي 
بشر دوستانه، نتوانست تضميني براي عدم مصادره 
پول بانك مركزي ايران توس��ط دول��ت امريكا در 
هنگام انتقال بدهد.صندوق بين المللي پول با فشار 
و تهديد امريكا، و با وجود اذعان به حق ايران و عدم 
وجود هيچ گونه مانع اقتص��ادي  يا حقوقي، حتي 
ج��رأت مطرح كردن وام بش��ر دوس��تانه ايران در 

هيات مديره صندوق را پيدا نكرد.

ثبات قيمت طالي جهاني
در محدوده 1830 دالر

قيمت طال با اميدهاي بيشتر به محرك مالي اياالت 
متحده نسبت به واكس��ن كرونا ثابت شد.به گزارش 
رويترز، روز دوشنبه قيمت طال ثابت شد؛ همان طور 
كه داده هاي مش��اغل اياالت متحده اميدها را براي 
محرك هاي مالي بيش��تر تقويت مي كن��د، اگرچه 
خوش بيني در مورد استفاده از واكسن كرونا قادر به 
كنترل آن نبود.  قيمت طالي اسپات در ۱۸۳۷دالر 
در هر اونس ثابت بود، در حالي كه معامالت آتي طالي 
اياالت متحده در۱۸۴۰ دالر تغيير چنداني نداشت. 
به گفته يك استراتژيست ارش��د بازار جهاني، رشد 
ماليم تر مشاغل و محدوديت هاي حركتي اجتماعي 
شديدتر، ممانعت پاسخگويي سياسي كنگره اياالت 
متحده را كاهش مي دهد. داده هاي روز جمعه نشان 
داد كه اقتصاد اياالت متحده كمترين كارگر را در شش 
ماه گذشته در ماه نوامبر اضافه كرده است. مذاكرات 
با هدف دستيابي به يك بسته جديد امدادي بيماري 
همه گير در روز جمعه انجام ش��د، در حالي كه يك 
گروه دو حزبي از قانون گذاران اياالت متحده تالش 
كردند تا درمورد اليحه جدي��د۹۰۸ ميليارد دالري 
س��نگ تمام بگذارند. اگرچه ممكن است بازار طال از 
ميزان بسته محرك مالي نااميد شود، احتمااًل بازارها 
از ماهيت دو جانبه اين توافق پشتيباني مي كنند كه 
پيشنهاد مي كند مصالحه بيشتري در كنگره اياالت 
متحده پيش رو باشد.طال تمايل دارد كه از اقدامات 
محرك مالي بهره مند شود همانطور كه احتمال تورم را 
افزايش مي دهد، در مقابل تورم شمش به عنوان حفاظ 
به كار مي رود. به گفته منابع آگاه، اياالت متحده با باال 
بردن عدم اطمينان ژئوپليتيك، در حال آماده سازي 
تحريم حداقل دوازده مقام چيني است. با اين حال، 
هنگامي كه انگليس آماده شد تا اولين كشوري باشد 
كه واكسن COVID-19 فايزر/ بايو ان تك را در اين 
هفته استفاده كند، سود طال محدود شد. به گفته يك 
تحليلگر اگرچه اخبار واكسن براي طال نگران كننده 
است، اما اين امر مانع از ادامه سياست هاي پولي و مالي 
دولت نخواهد شد. هر اونس نقره با كاهش۰.۶ درصد 
به ۲۴.۰۳ دالر رس��يد و پالتين با ۱.۹ درصد كاهش 
به ۱۰۳۴.۲۹ دالر رسيد، در حالي كه پاالديوم با ۰.۳ 
درصد افزايش به ۲۳۵۰.۴۹ دالر رسيد. در حالي كه 
آمارهاي ضعيف از بازار امريكا موجب تقويت اميدها 
نسبت به ارايه يك بس��ته محرك مالي جديد شده 
اس��ت قيمت طال روز دوشنبه شاهد افزايش بود، اما 
خوش بيني نسبت به توزيع واكسن كرونا سبب شد 
تا رش��د قيمت محدود باشد.بر اس��اس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال با ۰.۰۴ درصد افزايش به ۱۸۳۹ 
دالر و ۶۷ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي 
امروز براي تحويل در ماه فوريه با ۰.۱۵ درصد رش��د 
به ۱۸۴۲ دالر و ۷۰ سنت رسيد. استفن اينز تحليلگر 
بازار طال در موسس��ه آكسي تريدر در اين باره گفت: 
»رشد كم تعداد فرصت هاي شغلي و محدوديت هاي 
اجتماعي بيش��تر سبب تش��ويق كنگره نسبت به 
تصويب بس��ته محرك مالي جديد خواهد ش��د.« 
آمارها در روز جمعه نشان داد كه اقتصاد امريكا در ماه 
نوامبر كمترين فرصت شغلي ۶ ماه گذشته را ايجاد 
كرده است. مذاكرات براي رسيدن به توافق بر سر يك 
بسته محرك مالي جديد روز دوشنبه شاهد پيشرفت 
بود. گروهي متشكل از نمايندگان جمهوري خواه و 
دموكرات در تالش براي نهايي كردن جزييات يك 
بسته محرك مالي ۹۰۸ ميليارد دالري هستند.اينز 
افزود، هرچند بازار طال ممكن است سگينالي منفي 
از حجم پايين بسته محرك مالي پيشنهادي گرفته 
باشد، اما بازارها احتماال از ماهيت دوحزبي اين بسته 
كه نشان دهنده اتفاق نظر در اين باره در كنگره است 
خشنود خواهد شد. بسته هاي محرك مالي موجب 
تقويت احتمال رشد نرخ تورم مي شوند و اين مساله 
سبب هجوم دارايي ها به سمت بازار طال مي شود. از اين 
جهت يك بسته محرك مالي جديد مي تواند به سود 
قيمت طال تمام شود.در همين حال منابع آگاه گفتند 
دولت امريكا خود را براي وضع تحريم هاي جديد عليه 
حداقل ۱۲ ش��ركت چيني آماده مي كند. اين اقدام 
مي تواند تنش ه��اي ژئوپليتيك بين دو اقتصاد برتر 

جهان را افزايش دهد.

تعيين حداقل سرمايه موسسات 
بيمه ايراني

وزارت اقتصاد پيش نويس مربوط به تعيين حداقل 
سرمايه موسسات بيمه ايراني را به هيات دولت ارايه 
كرد.به گزارش دفتر هيات دولت، با توجه به رش��د 
ارزش اسمي اموال و دارايي هاي اشخاص حقيقي و 
حقوقي و در نتيجه ضرورت افزايش سرمايه موسسات 
بيمه به  منظور پوش��ش ريسك هاي موجود، وزارت 
امور اقتصادي و دارايي پيش نويس مربوط به تعيين 
حداقل س��رمايه موسس��ات بيمه ايراني را به هيات 
دولت ارايه نموده است. براس��اس مصوبات شوراي 
عالي بيمه، سقف صدور و نگهداري حق بيمه ها تابعي 
از سرمايه شركت هاي بيمه است. سطح باالتر مجاز 
براي نگهداري بيمه ها، به معناي استفاده كمتر از بيمه 
اتكايي واگذاري است كه هزينه هايي را به شركت هاي 
بيمه تحميل كرده و امكانات س��رمايه گذاري آنها را 
نيز محدود مي كند. بنابراين برخورداري از سرمايه 
مكفي نه تنها يك الزام قانوني، بلكه يكي از ش��روط 
حياتي براي كسب جايگاه در بازار رقابتي امروز است. 
تقويت توان مالي موجبات رشد و افزايش درآمدهاي 
س��رمايه گذاري را فراهم خواهد نمود. همچنين با 
تزريق منابع مالي جديد شركت هاي بيمه با آسودگي 
كامل در جهت افزايش عمليات بيمه گري از طريق 
قبولي اتكايي و ساير عمليات بيمه گري گام بر خواهند 
داشت و اين امر موجب رشد توليد و فروش شركت 
خواهد بود. از مهم ترين مزاياي افزايش سرمايه براي 
شركت هاي بيمه اي كاهش ريسك شركت و بهبود 
توانگري مالي شركت ها است. شاخص توانگري مالي 
از معيارهاي اصلي پذيرش ريسك و ايفاي تعهدات 
موسسات بيمه به ش��مار مي رود و سرمايه پرداخت 
شده نقش اساسي در ارتقاي اين شاخص ايفا مي كند. 
با توجه به اينكه ارزش اس��مي ام��وال و دارايي هاي 
اشخاص حقيقي و حقوقي طي سال هاي اخير افزايش 
چشم گيري داشته اس��ت، بنابراين افزايش سرمايه 
موسسات بيمه به  منظور پوشش ريسك هاي موجود، 
ضروري به نظر مي رسد. ضمن اينكه به موجب مفاد 
آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه كه ناظر بر 
نحوه سرمايه گذاري موسسات بيمه از محل ذخاير 
فني و حقوق صاحبان سهام است، محدوديت هايي 
در تشكيل پرتفوي سرمايه گذاري موسسات بيمه در 
نظر گرفته شده كه سرمايه كمتر به معناي كاهش 

سقف سرمايه گذاري شركت است.
 در نتيجه با توجه به موارد فوق و همچنين براي رفع 
محدوديت هاي ش��ركت هاي بيمه در فعاليت هاي 
بيمه گري، وزارت امور اقتصاد و دارايي به استناد ماده 
)۳۶( قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري 
براي موسسات بيمه غيردولتي، پيش نويس تعيين 
حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني را به هيات دولت 
ارايه نموده است.گفتني است، اين متن پيشنهادي 
مراحل بررس��ي خود را در كميسيون اقتصاد هيات 

دولت طي مي كند.

جهش استفاده از خدمات 
الكترونيك بانك ها در دوره كرونا

به دنبال گسترش اس��تفاده مردم از خدمات بانكداري 
الكترونيك و همچنين تغيير ذائقه مردم پس از شيوع 
ويروس كرونا،  ميزان اس��تفاده از پ��ول كاغذي در برابر 
گرايش به خدمات الكترونيك بانك ها افت كرده است.

وي با بيان اينكه شروع پاندمي كرونا در جهان فعاليت هاي 
الكترونيكي را با رشد قابل توجهي مواجه كرد، اظهار كرد: 
اين ش��رايط در دنيا، اقتصاد را ناچار به تغيير رويكرد به 
سمت فناوري هاي نوين بانكي و خدمات الكترونيكي 
س��وق داد كه در ايران نيز تحولي ايج��اد كرد. با اينكه 
فرآيندهاي الكترونيكي در ايران با كندي پيش مي رفت، 
اما به دليل داش��تن زيرس��اخت هاي نسبي توانستيم 
در اين مدت رش��د خوبي را داشته باشيم كه اگر چنين 
زيرساخت هايي را نداش��تيم اين توسعه و رونق امكان 
پذير نبود كه البته هنوز به قله نرس��يده است. اين روند 
كمي با كاهش مواجه ش��ده اس��ت، عالوه براينكه در 
زيرساخت هاي الكترونيكي هنوز هم بايد اقداماتي صورت 
گيرد، فرهنگ سازي در اين مورد هم بايد شكل بگيرد، چرا 
كه هنوز هم متاسفانه اغلب مردم تمايل به حضور فيزيكي 
دارند و دوست دارند كه در بازار گشت و گذار كنند. نوروزي 
نايب رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق بازرگاني 
ايران گفت: از س��وي ديگر، نبود كنترل و نظارت هاي 
كافي بر بستر الكترونيكي جهت خريديا دريافت خدمات 
اينترنتي و الكترونيكي نيز باعث از بين رفتن اعتماد مردم 
شده و به همين دليل ترجيح مي دهند حتما در محل 
حضور داشته باشند.در كشورهاي توسعه يافته به دليل 
رقابت باال در اين بخش كنترل ها نيز بيش��تر است و در 
نتيجه شاهد رونق بيشتري در اين بخش از فناوري هاي 
نوين هستيم. مهم ترين موضوع كمرنگ شدن استفاده 
از پول كاغذي است كه خود به خود از بين خواهد رفت و 
هزينه هاي گزافي كه براي چاپ پول صرف مي شود نيز 
حذف خواهد شد. از سوي ديگر سوءاستفاده هايي كه در 
حوزه اسكناس تقلبي وجود دارد هم برداشته مي شود.

كاهش مصرف انرژي، رفع آلودگي هوا و همچنين صرفه 
جويي در زمان براي افراد از ديگر مزايايي است كه فعاليت 
در حوزه فناوري ب��ه دنبال دارد. نكته مهم ديگر حذف 
واس��طه ها در خريدهاي اينترنتي است كه مي توان با 
استفاده از اين روش، محصول را بدون واسطه تهيه كنيم. 
نايب رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق بازرگاني 
ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايجاد 
پرونده مالياتي براي صاحبان كارتخوان گفت: ما همواره 
از شفافيت در اقتصاد و رصد معامالت و گردش هاي مالي 
استقبال مي كنيم و بطور قطع ايجاد پرونده هاي مالياتي 
براي دستگاه هاي كارتخوان اقدام مثبتي خواهد بود، چرا 
كه به جلوگيري و كنترل پولشويي كمك خواهد كرد.

اما در اين ميان زيرساخت ها نيز بايد فراهم باشد و ساز 
و كار مناسبي براي اجراي اين فرآيند تعريف كرد تا به 
عنوان نمونه اگر يك فرد در يك رسته شغلي از كارتخوان 
اس��تفاده نكرد بتوان، به گردش مال��ي كاري كه انجام 

مي دهد آگاه بود و جلوي فرار مالياتي او را گرفت. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز دوش��نبه ۱۷ آذر ۹۹، قيمت اونس جهاني طال به 
۱۸۳۰ دالر رسيد و قيمت دالر نيز در بازار آزاد ۲۵ هزار 
و ۸۰۰ تومان معامله شد و اين تحوالت باعث افزايش 
۱۰۰ هزار توماني سكه نسبت به روز يكشنبه شده و 
سكه به ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد.   در بازار ارز 
قيمت دالر ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان، يورو ۳۱ هزار تومان 
و درهم امارات ۷ هزار و ۸۰ تومان اعالم شده است. نرخ 
فروش دالر در صرافي هاي بانكي۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم شد و قيمت فروش يورو نيز با افزايش۱۰۰ توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته، به ۳۱ 
هزار و ۱۰۰ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار 
و ۶۰۰ تومان و قيمت خريد هر يورو نيز۳۰ هزارو ۱۰۰ 
تومان اعالم شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل 
ارزي۲۵ هزار و ۳۴۷ تومان و قيمت فروش آن نيز۲۵ 
هزار و ۶۰۱ تومان اعالم شد.همچنين قيمت خريد هر 
يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۲۳۰ تومان و قيمت فروش 
آن نيز۳۰ هزار و ۶۶۷ تومان اعالم شد. عالوه براين در 
سامانه سنا در روز معامالتي گذشته هر يورو با قيمت 
ميانگين۳۰ هزار و ۷۲۴ تومان به فروش رس��يد و هر 
دالر نيز به قيمت۲۵ هزار و ۸۰ تومان معامله شد.ضمن 
اينكه در س��امانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با 
ميانگين قيمت۳۰ هزار و ۲۶۶ تومان فروخته ش��د و 
حواله دالر نيز به قيمت۲۵ هزار و ۱۱۷ تومان معامله 
ش��د.نرخ خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و متناسب با 
نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. در 
روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، كاهشي بود. 
اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش 
از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان سير نزولي به 
خود گرفت. در بازار طال نيز قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با ۱۰۰ هزار تومان افزايش۱۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز به قيمت۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 
برابر با ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سكه به چهار 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به ۲ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز ه��ر گرم طالي۱۸ عيار به يك ميليون و 
۱۲۶ هزار تومان و مظنه هر مثقال طال به بهاي چهار 
ميليون و ۸۸۰ هزار تومان فروخته شد.اونس جهاني 
طال نيز با كاهش قيمت نس��بت به آخرين روز كاري 
روزگذشته به قيمت يك هزار و ۸۳۲دالر و ۱۶ سنت 
رسيد.  دو هفته گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار 
ارز روند كاهشي داشت و نوس��ان ارزي و سير نزولي 
قيم��ت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت.بررس��ي 
روند معامالت ارزي در روزهاي اخير نشان مي دهد كه 
كاهش ريسك هاي برون زا، حضور پرقدرت بازارساز و 
تقويت عرضه اسكناس در بازار متشكل ارزي به منظور 
مديريت نوسان نرخ ارز، باعث افت قيمت ها در بازار ارز 
و همچنين بازار طال ش��ده است. در هفته هاي اخير، 
تشديد نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم 
جدي براي مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين 
اساس عالوه بر افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف 
فروش در سامانه نيما، ازسرگيري فروش ارز سهميه اي 
و كاهش اختالف دالر در بازار رسمي و آزاد و البته آزاد 

شدن فروش ارز پتروش��يمي ها در صرافي هاي مجاز 
مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم 
كرد.بانك مركزي همچنين اعالم كرده از روز دوشنبه 
۲۱ مهرماه نيز روزانه ۵۰ ميليون دالر اسكناس وارد 
بازار خواهد كرد ضمن اينكه س��قف خريد بانك ها و 
صرافي ها در بازار متش��كل ارزي را به ۵۰۰ هزار دالر 
افزايش داده اس��ت. فعاالن بازار پيش بيني مي كنند 
با ورود ۵۰ ميليون دالر در بازار و افزايش سقف خريد 
صرافي ها در بازار متش��كل، قيمت ارز كاهشي شود 
كمااينكه بعد از اجراي اين سياست طي چند روز قيمت 
دالر حدود ۴ هزار تومان كاهش يافت. گفتني است، 
با كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رس��مي، بانك 
مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به هر كارت 
ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك 
بار در سال ۲۲۰۰ دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش 
از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا 

در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.

  ورود مجلس ب�ه واردات كاالهاي لوكس 
با ارز دولتي

از سوي ديگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
از تدابي��ر مجلس براي كمك به بان��ك مركزي براي 
س��اماندهي ارزي خبر داد و گفت: مجلس به واردات 
كاالهاي لوكس با ارز دولتي ورود كرده است.اهلل وردي 
دهقاني با تاكيد بر ض��رورت مديريت مصارف ارزي، 
حذف نيازهاي غيرض��رور و تامين كام��ل نيازهاي 
ارزي كش��ور، گفت: در شرايط فعلي ليست كاالهاي 
ض��روري احصا ش��ده و بايد فقط كااله��اي ضروري 
شامل دريافت ارز دولتي شوند. نماينده مردم ورزقان 
در مجلس ش��وراي اس��المي با تاكيد بر اينكه لحاظ 
محدوديت ه��اي ارزي در تخصي��ص ارز دولتي الزم 
اس��ت، تصريح كرد: حتي براي واردات ب��ا ارز آزاد نيز 
بايد محدوديت هاي مدنظر باشد زيرا بي توجهي به اين 
حوزه قطعا پيامدهايي چون نابس��اماني بازار را در پي 
خواهد داشت. وي با بيان اينكه عوارض گمركي و سود 
بازرگاني از محدوديت هايي است كه براي واردات با ارز 
آزاد در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: كميسيون 
صنايع و معادن مجلس نس��بت به واردات غيرضرور 
حساس بوده و در اين زمينه ورود. جدي داشته است.

دهقاني با تاكي��د بر اينكه س��خت گيري هاي انجام 
ش��ده در حوزه ارايه ارز دولتي با اين هدف اس��ت كه 
كاالهاي توليد داخل مورد اقب��ال مردم قرار گرفته و 
از اين طريق ارز براي كاالهاي مشابه اختصاص نيابد، 
گفت: سخت گيري ها با هدف حمايت از توليد داخل و 
ساماندهي وضعيت بازار بوده، از اينرو واردات با تعرفه 
مجاز بوده تا امكان رقابت فراهم باشد. وي با بيان اينكه 
ساماندهي وضعيت ارزي كشور منوط به همكاري و 
تعامل همه دستگاه ها است، افزود: تالش ما اين است 
كه با ممانع��ت از واردات كاالي قاچاق بازار را به ثبات 
نزديك كنيم كه اين موضوع با تدابير انجام شده صورت 
خواهد گرفت. عضو كميسيون صنايع و معادن يادآور 
ش��د: اگر حجم واردات كاالهاي لوك��س با ارز دولتي 
كاهش يابد بطور حتم فش��ار روي بانك مركزي نيز 
كاهش يافته و ساماندهي وضعيت تسهيل خواهد شد.

  تالش براي كاهش نرخ ارز 
در چن��د ماه اخير، بازار ارز روزهاي ملتهبي را از س��ر 
گذرانده است، بطوري كه در مقطعي نرخ دالر تا سقف 
قيمتي۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نيز افزايش يافت، اما يك 
ماه اخير اين روند افزايشي قيمت، شكسته شده و شاهد 
روند نزولي قيمت ها در بازار هستيم. سياست هاي بانك 
مركزي نرخ دالر را در كانال ۲۵ هزار تومان تثبيت كرده 
و به نوعي ناظر بر تحقق اين وعده است كه اوايل آبان 
اعالم شده بود »شرايط بازار ارز به سمت ثبات خوبي 

حركت خواهد كرد«.

  كاهش نرخ سود بين بانكي
همايون دارابي در اين باره به ايِبنا مي گويد: بازار معموال 
انعكاس دهنده اميده��ا و نااميدي هاي معامله گرها 
و همچنين دوره هاي رونق و ركود اقتصادي اس��ت. 
او معتقد اس��ت: تصميماتي كه در چند هفته اخير به 
خصوص در زمينه كاهش نرخ سود بين بانكي گرفته 
ش��ده، تاثير مثبتي بر بازار گذاشته است. به بيان اين 
تحليل گر اقتص��ادي، از اين نظر بانك مركزي در اين 
مدت توانس��ت روي اين شرايط مس��لط شده و مانع 
از افزايش بيش از اندازه س��ود بين بانكي شود. دارابي 
با بي��ان اينكه اين امر تا حدودي ب��ه كمك بازار آمد، 
اظهار مي كند: بازار س��رمايه و كل اقتصاد ايران پر از 

پتانسيل است و اگر مجموعه تصميمات اقتصادي كه 
در نهادهاي دولتي و خارج از دولت گرفته مي شود به 
نفع بازار سرمايه باشد، اين بازار مي تواند رشد بيشتري 
هم از خود نشان دهد.بانك مركزي در مهار سود بانكي 
خصوصًا كاهش نرخ س��ود بين بانكي از ۲۲ درصد به 
حدود ۲۰ درصد گام موثري براي تقويت بازار برداشته 
و اميدواريم مجموعه تصميمات دولت به خصوص در 
مورد قيمت گذاري محصوالت كنار گذاشته شود كه 
اين امر به خص��وص در مورد صنعت خودرو و صنعت 
فوالد بيش��تر نمود پيدا مي كند و اگر سياس��ت ها به 
گونه اي باشد كه بستر مناسب فراهم شود، بازار توانايي 

رشد خيلي پيدا مي كند.

  تزريق ارز خصولتي ها به بازار
طي ماه ه��اي اخير، يك��ي از اقدامات عرض��ه روزانه 
۵۰ ميليون دالر اس��كناس در بازار بود كه همزمان با 
صدور جواز افزايش س��قف خريد بانك ها و صرافي ها 
در بازار متش��كل ارزي تا ۵۰۰ هزار دالر انجام گرفت. 
احسان س��لطاني، تحليل گر اقتصادي درباره هدف 
چنين سياستي توضيح مي دهد: اگر مردم احساس 
كنند كه قرار اس��ت نرخ ارز پايين بيايد، مقدار زيادي 
از دالر و ارز احتكار ش��ده به مرور وارد بازارها مي شود 
و همين امر كم��ك مي كند كه ريزش نرخ ارز تثبيت 
شود. نرخ ارز واقعي نيست و بايد بانك مركزي از طريق 
ابزاره��اي قانوني فش��ار روي صادركننده ها، به ويژه 
صادركننده هاي خصولت��ي را افزايش دهد تا ارز الزم 
را به بازار تزريق كنند.بانك مركزي چاره اي ندارد جز 
اينكه از ابزارها و مكانيزم هاي خود استفاده كند تا چه 
آن ارزهايي كه دس��ت صادركنندگان است و چه آن 
ارزهايي كه دس��ت مردم ذخيره ش��ده است، به بازار 

تزريق شود.

  برخورد با متخلفان ارزي
صدور اج��ازه تهاتر ارزي ب��راي ص��ادرات و واردات، 
دس��تگيري گروهي از دالالن فضاي مجازي و انتشار 
اخبار مثبت درباره ساخت واكس��ن كرونا از يك سو 
و تقويت احتمال آزادس��ازي ارزهاي بلوكه ش��ده  در 
بانك هاي خارجي از س��وي ديگر عواملي هس��تند 
كه ب��ه عقيده اقتصاددانان ب��ه روند كاهش قيمت ها 
طي روزه��اي آينده كم��ك خواهند ك��رد. در كنار 
اي��ن اظهارنظر جديد اس��حاق جهانگي��ري، معاون 
اول رييس جمه��ور، مبني بر لزوم برخ��ورد جدي با 
دريافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني كه كاال به كشور 
وارد نكرده اند، اهميت ويژه اي دارد. به گفته اين مقام 
مسوول، كارگروهي براي شناسايي دقيق اينگونه افراد 
و شركت ها فعال شده و در صورت تاييد عدم واردات 

دارو و كاال به كشور، با آنها برخورد جدي خواهد شد.
هر چند بسياري از سياست هاي دولت تا سال ۱۴۰۰ 
تغييري نخواهد كرد، اما گام هاي مثبتي برداشته شده 
كه به تدريج خبر از تشديد نظارت ها بر توزيع ارز و حتي 
اجراي سياست تك نرخي شدن ارز مي دهد. امر مهمي 
كه به گفته كارشناسان عالوه بر از بين بردن بسياري از 
زمينه هاي فساد و رانت، مي تواند فارغ از تمامي تحوالت 
داخلي و بين المللي كه پيش بيني مي شود در روزهاي 
آتي رخ دهد، مسير را براي اجراي ساير سياست هاي 

كنترلي بانك مركزي در بازار ارز، هموار سازد.
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روايت پورابراهيمي از افزايش نرخ سود در زمستان ۹۶

ورود مجلس به واردات كاالهاي لوكس با ارز دولتي

 تصميمات غيركارشناسي ارزي هزينه سنگين به مردم وارد كرد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در زمستان 
سال ۹۶ گزارشي كه يك دفعه به ما رسيد اين بود كه 
بانك مركزي آمده سود سپرده هاي بانكي را افزايش 
داده، براي اينكه منابع نقدينگي از بازار ارز به س��مت 
سپرده هاي بانكي بيايد كه اين اتفاق بدون هماهنگي 
با مجلس انجام ش��د.  به گزارش تسنيم، »محمدرضا 
پورابراهيم��ي« با اش��اره به اينكه ما در كميس��يون 
اقتص��ادي هيچ تصمي��م اقتصادي را ب��دون حضور 
كارشناسان و ذي مدخالن قضيه نمي گيريم، يادآور 
ش��د: نگاه ما و آن چيزي كه مدنظر داريم آن است كه 
جنس تصميم بايد ادبيات كارشناسانه فارغ از فضاي 
سياس��ي و فارغ از آنچه دولت و مجلس چه مي گويد 
باشد.  وي در پاس��خ به اين س��وال كه »معيار ارز دو 
نرخي چه بود« گفت: اين موضوع دو بحث است يكي 
اينكه وقتي اساس اين بحث در خصوص برخي كاالها 
طرح شد مشكل داشت و ما هم توضيح داديم، اما براي 
تصميم گيري در حوزه كاالهاي اساسي مثل دارو، مواد 
غذايي، نهادهاي دامي، بخش كشاورزي و اينكه بتوانيم 
با قيمت هاي سابق كشور را اداره كنيم بحث شد، واال 
براي كليه كاالها اين تصميمي اشتباه بود و در همان 
اواخر نيمه س��ال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پي 
برد اما با هزينه س��نگيني كه چندين ميليارد دالر از 
منابع كشور هم از بين رفت. زماني كه در پايان سال ۹۶ 
موضوع التهابات ارزي در كشور شروع شد ما احساس 
كرديم فضاي نرخ ارز در كش��ور در حال تغيير است، 
لذا جلساتي با رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد وقت 
گذاشتيم و به آقايان گفتيم شما برنامه تان براي كنترل 
بازار ارز چيس��ت؟ گفتند ما داريم تصميمات مهمي 
مي گيريم، اجازه دهيد كه تصميمات را جلو ببريم و 
ما هم گفتيم پس اين تصميمات و اقدامات را به ما هم 
اعالم كنيد.  عضو شوراي پول و اعتبار ادامه داد: چون 
نهايتا اجراي قوانين برعهده قوه مجريه است و ما در اين 
حوزه مسووليتي نداريم، اما گزارشي كه يك دفعه به ما 
رسيد اين بود كه بانك مركزي آمده سود سپرده هاي 
بانكي را افزايش داده براي اينكه منابع نقدينگي از بازار 
ارز به سمت سپرده هاي بانكي بيايد كه اين اتفاق بدون 

هماهنگي با مجلس انجام ش��ده بود، م��ا روز بعد در 
مجلس جلسه فوق العاده گذاشتيم و رييس كل بانك 
مركزي و روساي بانك ها را دعوت كرديم، به روساي 
بانك ها گفتيم شما متوجه هستيد كه چه تصميمي 
مي گيريد؟ افزايش سود س��پرده از ۱۵ به ۲۰ درصد 
چ��وب به گوش نظام بانكي مي زند، جالب اين بود كه 
روساي بانك ها گفتند شب در جلسه بانك مركزي ما 
را دعوت كردند، در آنجا اين موضوع را به ما ابالغ كردند 
ما اصال صحبت��ي درخصوص اين موضوع نكرديم، به 
دولت گفتيم اين چه تصميمي اس��ت؟ گفتند اجازه 
دهيد اختيارات قانوني برعهده ماست مي خواهيم بازار 
ارز را از التهاب خارج كنيم كه نه تنها بازار ارز از التهاب 
خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلكه ديديم كه در سال 
۹۷ چه اتفاقاتي افتاد و اثرات منفي اش را در بازار پول 

هم گذاشت و ناتواني نظام بانكي را هم بيشتر كرد. 
اين نماينده مجلس يازدهم در برنامه »بدون توقف« 
همچنين اظهار كرد: دول��ت در فاز بعد وارد واگذاري 
سكه شد كه اين تصميم هم بدون مشورت با مجلس 
بود، من وقتي ديدم اين اتفاق مي افتد به همكاران خودم 
در كميسيون گفتم فكر مي كنم دولت برنامه مشخصي 

ندارد و اگر برنامه اش اينهاست كه بيشتر هزينه دارد، لذا 
طرح دوفوريتي كميسيون اقتصادي در پايان سال ۹۶ 
براي ساماندهي بازار ارز توسط كميته ارزي كميسيون 
با مشورت چندين نفر از مجموعه متخصصان و افرادي 
كه قبال رييس كل بانك مرك��زي بودند جمع بندي 
شد، اولين هفته كاري س��ال ۹۷ را اختصاص داديم 
به اين طرح با اولويت و فوريت كميسيون اقتصادي، 
رييس كل بانك مركزي وقت، وزير اقتصاد وقت هم در 
جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع بندي هر 
دو در جلسه گفتند كه ما با طرح كميسيون اقتصادي 
موافقيم اگرچه نكاتي ه��م داريم و بندهايي هم بايد 
اصالح شود، از جلسه كه بيرون آمدند حتي خبرنگاران 
و شبكه هاي مختلف هم مصاحبه گرفتند كه موجود 
اس��ت، همان ش��ب بنده در منزل بودم از شبكه خبر 
ديدم معاون رييس جمهور آمدند گفتند جلسه چند 
ساعته اي داش��تيم و جمع بندي كرديم از اين لحظه 
نرخ ارز را در كش��ور ۴۲۰۰ اعالم مي كنيم، هر كسي 
به هر ميزان براي هر نوع كاال ارز مي خواهد ما ارز را در 
اختيارش قرار مي دهيم كه من همان شب به رييس 
مجلس زنگ زدم و گفتم كه اين براي كش��ور فاجعه 

اس��ت. پس ما تصميم مان كامال مغاير بود، ما اساسا 
طرح مصوب داش��تيم، تازه طرح م��ا برگرفته از نگاه 
كارشناسي بود چون ما در دوره قبل هم با اين شوك 
ارزي مواجه شده بوديم.  پورابراهيمي همچنين عنوان 
كرد: تقريبا بعد از چند ماه اصرار مكرر جلسه غيرعلني 
گذاشتيم و تمام تيم اقتصادي دولت آمدند و ما اعالم 
كرديم كه اين كار رسما براي اقتصاد كشور فاجعه بار 
است. دولت مي گويد من براساس قانون اساسي متولي 
اجرا هستم متولي اجرا هم حق و اختيارات قانوني دارد 
و ما اگر بخواهيم تغيي��ري در اين تصميم دهيم بايد 
مسير قانوني را برويم، دولت همان جا اعالم كرد كه من 
رسما مس��ووليت كار را مي پذيرم و براي ما هم از روز 
روشن تر بود كه تصميم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بين بردن 
بخش عظيمي از منابع ارزي كشور مي شود كه همين 
هم ش��د. آن موقع نيمه دوم سال با تغيير رييس كل 
بانك مركزي همه تصميمات تغيير كرد و ۸۰ درصد 
تصميمات جديد ابالغي طرح كميسيون اقتصادي در 
خصوص س��اماندهي بازار ارز بود.  عضو هيئت علمي 
دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه »در اين صورت 
چرا مجلس از ُبعد نظارتي خودش استفاده نمي كند« 
يادآور شد: ابزارهاي نظارتي سوال، تحقيق و تفحص، 
استيضاح و كفايت سياسي است، در همان دوره قبل كه 
اين اتفاقات افتاد مجموعه اي از اين ابزارها عملياتي شد، 
ما براي اولين بار در تاريخ مجلس پرونده بانك مركزي 
را فرستاديم. اما اين ابزارهاي نظارتي سختگيرانه در 
همان تاريخ درخصوص موسسات غيرمجاز يا اتفاقاتي 
كه در اين بخش ها افت��اد با تحقيق و تفحص از بانك 
مركزي در همان دوره قبل در دستور كار قرار گرفت، 
موضوعات مربوط به طرح س��وال، تذكر، اس��تيضاح 
هم همه در دس��تور كار قرار گرفت.  وي همچنين در 
خصوص مشكالت تخصيص ارز و مباحثي كه مربوط 
به تصفيه آنهاست نيز اظهار كرد: در اين خصوص يك 
مانده اي حسابي از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نيم ميليارد 
دالر از منابع ارزي اس��ت كه تخصيص پيدا كرده اما 
تصفيه كااليي انجام نشده است، عمدتا صحبت هاي 

ما با دولت سر همين موضوعات است.



رقيه ندايي|
 بازار س��رمايه با شروع س��ال جاري و حمايت هاي دولت 
رشدي بيش از ۳۰۰ درصدي را دركارنامه خود ثبت كرد 

اما؛ پس از آن شاهد نزول و اصالح چهارماهه بود.
اگر بخواهيم به اين رشد بيش از ۳۰۰ درصدي نگاه كنيم 
متوجه مي شويم كه مهم ركن درصعود بازار حمايت هاي 
بي قيد و بند دولتي ها بوده اس��ت. دولتي ها و مسووالن از 
روزهاي پاياني س��ال ۱۳۹۸ تا اين روزها مردم را به بورس 
دعوت كرده اند و بورس و بازارس��هام را يك بازار با ريسك 
كم دانسته اند ولي، حقيقت ماجرا اين نيست و بازارسهام 
را مي توان يكي از پرريسك ترين سرمايه گذاري ها دانست 
چراكه؛ نسبت به اخبار و وقايع بس��يار حساس است، به 
گونه اي كه با صعود و نزول ن��رخ ارز مي تواند به طور كلي 
تغيير وضعيت دهد. با اين اوصاف سرمايه گذاران زيادي 
وارد بازارسهام شدند اما؛ اغلب اين افراد دانش كافي و الزم 
براي سرمايه گذاري در بورس را دارا نبودند و همين موضوع 

موجبات رفتار هيجاني اين افراد را فراهم ساخت.
بعد اين ورود حجم معامالت بازار به باالترين حد ممكن 
رس��يد اما؛ ميزان عرضه ها در بازار بسيار كم بود و به قولي 
عرضه و تقاضا هيچ نسبتي با يكديگر نداشتند و اين موضوع 
نيز باعث ش��د كه برخي از س��هام موجود در ب��ازار بدون 
ارزندگي الزم رشد داشته باشند. در زمان اين رشد شارپي 
كه بدون ارزندگي رخ داد بسياري از سهامداران جديدالورود 
كه دانش كافي نداشتند اقدام به خريد اين نوع از سهام در 
بازار كردند كه در نهايت با زيان عمده روبه روشدند. حتي 
برخي از سهامداران ادعا كرده اند كه بيش از ۱۰۰ ميليون 
تومان در بازار سرمايه زيان كرده اند و هيچ فردي پاسخگوي 
اين زيان ها در بورس نيس��ت. وضعيت عجيب بورس اين 
روزها كمي سخت تر شده است و پس از صعود چهارماهه 
نخست سال جاري با چهارماه اصالح و ريزش روبه رو شديم 
در نهايت چند هفته اي است كه بازار صعودي شده اما؛ اين 
صعود نوسان زيادي دارد و اغلب كارشناسان اين وضعيت 
بازار را تعادل رو به باال توصيف مي كنند ولي به طور كلي در 
مقايسه با ابتداي سال و نبود ارزندگي در سهام موجود اين 
روزها براي بورس، روزهاي خوبي تلقي مي ش��ود چراكه؛ 

اغلب سهام موجود در بازار به ارزندگي خود رسيده اند.

   توقف شاخص بورس
طي ۱۸  روز كاري گذشته بازار سهام شاخص كل بورس 
از كف يك ميليون و ۲۱۱ هزار واحدي افزايش يافته است 
و تا روز گذش��ته اگرچه اتفاق خاصي در صحنه سياست 
خارجي و داخلي نيفتاده اما؛ تغيير متغير هاي بسيار مهمي 
نظير كاهش ريسك انتظاري در ماه هاي پيش رو در كنار 
چشم انداز افزايشي قيمت ها در بازار جهاني به دو عاملي بدل 
شده است كه توانسته طي هفته هاي اخير بر تقاضا براي 
سهام به خصوص در نماد هايي كه قيمت و درآمدزايي آنها 

پوشش مناسب در مقابل تورم دارد، بيفزايد. 

    امريكا و بورس ايران
در زمان نزول س��ه ال��ي چهار ماهه بازار ب��ود كه برخي از 
كارشناسان اين عقيده را داش��تند كه انتخابات امريكا و 
حواشي آن جوي منفي به بورس تزريق كرده وموجبات 
نزول اين بازار را فراهم ساخته است، همچنين اين دسته از 
كارشناسان پيروزي جوبايدن در انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا را به عنوان ي��ك عامل منفي در بازارس��هام ارايه 
مي كردند و براين نظرند بودن��د كه ورود اين دموكرات به 
كاخ سفيد مي تواند نزول عمده تاالر شيشه اي در برداشته 
باشد اما؛ اصالح و ريزش بازار سرمايه از ۱۹ مرداد ماه آغاز 
ش��ده بود و رابطه اي با انتخابات رياست جمهوري امريكا 

نداشت و پيروزي جوبايدن نيز وضعيت بازار را تغيير نداد 
بلكه از اعالم اين پيروزي بورس شروع به صعود كرد و پس 
از گذشت چند هفته نيز كماكان شاهد اين صعود و افزايش 

در بازار سهام هستيم.
پس از اين موضوع، داستان برجام در بازار مطرح شد و برخي 
از تحليلگران بورسي گفتند اگر امريكا به برجام بازگردد 
ش��اهد تغيير ۲۰ الي ۲۵ درصدي در وضعيت اقتصادي 
خواهيم بود كه اين تغيير به نفع مردم و بورس اس��ت. در 
اينجا يك نكته نيز وجود دارد كه اگر مذاكرات به بهترين 
شكل ممكن رخ دهد ممكن است نرخ دالر كاهش يابد كه 
كاهش نرخ دالر در بلندمدت مي تواند به بازار سرمايه ضربه 

بزند و روند نزولي بورس آغاز شود.

   چرا بورس رشد كرد؟
بعد از گذر از چندماهه نزول بازار سهام، بورس روند متعادل 
روبه باالي خود را آغاز كرد. اين روند تنها ناشي از وضعيت 
طبيعي بازار و گزارش هاي خوب ماهانه شركت ها بود كه 
بعد از چندماه رشد بازار آغازشد. افزايش اعتماد سهامداران 
و سرمايه گذاران، همچنين آموزش بيش از پيش اين افراد 
باعث كه بورس وبازار سهام روندي جديد به خود گيرد. اين 
نكته نيز حائز اهميت است كه رشد اين روزهاي بازار مي تواند 
با عملكرد ضد و نقيض برخي از سهامداران بازار خدشه دار 
ش��ود چراكه؛ اعتماد حرف اول را در بازار س��هام مي زند و 
كوچيكرتن اتفاقي مي تواند اعتماد را از بازار سهام بكاهد در 
نتيجه شاهد تغيير روند و نزول در بازار سهام باشيم. به طور 
كلي بازار سرمايه وضعيت طبيعي خود را طي مي كند اما؛ 
اگر اتفاقي هرچند كوچك از سوي مسووالن رخ دهد بورس 

تغيير وضعيت داده و روند كاهشي خود را آغاز مي كند.
همچنين صادق الحسيني، اقتصاددان در صفحه توئيتر 
خود داليل رش��د اين روزهاي بازار سهام را اينگونه بيان 
مي كند: ۱. رش��د كاموديتي ها به علت س��اخت واكسن 
كرونا كه ۶۰ درصد بازارس��هام كادمويتي محور اس��ت را 
متاثر مي كند ۲. رشد مقطعي دالر پس از التهابات اخير ۳. 
رسيدن شاخص به كف )كه قبال گفته شد حدود ۱۲۰۰( با 

اين شرايط جديد تا زماني كه نرخ ارز كاهش نيابد رشد بازار 
مي تواند ادامه يابد.

    صعود يا نزول بورس؟
از عوامل داخل��ي و خارجي روي وضعيت بورس و اقتصاد 
كه بگذريم اتفاق ديگري نيز طي روزهاي اخير در اقتصاد 
ايران افتاده اس��ت. اليحه بودجه ۱۴۰۰ كه به تازگي و در 
هفته اخير تقديم مجلس شوراي اسالمي شده اگرچه به 
گفته مسووالن دولتي مبتني بر واقعيات موجود در اقتصاد 
ايران به مرحله تدوين و تقديم رسيد اما؛ به گفته بسياري 
از كارشناسان جزئيات آن دربردارنده منابع و هزينه هايي 
است، رسيدن آنها به ورطه عمل مي تواند به خودي خود 
تورم زا باشد و دس��ت دولت را براي تامين كسري بودجه 
در جيب بانك مركزي بگذارد. با توجه به اينكه اين برنامه 
در مقطع زماني كنوني به تصويب مجلس نرسيده مسلما 
تصميم گرفتن بر مبناي آن بس��يار زود است اما نكته اي 
كه مي تواند بسيار بر روند معامالت موجود در بازار سهام 
دخيل باشد انتظاراتي است كه محقق نشدن منابع بودجه 
در س��ال مالياتي درميان فعاالن بازار سهام را رقم مي زند. 
همانطور كه در سال هاي اخير نيز شاهد بوديم قابل اتكا 
نبودن منابع تعريف شده به مانند فروش مقادير معيني 
از نفت كه در شرايط تحريمي فعلي از شانس پاييني براي 
تحقق برخوردار است مي تواند با افزايش انتظارات تورمي 
و رشد ريسك كاهش ارزش پول ملي تنور بازار سرمايه را 
داغ كند. اين مساله اگرچه رخدادي نامبارك و زيان بار براي 
اقتصاد ملي خواهد بود با اين حال زمينه اي را پديد مي آورد 
تا عموم مردم مانند آنچه در ماه هاي نخست سال جاري و 
دو سال قبل از آن شاهد بوديم براي پوشش ريسك تورم 
و حفظ ارزش دارايي هاي خود به س��رمايه گذاري در بازار 

سهام ترغيب شوند.

    بازار طي روزهاي اخير
بررسي هاي موجود در بازارسهام نشان مي دهد كه در ۳۸ 
صنعت بورس��ي ۲۸ گروه با ورود سرمايه حقيقي همراه 

شدند و در مقابل در ۱۱ صنعت شاهد خروج نقدينگي اين 
دسته از سرمايه گذاران سهام بوديم. در فاز جديد صعودي 
بازار سهام، اين گروه هاي كاموديتي محور بودند كه مورد 
توجه سهامداران خرد واقع شدند. جايي كه به سبب بهبود 
وضعيت بازار جهاني كه عمدتا از اميد به خاتمه يافتن شيوع 
ويروس كرونا با ساخت واكسن نشات مي گرفت، گروه هاي 
كااليي بورس تهران منتفع خواهند ش��د. گروه هايي كه 
س��همي ۷۰ درصدي از كل ارزش بازار سهام را در اختيار 
دارند. در اين راس��تا طي ۱۸ روزهاي معامالتي گذش��ته 
گروه فرآورده هاي نفتي شاهد جابه جايي سهامي روزانه 
تقربيا با ارزش هزار و ۲۳۰ ميليارد تومان در مسير حقوقي 
به حقيقي بوده است. ۴ سهم از زيرمجموعه هاي اين گروه 
در پرتفوي صندوق پااليشي يكم قرار گرفته اند. صندوقي 
كه پس از چندماه تاخير، سرانجام ميانه هاي هفته گذشته 
قابل معامله شد. شايد دليل اقبال به سهام پااليشي نيز قرار 
گرفتن اين نمادها در يك صندوق دولتي و برداش��تي كه 
فعاالن بازار از اجبار دولت به حمايت از اين سهام دارند، باز 
مي گردد. گروه چندرشته اي صنعتي بخش ديگري بود 
كه در فاز جديد صعودي بورس تهران در ليس��ت خريد 
سهامداران حقيقي قرار گرفت. اين صنعت در بازه زماني 
مورد بررسي ش��اهد جذب ۷۹۹ ميليارد تومان سرمايه 
حقيقي بود. بيشترين خالص خريد معامله گران خرد در 
اين گروه در نماد معامالتي »شستا« رقم خورد. اين سهم 
در دوره اصالحي بازار سهام مدت زمان قابل تاملي با توقف 
نماد معامالتي مواجه بود كه همين امر سبب شد تا همانند 
ديگر سهام شاهد اصالح قيمتي نباشد. از اين رو برخي از 
فعاالن بازار لقب »تافته جدابافته بورس تهران« را به آن دادند 
و شايد دليل اقبال فعلي حقيقي ها به اين نماد معامالتي 
همين موضوع باش��د. خودرويي ها با وجود افزايش زيان 
انباشته در آخرين صورت هاي مالي منتشر شده اما مجددا 
در ليست خريد سهامداران خرد قرار گرفته اند. اين گروه 
در ۱۸ روز معامالتي گذشته شاهد جابه جايي سهامي به 
ارزش ۶۲۳ ميليارد تومان از پرتفوي حقوقي ها به سبد سهام 

معامله گران خرد بازار بوده است.
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انتخاب با خود ماست
اي��ن روزه��ا بع��د از 
نش��انه هاي مثبت��ي كه 
در بورس كش��ور نمايان 
شده است، شاهد برخي 
ر  د ي ها  ر نگا ه ا د س��ا
خص��وص بازار س��رمايه 
ك��ه  كش��ور هس��تيم 
مي تواند در آينده تبعات 

مخربي را در فعاليت هاي اقتصادي ايجاد كند.
 برخ��ي با ساده س��ازي معادله ت��الش مي كنند 
چش��م انداز بورس را يكسره رشد ترسيم كنند و 
جماعت ديگري نيز در مسير خالف چشم اندازي 
تي��ره و تاري��ك را از اين ب��ازار اراي��ه مي كنند. 
اما ب��ه اعتقاد من، چش��م انداز مرت��ب با بورس 
كشور و س��اير بازارها را در س��ه مقطع مي توان 
بررس��ي كرد، نخس��تين برهه ك��ه كوتاه مدت 
۴۰روزه از زم��ان حاضر تا زمان اس��تقرار بايد و 
تيم اجرايي او در كاخ س��فيد اس��ت. يكي ديگر 
از بازه بهم��ن ماه ۹۹ ت��ا مردادم��اه ۱۴۰۰ كه 
رون��دي ۱۸۰ روزه را دربرمي گي��رد و در نهايت 
روند بلندمدتي اس��ت كه بر مناسبات ارتباطي 
 ايران ب��ا جه��ان پيراموني بع��د از اي��ن دوران 

شكل مي گيرد.
 در كوتاه م��دت عوام��ل بنيادي اقتص��اد ايران 
تغييري نخواهد كرد و فقط چشم اندازهاي مثبت 
احتمالي است كه ممكن است در برخي برهه ها 
بورس را در مس��ير رشد ش��اخص و روز ديگر در 
مس��ير معكوس قرار دهد. اما بعد از آمدن آقاي 
بايدن و به دست گرفتن سكان هدايت كاخ سفيد 
توس��ط تيم اجرايي او، دو مسير مشخص وجود 
دارد. نخست اينكه آيا مذاكرات در همين دولت 
و با همين تي��م و دوم احتمال احاله مذاكرات به 
آينده و بعد از دولت فعلي اس��ت. در صورت بروز 
هر كدام از اين احتماالت دو وضعيت را مي توان 

متصور شد. 
يك؛ وقتي كه چشم انداز روشن شود و مذاكرات 
آغاز شود و پس از آن دالرهاي بلوكه شده ايراني 
آزاد ش��ود و تحريم ه��ا پايان بگيرن��د. اين روند 
س��وخت بورس كش��ور و اقتصاد را براي رشد و 
بهب��ود وضعيت تامين خواهد ك��رد و دوره اي از 
رونق و رشد اقتصادي را در فضاي كلي اقتصادي 

ايجاد خواهد كرد.
 احتم��ال دوم ك��ه تعوي��ق مذاكرات ب��ه آينده 
نامعلوم است، چشم اندازي از رشد تورم و تداوم 
مشكالت بنياديني مثل رشد نقدينگي، توسعه 
پاي��ه پولي و... را در فضاي كلي اقتصاد و كس��ب 
و كار ايج��اد خواهد كرد. در اي��ن حالت هرچند 
يك س��ري از صنايع بورس��ي هم ممكن اس��ت 
رش��د كنند اما ش��اكله كلي بازار در پوس��ته اي 
از احتي��اط قرار خواهن��د گرفت. اما ب��ا عبور از 
۲مسير احتمالي چش��م انداز بلندمدت اقتصاد 
اي��ران واجد ويژگي ه��اي ديگري اس��ت كه به 
س��ادگي نمي توان ابعاد و زواي��اي گوناگون ان 
را تحليل كرد. بازار س��رمايه ايران بسيار متنوع 
است، جنس شركت هاي آن هم مشخص است. 
مثال در پتروشيمي، مواد معدني، فوالد، خودرو 
و...ش��ركت هايي وجود دارند كه احتمال رش��د 
بلندمدت آنها دور از واقعيت نيس��ت. يك عده از 
اين شركت ها بر اس��اس دالرهاي دريافتي رشد 
مي كنند، برخي ديگر ب��ه دليل انحصاري كه در 
بازارها از برخوردارند كه باعث رشد مستمر آنها 

خواهد شد.
 برخ��ي ب��ه خاط��ر ت��ورم موج��ود در جامعه 
ممكن اس��ت حيات خ��ود را تداوم بخش��ند و 
گروه ديگري ممكن اس��ت با اس��تفاده از س��اير 
المان ها مس��ير رش��د را دنبال  كنن��د. بنابراين 
ساده س��ازي ب��ازار س��رمايه و ش��اخص هاي 
اقتص��ادي كمك��ي چنداني به تصويرس��ازي از 
واقعيت ها نخواهد كرد. بازار سرمايه ايران بازاري 
متنوع با ذينفعان گوناگون اس��ت. ه��ر كدام از 
ذينفعان بر اس��اس راهبرد مشخصي كه تدارك 
ديده اند تالش مي كنند ارزش افزوده بيش��تري 
را كس��ب كنن��د. اما به ط��ور كل��ي معتقدم كه 
سرنوشت بازارها در كشورمان به طور تنگاتنگي 
 ب��ه دو مقط��ع ابتدايي كه ب��ا آن اش��اره كردم 

مرتبط هستند.
 در وهله نخست نوع تصميم سازي هايي كه نظام 
سياس��ي تا مقطعه حضور بايدن در كاخ س��فيد 
تدارك مي بيند و مس��اله بعدي روندي است كه 
بعد از حضور بايدن و تيم اجرايي اش در نظر گرفته 
مي شود. بنابراين نظام تصميم سازي هاي كشور با 
درك درست شرايط بايد تالش كنند تا به گونه اي 
عمل كند كه كمترين چالش و تنش در بازارهاي 

كشور به وجود  آيد.
 نكته اي كه در خصوص ش��اخص بازار س��رمايه 
مي توان ب��ه قطع گفت آن اس��ت ك��ه طي ۴۰ 
روز اينده بازار س��رمايه همچنان فراز و نشيب و 
نوسانات را تجربه خواهد كرد ت زماني كه پاسخي 
ش��فاف و مس��تند براي ابهامات بنيادين كشور 
تدارك ديده ش��ود. اينكه آيا راهبرد تنش زدايي 
از سوي تصميم سازان كالن كشور در نظر گرفته 
مي شود يا اينكه برنامه هاي مبتني بر تنش زايي 
و اصطكاك در پيش گرفته مي شود، متغيرهايي 
است كه در پيش گرفتن هر كدام از آنها سرنوشت 
متفاوتي را براي اقتصاد ايران و بازارهاي كشور از 

جمله بورس به وجود مي آورد.
ام��ا نكت��ه كلي��دي آن اس��ت ك��ه نتيج��ه 
اي��ن هم��اوردي ب��ه تصميمات��ي ك��ه در 
 اي��ن ب��ازه زمان��ي حس��اس اخ��ذ مي ش��وند

 بستگي دارد. 
تصميمات��ي كه مش��خص مي كند سرنوش��ت 
بازارهاي اقتصادي در كش��ور به س��مت تعالي و 
رشد خواهد بود يا در مسير ركود، تورم و كاهش 

ارزش پول ملي.انتخاب با خود ماست. 

آرامش بازار خودرو و مسكن با 
تمركز عرضه فوالد در بورس كاال

غالمرضا مرحبا، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
معتقد است كه بخشي از افزايش قيمت مسكن و 
خودرو به رش��د قيمت محصوالت فوالدي در پي 
عرضه كم محصوالت در بورس و واسطه گري برخي 
خريداران محصول ارزان مرتبط است كه در همين 
زمينه با تمركز عرضه محصوالت فوالدي در بورس 
كاال و برقراري شفافيت در مبادالت، آرامش و تعادل 
به بازارها برمي گردد. عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس نيز ادامه داد: براي تنظيم بازارها، يك اصل 
بديهي وجود دارد كه آن، شفافيت در زنجيره توليد 
است. از اين رو با عرضه زنجيره توليد فوالد در بورس 
كاال، عالوه بر آنكه توليد و فروش شركت ها شفاف 
مي ش��ود، از ايجاد رانت جلوگيري شده و توليد و 
توزيع ساماندهي مي ش��ود. اين عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس با تاكيد بر اينك��ه عرضه فوالد 
در بورس كاال از اتفاقات خوب اقتصادي كش��ور در 
سال هاي گذشته بوده اس��ت، اظهار داشت: ريشه 
التهاب هاي قيمتي در ماه هاي گذش��ته به عرضه 
بخشي از فوالد كشور در خارج از بورس بوده است 
كه همين موضوع باعث چندگانگي قيمت ش��د. 
محصوالتي ك��ه در بازار آزاد نيز عرضه ش��د، قابل 
دس��ترس بود و به اين ترتيب عرضه كم محصول 
در بورس به افزايش قيمت ها دامن زد. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه بخشي از افزايش قيمت مسكن 
و خودرو به رشد قيمت محصوالت فوالدي مرتبط 
است، گفت: وقتي برخي توليدكنندگان با عرضه كم 
در بورس و فروش در بازار آزاد به فكر منفعت شخصي 
خود بودند، قيمت مسكن و خودرو نيز متاثر از قيمت 
فوالد و واسطه گري برخي خريداران محصول ارزان، 
افزايش يافت و مشكالت اقتصادي مردم بيشتر شد 
كه اين چرخه معيوب عرضه به زودي سامان مي يابد. 
مرحبا در پايان گفت: تمركز عرضه محصوالت در 
بورس كاال به نفع توليد و مردم است بدون شك اگر 
كماكان بخشي از محصوالت خارج از بورس معامله 

شود، مشكالت ماه هاي گذشته ادامه مي يابد.

 عملكرد مثبت شركت ها 
در ۶  ماهه  نخست سال

جعفر جوال، مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنايع 
برق و آب صبا گفت: هرچند گسترش شيوع بيماري 
كوويد۱۹ و اعمال محدوديت هاي پيشگيرانه در اين 
خصوص در كنار ساير عواملي همچون سخت تر شدن 
فرآيند تامين مواد اوليه در برخي از شركت ها به دليل 
تش��ديد تحريم ها گاهًا منجر به كاهش حجم توليد 
و فروش ش��د، اما افزايش در ن��رخ فروش محصوالت 
و همچنين افزايش نرخ ارز ت��ا حدودي اين كاهش را 
جبران كرده كه به دنبال آن شاهد افزايش در سود ريالي 
شركت ها هستيم. جوال اضافه كرد: همچنين با توجه بر 
تاثيرات صدور مجوز فروش بخشي از ارز شركت هاي 
صادرات محور از سوي دولت در بازار ثانويه و در نتيجه 
فروش ارز اين شركت ها به قيمتي بيش از دو برابر سال 
قبل چنين به نظر مي رسد طي سال جاري روند مثبتي 
را در افزايش درآمد شركت هاي فعال در صنايع معدني، 
سنگ آهني و پتروشيمي شاهد باش��يم. وي انتشار 
اخبار مثبت در خصوص كشف واكس��ن كوويد ۱۹، 
پيروزي حزب دموكرات در انتخابات امريكا و پيشينه 
سياس��ت هاي اقتصادي اين ح��زب را از عوامل موثر 
بر رشد قيمت كاموديتي ها دانس��ت و افزود: از طرفي 
پيش بيني  نهادهاي معتبر بين المللي نشان از افزايش 
مصرف و تقاضاي اين محصوالت از جمله مس، روي و... 
در كشورهاي بزرگ صنعتي دارد؛ بنابراين شركت هاي 
داخلي فع��ال در اين صناي��ع نيز كه اغل��ب در زمره 
شركت هاي شاخص  ساز و داراي وزن باال در ارزش كل 
بازار هستند، مي توانند از اين افزايش ها تاثير بپذيرند. اين 
كارشناس بازارسرمايه ادامه داد: البته ميزان تاثيرپذيري 
شركت هاي موجود در اين گروه ها متفاوت است؛ براي 
نمونه شركت هاي توليدكننده سنگ آهن به دليل وجود 
تقاضاي باالي داخلي معموالً در مقابل محصوالت خود 
وابستگي كمتري به رخدادهاي جهاني نشان مي دهند 
و تحوالت اين صنعت بيشتر در گرو سياست هاي اتخاذ 
شده در صنعت فوالد كشور هستند. وي گفت: ناگفته 
نماند تغييرات قيمت جهاني اين محصوالت به تنهايي 
در عملكرد شركت هاي داخلي تعيين كننده نيست و بايد 
به تاثيرات تصميماتي همچون ابالغيه ساماندهي عرضه 
و تقاضاي زنجيره فوالد كه اخيراً با شايعات زيادي مواجه 
بوده است، اشاره داشت كه در بلندمدت مي تواند اثرات 
قابل توجهي بر اين صنعت و ساير صنايع وابسته به آن 
داشته باشد. جعفر جوال، تعيين نرخ سود سپرده بانكي 
به عنوان نرخ بهره بدون ريسك در شرايط كنوني اقتصاد 
كشور كه با حجم قابل توجه نقدينگي و تورم انتظاري 
باال روبه رو است را داراي حساسيت بااليي عنوان كرد 
و افزود: اين اس��تدالل كه بهترين راه حل موجود براي 
مهار تورم، افزايش نرخ سود سپرده بانكي است، قطعا 
اشتباهي بزرگ است. معتقدم يكي از بزرگ ترين علل 
نابساماني و آشفتگي در بخش واقعي اقتصاد از جمله 
بازار مسكن و خودرو؛ عدم شفافيت در قيمت گذاري 
و رفتارهاي سوداگرانه برخي از ذي نفعان در آن بازارها 
است و افزايش نرخ سود سپرده نه تنها باعث كنترل آن 
بازارها نخواهد شد، بلكه ساير بازارهاي مولد در اقتصاد 
كش��ور نظير بازار س��رمايه را دچار ركود خواهد كرد؛ 
همچنين در نظر داشته باش��يد كه افزايش نرخ سود 
بانكي اثرات مخرب ديگري نظير رشد هزينه بانك ها، 
رشد هزينه توليد، افزايش نرخ سود تسهيالت بانكي و 
گران تر شدن تامين مالي را در پي خواهد داشت كه در 
شرايط فعلي اقتصاد پرداختن به اين موضوع نيازمند 
تامل بيشتري است. وي مهم ترين كاركرد بازارسرمايه 
را تامين مالي بنگاه ها دانست و تاكيد كرد: اين بازار بايد 
در كنار بازار پول به عنوان موتور محركه بخش واقعي 
اقتصاد ايفاي نقش كند. اتفاقات ماه هاي اخير منجر به 
كاهش اعتماد سرمايه گذاران حقيقي و خروج پول از 
بازار سرمايه شد، لذا گام نخستين در جذب سرمايه ها، 

بازگشت اعتماد عمومي به بازار است. 

»تعادل« علت اصالح شديد و رشد دوباره بازار سرمايه را طي ماه هاي گذشته بررسي مي كند

فراز و فرود  بورس

انصراف ۲۵۰ هزار نفر از فروش سهام عدالت
حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي، 
رونمايي از سامانه جديد بورسي را تحولي شگرف در نظام 
بنگاه داري كشور ارزيابي كرد و گفت: سود شركت هاي 
بورس��ي از طريق س��امانه به حساب س��هامداران واريز 
مي ش��ود. فهيمي با اش��اره به ضرورت توس��عه اقتصاد 
هوش��مند و دولت الكترونيك گفت: در راستاي اقتصاد 
هوشمند، وعده هايي به سهامداران بورسي داده بوديم كه 
بعد از راه اندازي سامانه شناسايي هوشمند و الكترونيكي 
سجام، مابقي خدمات هم به صورت الكترونيكي در اختيار 
هم وطنان قرار گيرد، اخيرا به وعده  خود عمل و از ۲ سامانه 
ديگر رونمايي كرده ايم. وي افزود: با توجه به اينكه مدت ها 
انتظار سامانه اي به منظور برگزاري آنالين مجامع بورسي 
و فرابورس��ي شكل گرفته و مباني قانوني فراهم بود، اين 
س��امانه راه اندازي و بهره برداري عملياتي آن انجام شد. 
فهيمي اظهار داشت: پس از سهميه بندي عرضه هاي اوليه 
و فروش سهام عدالت حدود ۵۰ ميليون نفر عضو باشگاه 
سهامداران ما شدند كه امكان گرد هم آوري همه اين افراد 
به صورت فيزيكي در مجامع شركت ها به نوعي دشوار يا 
غير قابل انجام بود، بنابراين بايد شرايط حضور الكترونيكي 
براي حق راي و نظارت آنها بر شركت هاي مد نظر فراهم 
مي شد. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي توضيح 
داد: سامانه مجمع الكترونيكي عالوه بر اينكه امكان حضور 
الكترونيكي سهامداران را فراهم مي كند، اجازه نظارت بر 
عملكرد شركت را به آنها مي دهد كه اين اتفاق را مي توان 
تغيير شيوه بنگاه داري پس از يك قرن در كشور عنوان 
كرد. فهيمي تصريح كرد: مديران بورسي بايد بدانند كه 
از اين پس از طريق الكترونيك در معرض ديد ميليون ها 
سهامدار هستند، پس بايد صورت مالي شركت و فعاليت 
اقتصادي جاري خود را مرتب به سهامداران ارايه دهند. 
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه سهامداران نبايد نگران 
اختيارات خود باشند، بيان كرد: همه تالش ما بر اين بوده 
تا با ارايه اين س��امانه حق هيچ سهامداري در نظارت بر 
عملكرد شركت، تاييد يا رد صورت هاي مالي، حق راي و 

انتخاب مدير شركت ها تضييع نشود.

   برگزاري مجمع الكترونيكي
 ۵ شركت سرمايه گذاري استاني در آينده 

فهيمي افزود: اين اقدام يك تحول بنيادي در شركت هاي 
بورس��ي و نظام بنگاه داري ما است كه رييس جمهور هم 
بهره برداري از آن را آغاز كرده و به زودي حدود ۵ ش��ركت 
سرمايه گذاري استاني با كمك اين پلتفرم مجمع شان را 
برگزار مي كنند. وي درباره سامانه جامع توزيع سود هم بيان 
كرد: خواسته هاي به حق و به جاي  سهامداران اين بود كه 
وقتي سهامدار تعدادي شركت هستند عايدي آنها كه وجه 
)سود( است را بدون مراجعه حضوري به مركز خاصي دريافت 
كنند، اين سامانه نيز براي پاسخگويي به اين انتظار طراحي و 
ساخته شده است؛ بنابراين افرادي كه عالوه بر داشتن اوراق 
با درآمد ثابت در شركت هاي بورسي و فرابورسي سهامدار 
هستند، سود سهام شان را بدون مراجعه به جايي تنها با درج 
شماره حساب شان در اين سامانه دريافت مي كنند. فهيمي 
خاطرنشان كرد: نكته حائز اهميت، همراهي شركت هاي 
بورسي و فرابورسي در اين باره است و اميدواريم الزام قانوني 
فراهم شود تا هيچ يك از شركت ها اجازه توزيع سود خارج 

از اين سامانه را نداشته باشند تا سهامداران بتوانند از يك 
سامانه متمركز تمامي سودهاي استحقاقي خود را دريافت 
كنند و اگر نتوانستند سودشان را دريافت كنند سامانه اي 

براي پيگيري آنها وجود داشته باشد.

   ادامه فروش سهام عدالت
متناسب با شرايط بازار 

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه چه زماني فروش سهام عدالت از سر گرفته 
مي شود، بيان كرد: فروش سهام عدالت متوقف نشده و به 
صورت خرد و بلوكي ادامه دارد، اما افراد متناسب با شرايط 
بازار مي توانند اين اقدام را انجام دهند؛ چرا كه دارايي سهام 
عدالت قابل توجه است و به جرات مي توان گفت بازار خرد 
۳۶ شركت موجود در سهام عدالت در دست مشمولين اين 
سهام است كه ممكن است بازار را تحت تاثير قرار دهد. وي 
افزود: توصيه موكد ما به سهامداراني كه شيوه مستقيم اداره 
سهام عدالت را انتخاب كرده اند اين است كه در زمان تصميم 
به فروش نگاهي به كليت بازار داشته باشند، زماني كه روند 

بازار نزولي است اگر اقدام به فروش كنند قطعا موجب افت 
مجدد قيمت ها، تشكيل صف هاي فروش و دير تر فروخته 
شدن سهمشان مي شوند. فهيمي ادامه داد: سهام عدالت در 
يك برهه زماني از طريق عرضه تبديل به يك ركن تنظيم 
بازار ش��د و عطش صف هاي خريد را از بين برد و به نوعي 
نياز سهامداران را تعميم بخش��يد، اما در يك بازه زماني با 
فروش هاي س��نگين رويه بازار را تغيير داد، در صورتي كه 
در چنين زماني بايد از صف فروش خارج شد. وي همچنين 
گفت: تاكنون حدود ۲۵۰ هزار نفر سفارش فروش خود را 
لغو كردند؛ يعني رقمي معادل ۷۰۰ ميليارد تومان جمع اين 
ميزان لغو سفارش ها بوده كه كمك شاياني به روند معامالت 
داشته اس��ت، اين موضوع نش��ان مي دهد كه سهامداران 
سهام عدالت نيز با هوش��مندي اقدام به معامله مي كنند 
و اگر ش��رايط بازار مهيا نباش��د اقدام به فروش نمي كنند. 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با اشاره به اينكه همه 
كارگزاري ها موظفند امكان لغو سفارش را براي سهامداران 
ايجاد كنند، بيان كرد: بيش از ۱۰۰ ش��ركت كارگزاري در 
كشور وجود دارد كه سهامداران با تحقيق درباره هر كدام 
مي توانند به عضويت آنها دربيايند. وي ادامه داد: امكان لغو 
سفارش، تصميم نهايي را در اختيار سهامدار مي گذارد. اين 
دكمه لغو جزو ضروريات است و اگر كارگزاري اين امكان را 
ايجاد نكند سهامداران با مركز تماس سهام عدالت )شماره 
۱۵۶۹( ارتباط برقرار كنند و اطالع دهند تا پيگيري هاي 
الزم انجام شود. فهيمي همچنين با بيان اينكه هيچ بانكي 
اجازه نگهداري وجه حاصل از فروش سهام عدالت را ندارد، 
خاطرنشان كرد: سفارش فروش سهامداران ثبت شده و در 
صورت فروش هيچ بانكي اجازه نگهداري وجه را ندارد و بايد 
به سهامدار بپردازد؛ البته سفارش هاي انباشته هم داريم كه 
هنوز به فروش نرفته و در اين باره تعهد اصلي ما به حفظ تعادل 
بازار، حفاظت از دارايي هاي مشمولين و تابعي از شرايط بازار 
است. وي در پايان افزود: كارگزاران بر اساس ميزان كشش 
بازار، مي توانند عرضه انجام دهند و با توجه به رعايت ضرورت 
تعادل معامالت را دنبال كنند، اما به محض فروخته شدن 

منابع حاصل از آن بايد به حساب سهامداران واريز شود.

پيمان مولوي



مجيد اعزازي|
معامالت مسكن تهران در ركود عميقي فرو رفته است. 
بررسي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، طي 32 ماهه 
گذشته، تعداد معامالت ماهانه در بازار مسكن تهران 
در 19 ماه زير 10 ه��زار فقره بوده و از اين تعداد، در 8 
ماه زير 5 هزار فقره ثبت شده است. در 12 ماه نيز تعداد 
معامالت ملكي، ماهانه بين 10 هزار تا 14900 فقره 
بوده و تنها در ارديبهشت ماه سال 97 تعداد معامالت 
مسكن به 19 هزار و 107 فقره رسيده است. اين همه 
در حالي است كه تعداد معامالت مسكن در فاز رونق 
بازار حدود 25 هزار فقره در ماه بوده است و هم اينك 
در قياس با تعداد معامالت ملك آبان 99 )4500 فقره( 

بيش از 20 هزار فقره اختالف دارد. 
به گزارش »تعادل« بازار مسكن تهران از سال 92 و در 
پي نوسان هاي اقتصادي در سال هاي 90 و 91 وارد فاز 
ركود- تورمي شد به گونه اي از سويي تعداد معامالت 
كاهش يافت و از س��وي ديگر، قيمت مس��كن كه در 
باالتر از نرخ تورم عمومي، به مسير صعودي خود ادامه 
داد. از سال 92 تا زمستان سال 96 نيز بازار مسكن اگر 
چه از نظر معامالت در ركود به س��ر مي برد، اما از نظر 
قيمتي رش��د كمتر از تورم يا همگام با تورم را تجربه 
مي كرد. در ش��هريور سال 96 با كاهش دستوري نرخ 
بهره سپرده هاي بانكي به 15 درصد تالطم در بازار هاي 
موازي آغاز شد و اواخر آذر و طي دي ماه منجر به آغاز 
تحوالت قيمتي در بازار مسكن نيز شد. از آغاز سال 97 
)حساس شدن اقتصاد به خروج ترامپ از برجام در 18 
ارديبهشت 97( نيز با تشديد سرعت نوسان هاي ارزي 
و سرايت آن به همه بازارها، مسكن نيز دچار تحوالت 
قيمتي شديد شد و اين روند تا آبان سال جاري تداوم 
ياف��ت به گونه اي كه قيمت هر متر مربع مس��كن در 
ته��ران از حدود 4 ميليون تومان در آبان 99 به متري 

27 ميليون و 190 هزار تومان افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در شهر تهران طي 8 ماهه نخست سال جاري 
با 70.9 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 98 به 
21 ميليون و 679 هزار تومان افزايش يافته است. اين 
رقم در 8 ماهه نخست سال گذشته 12 ميليون و 683 

هزار تومان بوده است.

   افت معامالت با اوج قيمت ها
در كنار كاهش رشد قيمت مسكن، بازار ملك در آبان 
ماه كاهش شديد تعداد معامالت را نيز تجربه كرد. بر 
اساس گزارش بانك مركزي، در اين ماه تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 4.5 هزار فقره 
رسيد كه نسبت به ماه قبل 48.4 درصد افت و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 9.9 درصد افزايش نشان مي دهد.

به گزارش »تعادل« اگر چه در ماه هاي ارديبهشت تا 
اول آبان س��ال جاري به دليل جهش قيمت و ناتواني 
مالي سمت تقاضاي مصرفي همچنين كم رنگ شدن 
تقاضاي سفته بازي به دليل جذابيت بازار سهام، تعداد 
معامالت ملكي افت زيادي را تجربه كرده بود، اما در آبان 
ماه كه در ميانه آن انتخابات رياست جمهوري امريكا 
برگزار شد، با دو نيمه متفاوت مواجه بوديم كه موجب 
كاهش معامالت در هر دو نيمه اين ماه شد. در نيمه اول 
آبان، گروهي از فروشندگان مسكن با توجه به احتمال 
برنده شدن دونالد ترامپ و افزايش قيمت ها در نيمه 
دوم آب��ان، از عرضه ملك خود به بازار طفره رفتند. در 
نيمه دوم آبان نيز تقاضاي موثر در بازار مسكن به واسطه 
چش��م انداز مثبت اقتصاد و احتمال نزولي تر ش��دن 

قيمت ها با رسميت يافتن رياست جمهوري جوبايدن، 
از بازار به طور موقت كن��اره گرفتند. به اين ترتيب در 
هر دو نيمه آبان به قدري از معامالت كاس��ته شد كه 
تعداد معامالت به زير 5 هزار فقره سقوط كرد. به غير از 
فروردين سال جاري كه حجم معامالت ملك به 1200 
فقره رسيد، در ماه هاي فروردين، تير، مرداد، شهريور، 
مهر و آبان سال گذشته نيز حجم معامالت به زير 5 هزار 
فقره در ماه رسيده بود. تعداد معامالت در ماه هاي ياد 
شده به ترتيب 3423، 4800، 3300، 2800، 3400 
و 4100 فقره ثبت شده است.  بر اساس اين گزارش، 
اگر فروردين ماه سال جاري را به واسطه تعطيلي سه 
هفته ابتدايي آن با 1200 فقره معامله ملكي مستثني 
كنيم، تعداد معامالت مسكن در شهريور سال 98 با 
2787 فقره معامله به كف تع��داد معامالت طي 32 
ماهه گذشته رسيده اس��ت. از اين رو، اگر چه 4500 
معامله انجام شده در آبان سال جاري با تعداد معامالت 
شهريور 98 فاصله معناداري دارد، اما از آنجا كه دو هفته 
اول آذر ماه99 ني��ز به دليل محدوديت هاي كرونايي 
تعطيل بوده اس��ت، احتمال افت شديد معامالت به 

حدود شهريور سال 98 نيز وجود دارد. با اين تفاوت كه 
در شهريور سال گذشته، دليل افت معامالت، تشديد 
نوسانات قيمتي بود و حاال دليل مضاعف به نام تعطيلي 

كرونايي هم به اين مساله دامن خواهد زد.

    راهكار خروج بخش مسكن از ركود تورمي
بي گمان، در شرايط كنوني، دو ريسك سيستماتيك 
كرونا و پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از تحريم ها عليه 
كشورمان بر سر تمام بازارها و از جمله بازار مسكن سايه 
انداخته است و تا وقتي كه اين دو ريسك از ميان نروند 
يا تقليل نيابند، انتظار گشايش در بازارها بعيد به نظر 
مي رسد. در اين حال، برخي از اقدامات درون بخشي 
براي بازار مسكن از سوي گروهي از كارشناسان تجويز 
ش��ده و مي ش��ود. به طور نمونه، محمد گالب كش، 
كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است، حمايت دولت 
از خانه اولي ه��ا و متقاضيان مصرف��ي، دركنار فراهم 
آوردن بستر كاهش هزينه ساخت واحدهاي مسكوني، 
منجر به خروج بازار مس��كن از ركود مي شود. گالب 
كش در گفت گو با ايس��نا با بيان اينكه بخش مسكن 

در حال حاضر دچار ركود تورمي است، به داليل اين 
مساله اش��اره و از نبود قدرت خريد در سمت تقاضا و 
هزينه باالي ساخت در سمت عرضه مسكن، به عنوان 
داليل اصلي اين موضوع نام برد. اين كارش��ناس بازار 
مس��كن، به پروژه هاي نيمه كاره س��اختماني اشاره 
كرد و گفت: آمارها از وجود بي��ش از 200هزار پروژه 
ساختماني نيمه كاره متوقف شده در كشور حكايت 
دارد كه به ش��كل روزافزوني درحال افزايش هستند. 
علت اصلي نيمه كاره ماندن اين پروژه ها، مش��كالت 
مالي در بخش عرضه اس��ت كه ب��ه دليل عدم امكان 
فروش واحدهاي مس��كوني، به وجود آمده است. به 
گفته وي، براي تكميل و بهره برداري از پروژه هاي نيمه 
كاره ساختماني، ضرورت دارد كه امكان تامين منابع 
مالي ساخت آنها از طرق مختلف ازجمله تقويت بخش 
تقاضاي مسكن، فراهم شود.  گالب كش افزود: در كنار 
پروژه هاي ساختماني نيمه كاره، همچنين واحدهاي 
مسكوني آماده بسياري در حال حاضر در كشور وجود 
دارند كه آماده فروش و بهره برداري هستند اما به دليل 
نبود قدرت خريد در سمت تقاضاي مسكن، همچنان 
بالتكليف باقي مانده اند. عدم امكان فروش واحدهاي 
مسكوني آماده همچنين وجود مشكالت مالي بسيار 
درراستاي تكميل پروژه هاي ساختماني نيمه كاره، 
باعث شده است تا س��ازندگان مسكن نتوانند منابع 
مالي به منظور آغاز پروژه هاي جديد س��اختماني را 
دراختيار داشته باش��ند. وي، با بيان اينكه »حمايت 
دولت از بخش تقاضا و عرضه مسكن بايد هماهنگ و 
به صورت كارشناسي شده باشد«، تاكيد كرد: بخش 
عرضه و تقاضاي مس��كن دو كفه يك ترازو هستند و 
يكي از راهكارهاي تعيين كننده براي افزايش قدرت 
خريد مسكن، كاهش قيمت اين كاال است كه از طريق 
حمايت از س��ازندگان واحدهاي مس��كوني درقالب 
تامين زمي��ن ارزان قيمت براي س��اخت همچنين 
كاهش قيمت مصالح ساختماني در كنار تضمين سود 

سرمايه گذاري، امكان پذير است.
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اتكا به  واقعيت هاي اقتصادي
 تحريم ها كنار رفتند كه نتايج مثبت آن براي اقتصاد ايران 
در مدتي كوتاه خود را نشان داد. قطعا در اين ترديدي وجود 
ندارد كه بهبود روابط با جهان و كاهش محدوديت ها به 
نفع اقتصاد ايران خواهد بود و بايد در صورت فراهم شدن 
فرصتي براي كاهش آنها، از اين فرصت استفاده كرد. در 
اين رابطه اما تجربه سه سال گذشته دو نكته مهم را براي 
اقتصاد ايران مشخص كرده است. از سويي ما در دوره برجام، 
تمام ظرفيت ها و برنامه هاي خود را در چارچوب اين توافق 
اجرايي كرديم اما ناگهان با خروج امريكا، تمام اين برنامه ها 
بر هم ريخت. به اين ترتيب حتي اگر بنا بر كنار رفتن دوباره 
تحريم ها باشد نيز بايد طوري عمل كرد كه تمام تمركز 
بر روي آنها نباشد. نكته دوم بحث عدم اطمينان از آينده 
تحريم هاست. ما بايد در ش��رايط فعلي از سويي طوري 
عمل كنيم كه انگار تحريم ها براي سال هاي طوالني باقي 
خواهد ماند و از س��وي ديگر در صورت رفتن تحريم ها، 
طوري عمل كنيم كه لغو تحريم ها كوتاه مدت خواهد بود. 
براي به دست آوردن يك تصوير درست از شرايط و استفاده 
از تمام فرصت هاي موجود، آنچه كه بيشترين اهميت را 
دارد به كارگيري ظرفيت هاي داخلي اقتصاد كشور است. 
اگر ما بتوانيم توليد را رونق دهيم و ميزان كاالهاي توليد 
شده در ايران را افزايش دهيم، از سويي مشكالتي كه در 
بازارهاي موازي به وجود مي آيد حل خواهد شد، از سويي 
معضل بيكاري با شتاب كمتري ادامه حيات مي دهد و از 
سوي ديگر در كنار تامين نيازهاي داخلي، امكان صادرات 
غيرنفتي نيز افزايش پيدا مي كن��د. در صورتي كه ايران 
بتواند با استفاده از ظرفيت هاي موجود، اقتصاد خود را رونق 
دهد، قطعا شانس آن وجود دارد كه فشار تحريم ها كمتر 
احساس شوند و حتي در صورت كنار رفتن محدوديت ها 
نيز ايران حرف هاي بيشتري براي گفتن داشته باشد، در 
غير اين صورت اصرار بر تكرار تجربه برجام و قرار دادن تمام 
تخم مرغ هاي اقتصاد ايران در سبد توافق هسته اي، بار ديگر 

تجربه تلخ سال هاي قبل  را تكرار مي كند.

بودجه در انتظار معجزه
 بخش مهمي از درآمد 200 هزار ميليارد توماني نفت محقق 
نخواهد شد و تمام اين رقم به كسري بودجه منجر مي شود. 
بايد به اين عدد نامشخص بودن وضعيت عرضه سهام يا 
دارايي هاي دولت در بورس، وضعيت درآمدهاي مالياتي 
در ايام كرونا و عوامل خارج از اختيار دولت را نيز اضافه كرد 
كه در صورت تداوم تمامي آنها، امكان رس��يدن كسري 
بودجه به عددي بيش از 300 هزار ميليارد تومان نيز وجود 
دارد، رقمي كه در نوع خود يك فاجعه جدي خواهد بود. 
اقتصاد ايران حتي در سالي كه با كرونا مواجه شد نيز كسري 
بودجه اي در مرز 100 هزار ميليارد تومان را تجربه كرد و اگر 
بنا باشد در سال 1400 رقم اين كسري نيز چند برابر شود، 
قطعا يك فاجعه در امر بودجه نويسي رخ خواهد داد. تحت 
تاثير همين شرايط است كه بودجه در مجلس مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت و ش��ايد اگر نمايندگان دولت نتوانند، 
توضيح قانع كننده اي به نمايندگان ارايه كنند، كليات بودجه 
رد شود و پيش از ورود به جزييات نياز به تكرار ارسال بودجه 

به بهارستان شكل گيرد.

ريشه يابي كاهش ارزش پول و 
راهكار تقويت آن

 بانك مركزي از طريق منابع بانكي خودش تامين مي كند، 
هشت برابر نقدينگي افزايش پيدا مي كند. به همان نسب 
عدم تعادل را شاهد خواهيم بود. همچنين فرايندي كه 
از طرف ديگر به افت ارزش پول ملي اثر گذاش��ته است، 
موضوع تحريم هاي خصمانه بر اقتصاد ايران است.در اين 
شرايط، كاهش ارزش پولي به عبارت ديگر ماليات از فقرا 
تعبير مي شود. يعني اينكه صاحبان درآمدهاي باال، معموال 
سرمايه هايي دارند كه در ش��رايط تورم، آسيب پذيري 
كمتري دارند، چون ارزش س��رمايه آنها به همان نسبت 
كه ارزش پول ملي كم مي شود، باالتر مي رود. ولي طبقات 
پايين و فقرا كه حداقل درآم��د را دارند و نيازهاي خود را 
به سختي تامين مي كنند، مي بينند كه هر چقدر تالش 
مي كنند، باز هم درآمدشان نسبت به گذشته، كمتر شده 
است.براي اينكه از اين وضعيت، برون رفت داشته باشيم، 
بايد ابتدا يك نگاه كالن به اقتصاد داشته باشيم و در گام 
بعد وارد جنبه هاي خرد آن شويم. ما يك سري مشكالت 
س��اختاري داريم، كه اگر آنها را حل نكينم، نمي توان به 
نتيجه اميدوار بود. پس بايد ساختار اقتصادي را اصالح و 
درست كنيم.اگر ساختار تورم را كنترل كنيم، باعث افزايش 
ارزش پول ملي خواهد ش��د. اتفاقي كه باالترين خدمت 
به همه مردم، خصوصا فقراي جامعه اس��ت. همچنين 
براي صيانت از پول ملي صيانت، بايستي به سمت سالم 
سازي ساختارهاي اقتصادي حركت كنيم تا در نهايت 
به رش��د ارزش پول ملي كمك كنيم. اگر بخواهيم پول 
ملي تقويت شود، دو بعد دارد. يك بعد مربوط مي شود به 
عوامل خارجي و تحريم ها، كه اين موضوع واقعيتي است 
كه نبايد كتمان كرد و بعد ديگ��ر به تصميمات داخلي 
مربوط مي ش��ود.بنابراين خيلي روشن است كه يكي از 
عوامل موثر بر افت ارزش پول ملي، تحريم ها بوده است و 
بايستي اقداماتي صورت بگيرد كه آثار تحريم ها كم شود و 
يا به گونه اي رفتار كنيم كه تحريم ها از بين برود. در نتيجه 
يكي از راهكارها، تعامل برابر با جهان است و ديگري اين 
است كه ناكارامدي هايي كه در اقتصادمان وجود دارد را 
برطرف كنيم تا شاهد تراز شدن هزينه ها و درآمدها باشيم.

همچنين بايستي ساختار اقتصادي را سالم كنيم. مهم ترين 
اقدامي ك��ه بايد صورت بگيرد، مقابله با رانت و امضاهاي 
طاليي است. تا زماني كه شاهد انواع رانت هاي اقتصادي 
باشيم، متاسفانه اقتصاد كش��ورمان را از بين مي برد و در 
نهايت باعث افت ارزش پول ملي مي شود. بايستي جلوي 
اين عامل را بگيريم.نظام بانكي بايستي در جهت وصول 
مطالبات كالن و تسهيالت پرداخت شده به افرادي كه 
در مسير غير توليدي حركت كرده اند، تالش كند تا شاهد 
بازگشت منابع بانكي به شبكه بانكي باشيم كه در نهايت 
به تقويت ارزش پول ملي نيز كمك مي كند.همچنين بايد 
تالش شود كه هزينه هاي توليد در كشور پايين بيايد تا در 
گام بعد سيگنال مثبتي به ايرانيان خارج از كشور ارسال 
شود مبني بر چشم انداز مثبت در جهت سرمايه گذاري در 
ايران و رونق توليد و شكوفايي اقتصادي كشور؛ راهكاري كه 
نمونه آن را در چين و هند نيز شاهد بوده ايم. در مجموع اين 
راهكارها، در يك برنامه دو تا سه ساله، مي توان به تقويت 50 

درصدي پول ملي كمك كرد.

طرح فوق العاده همراه اول با 
عنوان روشن كنيد، جايزه بگيريد

مهت�اب جهاندار|همان طور كه مي دانيد بيش��تر 
اپراتورها با گذش��ت مدت زمان طوالن��ي از خاموش 
باقي ماندن يك سيم كارت، به سلب امتياز آن پرداخته 
و هيچ برنامه خاصي را براي مش��تركين خود در نظر 
نمي گيرند. اخيرا نيز مصوبه جديدي توسط رگوالتوري 
صادر شده، مبني بر اينكه اگر سيم كارت هاي اعتباري 
تا 90 روز غيرفعال يا خاموش باقي بمانند، سلب امتياز 
صورت خواهد گرفت. در اين بين شركت موفق همراه 
اول، بزرگ ترين اپراتور كشورمان تصميم گرفته يك 
طرح تش��ويقي خاص را در نظر گيرد. در اين طرح كه 
با نام روش��ن كنيد، جايزه بگيريد شناخته مي شود، 
حتي با مصوبه جديد رگوالتوري، مشتركين در صورت 
خاموش باقي ماندن س��يم كارتشان به مدت سه ماه، 
مي توانند سيم كارت قبل خود را بار ديگر فعال كرده 
و جايزه دريافت كنند. درباره اين طرح شركت همراه 

اعالم اعالم كرده: 
كليه مشتركين اعتباري همراه اول كه خط آنها بيش از 
سه ماه خاموش بوده است، با روشن كردن سيم كارت 
خود، يك جايزه ويژه دريافت مي كنند. دريافت جايزه 
پس از روش��ن كردن س��يم كارت با شماره گيري كد 
دستوري #332*10* )ستاره 10 ستاره 332 مربع( 
امكان پذير خواهد بود. شايان ذكر است سيم كارت هاي 
اعتب��اري خاموش با بيش از س��ه ماه ع��دم كاركرد، 
درصورت روش��ن نشدن و عدم اس��تفاده از آن، طبق 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، در فرايند سلب امتياز 
قرار خواهند گرفت. با اين حساب اپراتور اول كشورمان 
حتي با وجود مصوبه جديد رگوالتوري امتيازي را به 
مش��تركين قديمي مي دهد كه شايد كمتر اپراتوري 
چنين طرحي را براي مشترك خود در نظر گرفته باشد. 
براي كسب جزييات تكميلي بهتر است به وب سايت 

همراه اول مراجعه كنيد.

ايران به جمع 4 توليد كننده 
ريل زبانه سوزن در جهان 

ذوب آهن اصفهان در راستاي خودكفايي و بومي سازي 
و به دنبال تولي��د ريل هاي مورد ني��از راه آهن و مترو 
10آذرماه، موفق به توليد انبوه ريل زبانه سوزن گرديد و 
با اين موفقيت چشمگير، ايران به جمع چهار توليد كننده 
ريل زبانه س��وزن در جهان پيوست . منصور يزدي زاده 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در اين خصوص گفت: توليد 
ريل زبانه سوزن كه مصارف گسترده اي در صنعت ريلي 
كشور دارد، پس از توليد ريل هاي درون و برون شهري 
در دستور كار ش��ركت قرار گرفت و طراحي و ساخت 
غلتك هاي آن سه ماه طول كشيد كه توسط كارشناسان 
اين شركت باكار شبانه روزي با توجه به نياز كشور انجام 
شد. وي با اشاره به اينكه هيچ محدوديتي در توليد ريل 
نداري��م و براي صادرات آن ه��م برنامه ريزي كرده ايم، 
افزود: توليد اين محصول س��خت تر از توليد ريل هاي 
ديگر اس��ت و چون هيچ محور تقارني ندارد، توليد آن 
پيچيدگي ها و حساسيت هاي خاصي دارد . مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان به اهميت اين ريل در صنعت حمل 
و نقل ريلي كشور اشاره كرد و گفت: كارهاي تكميلي بر 
روي ريل زبانه سوزن در شركت ديگري انجام مي شود و 
در نهايت سوزن ريل ملي در خطوط كشور مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

آمادگي كامل براي مقابله با 
سيالب هاي احتمالي در خوزستان 

مديرعامل ش��ركت نف��ت وگاز ارون��دان گفت: با 
توجه به گزارش سازمان هوا شناسي كشور درباره 
بارندگي هاي پيش رو در اس��تان خوزس��تان اين 
ش��ركت امكانات خود را ب��راي مقابله ب��ا تعبات 
سيالب هاي احتمالي آماده كرده است . به گزارش 
روابط عمومي شركت نفت وگاز اروندان: مهندس 
جهانگير پورهنگ هفته گذشته در كميته بحران 
شركت كه با حضور مديران ومسووالن ذي ربط و با 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي به صورت حضوري 
وويديو كنفرانس تشكيل جلسه داد و افزود: در اين 
ارتباط بررسي هاي الزم به عمل آمده و تجهيزات 
كاربردي آماده به كار اس��ت . وي ضرورت اهتمام 
ويژه به مناطق همجوار تاسيس��ات را در راس��تاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي در حد امكانات شركت 
يادآور و با توجه به موقعيت عملياتي شركت نفت 
وگاز اروندان حفاظت از محيط زيس��ت در گستره 
فعاليت شركت در غرب كارون را مورد تاكيد قرارداد. 
پور هنگ با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت 
پيش��گيري و مقابله با بيماري كووي��د19 گفت: 
سالمت نيروهاي انساني به عنوان سرمايه ارزشمند 
شركت در اولويت كار است و به همين منظور رعايت 
پروتكل ها بهداش��تي بايد به جد مورد توجه همه 

همكاران قرار گيرد .

 انجام تعميرات اساسي
 رديف 2 نفت و گاز در دارخوين 

با توجه ب��ه الزامات نظ��ام مديري��ت دارايي هاي 
فيزيكي و اهميت استمرار توليد حفاطت از محيط 
زيست تعمييرات اساسي رديف 2 نفت و گاز منطقه 
دارخوين در شركت نفت وگاز اروندان انجام پذيرفت 
. به گزارش روابط عمومي شركت نفت وگاز اروندان 
مدير منطقه عملياتي دارخوين اين شركت اظهار 
داشت: رديف 2 نفت وگاز منطقه نفتي دارخوين پس 
از اخذ مجوزهاي الزم توليد اين رديف متوقف گرديد 
و پس از تعميرات كامل و اساس��ي اين تجهيزات 
مج��ددا در مدار توليد و بهره ب��رداري قرار گرفت . 
مهندس ش��هرام راديان افزود: رديف 2 نفت وگاز 
بهره برداري دارخوين با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي از مدار توليد خارج و پس از انجام تعميرات 
اساسي انجام ش��ده اين تجهيزات با صرف بيش از 
چهل هزار نفر- س��اعت كار شبانه روزي همكاران 
در بخش عمليات مجددا در مدار توليد قرار گرفت .

»تعادل« روند 32 ماهه معامالت مسكن تهران را بررسي مي كند

انجماد  معامالت ملكي در عصر تحريم  و كرونا

  س�فرها در محدوديت هاي كرونايي چقدر 
بود؟

س��فرهاي مردم در محدوديت هاي گذشته حدود 34 
درصد نس��بت به دو هفته قبل از اعالم آنها و 36 درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته كاهش پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، براس��اس آخرين گزارش هاي منتشر 
شده مركز مديريت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده اي 
كشور از آخرين وضعيت تردد جاده اي در دو هفته اعمال 
محدوديت ه��ا )اول تا 14 آذرم��اه(، 14 ميليون و 735 
هزار و 98 تردد انواع وس��ايل نقليه از 31 اس��تان كشور 
انجام شده است كه 34 درصد نسبت به دو هفته قبل از 
اعمال محدوديت ها و 36 درصد نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته كاهش پيدا كرده است. در اين بازه زماني 
در مجموع حدود 6 ميلي��ون و 720 هزار پالك يكتا در 
استان هاي كشور تردد كرده اند كه 20 درصد نسبت به 
دو هفته پيش از اعمال محدوديت ها و 28 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته كاهش را تجربه كردند و در 
اين ميان استان تهران با حدود يك و نيم ميليون پالك 
در صدر جدول پالك هاي مش��اهده ش��ده ق��رار دارد و 
استان هاي ايالم، سيس��تان و بلوچستان و كهگيلويه و 
بويراحمد در انتهاي اين جدول قرار داش��ته و كمترين 
تردد را انجام داده اند. براساس ارزيابي هاي صورت گرفته 
مركز مديري��ت اطالعات راه ها و حم��ل و نقل جاده اي 
كشور روند كاهشي تردد بين استاني در روزهاي پاياني 
هفته به دليل حذف س��فرهاي تفريح��ي در ايام اعمال 
محدوديت ها بوده است چراكه آمار و ارقام نشان مي دهد 
ترددهاي بين اس��تاني در طول 14 روز مورد بررسي در 
اين گزارش در روزهاي پنجشنبه و جمعه با كاهش مواجه 
شدند و به طور متوسط روزانه حدود يك ميليون تردد بين 
استان هاي كشور انجام شده كه نسبت به دو هفته قبل از 
اعمال محدوديت ها وسايل سبك و سنگين به ترتيب 40 
درصد و 7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
ترتيب 42 درصد و 10 درصد كاهش را تجربه كرده است. 
همچنين استان هاي مازندران با 53 درصد، گيالن با 49 
درصد، قم با 46 درصد، قزوين با 43 درصد و گلس��تان با 
41 درصد بيشترين كاهش مجموعه تردد ورود و خروج 

به استان نسبت به دو هفته قبل از شروع محدوديت ها را 
تجربه كردند و در دو هفته اعمال محدوديت ها نس��بت 
به مدت مشابه س��ال گذشته استان هاي مازندران با 52 
درصد، قم با 49 درصد، گيالن با 48 درصد، قزوين با 44 
درصد و خوزستان با 43 درصد بيشترين ميزان كاهش 

مجموع تردد ورود و خروج به استان را داشته اند.
با توجه ب��ه ادامه اعمال محدوديت ها ب��ه ويژه در حوزه 
ترددهاي بين استاني و درون شهري در استان هاي قرمز 
و نارنجي بايد ديد كه كاهش س��فرهاي برون ش��هري و 
درون شهري مردم باعث كمتر شدن شيوع ويروس كرونا 

در كشور مي شود؟

   چق�در آزادراه و راه آهن ب�ا بودجه ۱4۰۰ 
ساخته مي شود؟

مديرعامل شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور گفت: با وجود محقق نشدن پيشنهاد 15 هزار 
ميليارد توماني در اليحه بودجه 1400 درصدديم تا 19 
پروژه را در حوزه هاي راه اصلي، بزرگراه، آزادراه و خطوط 
ريلي در اولويت قرار دهيم. در پي ارايه اليحه بودجه سال 
آينده از س��وي دولت به مجلس در هفته گذشته، براي 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در 
رديف بودجه دستگاه هاي اجرايي، مبلغي حدود 7800 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. البته اين به غير 
بودجه اي اس��ت كه در قالب طرح هاي اولويت دار دولت 
براي سال آينده براي همه دستگاه هاي اجرايي از جمله 
اين ش��ركت در نظر گرفته شده اس��ت. خيراهلل خادمي 
در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: درخواست و 
پيشنهاد ما براي بودجه سال آينده با توجه به طرح هاي 
در دس��ت اجرا 15000 ميليارد توم��ان بود اما اين عدد 
محقق نشده و به اندازه سنوات گذشته و حدود 15 درصد 
افزايش داشتيم كه البته با توجه به محدوديت هاي دولت 
در اين زمينه قابل درك اس��ت. وي افزود: بر اين اساس 
مي توانيم پروژه هاي خود را مجددا اولويت بندي كنيم و به 
ميزاني كه بودجه و اعتبار در اختيار ما و براي هر يك از آنها 
اختصاص داده شده در هر يك از طرح هاي مذكور فعاليت 
انجام دهيم. البته با اين اليحه بودجه مسلما براي سازمان 

برنامه و بودجه نيز اولويت با پروژه هايي بوده كه پيشرفت 
فيزيكي بيشتري داشته اند. مديرعامل شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ادامه داد: در همين 
راستا هشت پروژه ريلي به طول هزار و 550 كيلومتر، 9 
پروژه آزادراهي به طول 651 كيلومتر و دو پروژه در حوزه 
راه اصلي و بزرگراه به طول هزار و 860 كيلومتر در اولويت 
قرار خواهند گرفت. خادمي گفت: پروژه هاي اولويت دار 
همگي جزو آن دس��ته از طرح هاي جهش توليد و مهم 

است كه قطعا مد نظر همه قرار دارد.

  تكميل مسكن مهر تا قبل از پايان دولت
تاكنون 2 ميليون و 45 هزار واحد كه 93 درصد كل پروژه 
مسكن مهر را شامل مي شود افتتاح شده و واحدهاي باقي 
مانده كه عمده آن در شهرهاي اطراف تهران است تا قبل 
از پاي��ان دولت روحاني تكميل خواهد ش��د. به گزارش 
ايسنا، بر اس��اس آماري كه يكم آبان ماه 1399 ارايه شد 
از حدود 2 ميليون و 200 هزار واحد مسكن مهر تاكنون 
2 ميليون و 45 هزار واحد معادل 93 درصد از كل پروژه 
به بهره برداري رسيده است. 120 هزار واحد از تعداد باقي 
مانده در مراحل نازك كاري، نصب انش��عابات و 60 هزار 
نيز در مراحل مختلف پيشرفت فيزيك قرار دارند. 90 هزار 
مسكن مهر هم داراي مشكالت حقوقي و پرونده آن در 
محاكم قضايي است. از كل پروژه مسكن مهر سهم دولت 
احمدي نژاد از تحويل واحدها 690 هزار معادل 31 درصد 
و تاكنون سهم دولت روحاني حدود 62 درصد بوده و مابقي 
در مرحله ساخت قرار دارد. عمده واحدهاي تكميل نشده 
در شهرهاي اطراف تهران است كه طبق برنامه تا قبل از 
پايان دولت دوازدهم افتتاح خواهند شد. در پرديس از 83 
هزار واحد مسكن مهر 60 هزار تحويل شده و قرار است 
در بهمن ماه 1399 نيز 10 هزار واحد ديگر تحويل شود. 
مهدي هدايت مديرعامل شركت عمران پرديس گفته كه 
ساير واحدها اوايل سال آينده و قبل از اتمام دولت تكميل 
و به مردم تحويل داده مي شود. در شهر جديد پرند هم از 
حدود 90 هزار واحد مسكن مهر 10 هزار واحد باقي مانده 
كه 7000 واحد مربوط به پروژه كيس��ون و 3000 واحد 
در ديگر نقاط شهر است. پيمانكاران جدول زمان بندي 

ارايه كرده و قول داده اند كه تا پايان سال تمامي واحدها 
را تحويل مي دهند.

   بارش برف و باران در جاده هاي 2۰ اس�تان 
كشور

مركز مديريت اطالعات راه ه��ا و حمل و نقل جاده اي از 
بارش بارف و باران در جاده هاي 20 استان كشور خبر داد. 
به گزارش ايرنا، بررس��ي آخرين وضعيت جوي از بارش 
برف و باران در برخي از محورهاي استان هاي آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، البرز، تهران، 
زنجان، قزوين، قم، مازندران، مركزي، همدان، خراسان 
شمالي و خراس��ان رضوي خبر مي دهد. بارش باران در 
برخي از محورهاي استان هاي خراسان جنوبي، كرمان، 
گيالن، گلس��تان، كرمان جنوب و يزد نيز ادامه دارد. در 
همين حال، صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي گفت:  از روز سه شنبه تا پايان هفته در 
شرق و جنوب شرق كشور كاهش دما بين 5 تا 10 درجه 
پيش بيني مي ش��ود و در س��اير نقاط كشور هواي سرد 
ماندگار خواهد بود.  ضياييان در گفت وگو با فارس بيان 
كرد: روز چهارشنبه 19 آذر با ورود سامانه بارشي جديد 
به شمال غرب كشور، بارش در شمال غرب و بخش هايي از 
غرب كشور و غرب سواحل خزر را خواهيم داشت. ضياييان 
ادامه داد: روز پنج شنبه 20 آذرگستره بارش ها عالوه بر 
شمال غرب و سواحل خزر، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي 
در استان هاي زنجان، تهران، البرز، قزوين و شمال سمنان 
را دربرمي گيرد و به بخش هايي از مركز كش��ور خواهد 
رس��يد.  وي اضافه كرد: روز جمعه 21 آذر بارش ها فقط 
محدود به سواحل خزر را خواهد بود.  مديركل پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناسي گفت:  از سه شنبه تا پايان 
هفته در شرق و جنوب شرق كشور كاهش دما بين 5 تا 
10 درجه خواهيم داش��ت و در ساير نقاط كشور هواي 
س��رد ماندگار خواهد بود. مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناس��ي در تشريح وضعيت جوي پايتخت 
گفت: آسمان تهران در روز سه شنبه صاف تا كمي ابري، 
به تدريج همراه با غبار محلي پيش بيني مي شود. بيشينه 

و كمينه دما در تهران 8 و صفر درجه خواهد بود. 

ايرانشهر



مركز مياني صدور گواهي الكترونيكي سالمت به بهره برداري 
رس��يد و از اين پس پزشكان مي توانند به دريافت امضاي 
الكترونيكي اقدام كنند. با اين اتفاق امضاي الكترونيكي 
به جاي مهر پزش��كان مي تواند پاي نس��خه بيماران قرار 
گيرد. مركز مياني سالمت، سومين مركز مياني تخصصي 
و چهارمين مركز مياني دولتي است كه تا كنون از شوراي 
سياست گذاري گواهي الكترونيكي اجازه صدور امضاي 

الكترونيكي را دريافت كرده است.
مركز مياني صدورگواهي الكترونيكي سالمت به صورت 
تخصص��ي در بخش بهداش��ت و درمان كش��ور اقدام به 
صدور امضاي الكترونيكي مي كند. پيش بيني مي ش��ود 
با اجرايي ش��دن امضاي الكترونيكي در بخش سالمت، 
توس��عه س��امانه هاي الكترونيكي بخش سالمت كشور 
سريع تر توسعه يابند. مركز مياني بورس و مركز مياني نفت 
از ديگر مراكز مياني تخصصي دولتي هستند كه پيش از 
اين راه اندازي ش��ده اند و هر كدام به صورت تخصصي در 
حوزه هاي خود اقدام به صدور امضاي الكترونيكي مي كنند. 
به غير از مراكز مياني دولتي، سه مركز مياني خصوصي نيز 
تا كنون از شوراي سياست گذاري گواهي الكترونيكي مجوز 
صدور امضاي الكترونيكي و ايجاد مركز مياني را دريافت 
كرده اند. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در شرايط فعلي 
 RA دفاتر سازمان نظام پزشكي به عنوان دفاتر ثبت نام يا
صدور گواهي الكترونيكي بخش سالمت انتخاب شده اند و 
متقاضيان دريافت امضا مي توانند براي دريافت امضاي خود 

از طريق دفاتر اين سازمان اقدام كنند.

   ۲۸۵ هزار نفر در انتظار امضا
عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، مع��دن و تجارت در 
مراسم رونمايي از اين مركز مياني گفت: مركز صدور گواهي 
الكترونيكي سالمت، به منظور ش��فافيت، روان سازي و 
سرعت بخشيدن به خدمات دولتي الكترونيكي راه اندازي 
شده است. رزم حسيني با اشاره به اجراي امضاي الكترونيكي 
در سامانه جامع تجارت ادامه داد: »امضاي الكترونيكي بخش 
سالمت كشور نيز مبتني بر زيرساخت هاي به كارگرفته شده 
در سامانه جامع تجارت اجرايي شده و اميدواريم با راه اندازي 
اين مركز و امكان صدور امضاي الكترونيكي براي فعاالن 

بخش درمان كشور امكان ارايه بهتر خدمات الكترونيكي و 
اجراي بهتر پروژه سالمت الكترونيكي به عنوان يكي از ۲۳ 
پروژه اولويت دار دولت الكترونيكي فراهم شود. رضا باقري 
اصل، دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات نيز با اشاره 
به اهميت صدور امضاي الكترونيكي در بخش س��المت 
كشور گفت: تعدادي از سامانه هاي بخش سالمت كشور 
راه اندازي شده اند و اسناد الكترونيكي ميان اين سامانه ها با 
توجه به اعتمادي كه هر كدام از بخش ها به يكديگر دارند 
تبادل مي ش��ود؛ اما پياده سازي امضاي الكترونيكي روي 
اين سامانه ها، اسناد صادرشده از طريق آنها را انكارناپذير 
مي كنند و در صورت مطرح شدن دعوا در دادگاه ها اسناد 
س��امانه ها قابل اتكا خواهند بود. او ادام��ه داد: هم اكنون 
۲۸۵ هزار نفر عضو سازمان نظام پزشكي هستند كه بايد 
تمامي آنان به تدريج امضاي الكترونيكي خود را دريافت 
كنند. هركدام از اين افراد در بخش هاي بيمارس��تاني يا 
مطب هاي پزشكي يا پيراپزشكي در حال فعاليت هستند 
و براي اجرايي شدن قابليت نسخه الكترونيكي بايد امضاي 
الكترونيكي دريافت كنند. باقري اصل با بيان اينكه هم اكنون 
به صورت پايلوت طرح نسخه الكترونيكي در كشور اجرا شده 
است، گفت: يكي از چالش هايي كه هم اكنون با آن مواجه 
هستيم اتصال تمامي بخش هاي درماني و سالمت كشور 

به سامانه هاي سالمت كشور و يكپارچه كردن تمامي آنان 
با يكديگر است. او اضافه كرد: از سويي براي اجراي كامل 
پروژه نسخ الكترونيكي بايد شركت هاي بيمه نيز به اين 
سامانه ها متصل ش��وند و امضاي الكترونيكي را بپذيرند. 
باقري اصل با اشاره به اينكه هم اكنون تعدادي از شركت هاي 
بيمه براساس اعتمادي كه ميان آنها و بيمارستان ها شكل 
گرفته است اسناد ارسال شده الكترونيكي از بيمارستان ها 
يا مراكز درماني را مي پذيرند، گفت: »در صورتي كه امضا در 
تمامي اين بخش ها اجرايي شود عالوه بر اينكه اين امضا از 
سوي تمامي بخش هاي بيمه اي كشور پذيرفته شده است، 
غير قابل انكار و استناد پذير خواهد بود. دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات تاكيد كه هم اكنون مانعي براي توسعه 
سالمت الكترونيكي وجود ندارد و از اين پس تالششان در 

جهت استقرار آن خواهد بود.

   امضاي الكترونيكي روي موبايل قرار مي گيرد
پروژه س��المت الكترونيكي به عنوان يك��ي از ۲۳ پروژه 
اولويت دار دولت الكترونيكي هم اكنون پس از پياده سازي 
امض��اي الكترونيك��ي و به كارگيري آن در س��امانه هاي 
مربوط به س��المت الكترونيكي وارد فاز جديدي خواهد 
شد. هادي نوروزي، مدير مركز مياني بهداشت اعالم كرد 

كه تا كنون بيش از ۸۲ هزار امضا صادر ش��ده اس��ت. او از 
 RA دفاتر سازمان نظام پزشكي به عنوان دفاتر ثبت نام يا
امضاي الكترونيكي نام برد و گفت: امكان ثبت نام از طريق 
دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ثبت اسناد رسمي نيز وجود 
دارد. او با اشاره به اينكه هم اكنون امضاهاي صادر شده براي 
پزشكان روي كارت هوش��مند نظام پزشكي آنان صادر 
مي شود، گفت: »با توجه به قابليت اين كارت ها به جاي اينكه 
اقدام به صدور امضا روي توكن براي پزشكان كنيم امضاي 
پزشكان را روي كارت نظام پزشكي آنها قرار مي دهيم. علي 
رهبري، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز در مورد 
جزييات فعال سازي امضاي الكترونيكي براي بخش هاي 
مختلف گفت: بخش هايي كه داراي انجمن تخصصي يا 
اتاق هاي تخصصي هس��تند امكان قرار دادن امضا روي 
كارت هاي هوشمند عضويت آنان وجود دارد. هم اكنون 
در حال تالش هس��تيم تا از طريق اتاق بازرگاني امضاي 
الكترونيكي بازرگان را نيز روي كارت هوشمند بازرگاني 
آنان تعريف كنيم. رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
و دبير شوراي سياست گذاري گواهي الكترونيكي كشور 
نيز در اين مراسم با اشاره به پيشينه اجراي اين پروژه گفت: 
»از اين پس طبق اسناد باالدستي امكان جايگزين كردن 
امضاي پزشكان و مهر پزشكان با امضاي الكترونيكي وجود 
خواهد داشت. او اعالم كرد كه به زودي امكان صدور امضا 
روي موبايل نيز فراهم خواهد شد و پس از ايجاد اين امكان، 
دارندگان امضاي الكترونيكي ديگر نيازي به تهيه توكن 
نخواهند داشت و مي توانند از طريق موبايل خود سند مورد 
نظر خود را امضا كنند. رهبري در توضيح اين فرايند گفت: 
ظرف سه هفته آينده اين مدل امضا به بهره برداري خواهد 
رسيد در اين مدل امضاي الكترونيكي يا موبايل مانند توكن 
عمل مي كند و دارنده امضا بايد گوشي خود را به لپ  تاپ 
متصل كند يا امضا از طريق سيستم مخابراتي به گوشي 
فرد هدايت مي شود و فرد مي تواند سند درخواست شده را 
امضا كند. او در پاسخ به اين سوال كه در صورت فراهم شدن 
امكان امضاي الكترونيكي از طريق موبايل اين سرويس به 
پزش��كان نيز ارايه خواهد شد، گفت: اين امكان در اختيار 
همه دارندگان امضا قرار مي گيرد و مي توانند به جاي توكن 

يا كارت هوشمند از اين مدل امضا استفاده كنند.
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بي اعتمادي به كيفيت كاال، عامل 
كاهش تمايل مردم به خريد آنالين

نتايج يك افكارس��نجي آنالين در ايرنا نشان داد 
۳۵.۵ درصد مخاطبان عامل كاهش تمايل مردم 
به خريد آنالين در ماه هاي اخير را »بي اعتمادي به 
كيفيت كاال« مي دانند. ايرنا در يك افكارسنجي 
آنالين از مخاطبان خواست تا علت اصلي كاهش 
تمايل مردم به خريد آنالي��ن را در ماه هاي اخير 
اع��الم كنند ك��ه ۳۵.۵ درص��د مخاطب��ان ايرنا 
»بي اعتمادي ب��ه كيفي��ت كاال« و ۲۵.۶ درصد 
»گراني قيمت نس��بت به بازار« را عامل دانستند. 
»بي اعتمادي به پرداخت وجه قبل از تحويل كاال« 
با ۱۵.۸ درصد، »بي اعتمادي به سايت فروشنده« 
ب��ا ۱۵.۶ درصد و »تأخير در ارس��ال كاال« با ۷.۴ 
درصد به عنوان عوامل بعدي از سوي پاسخگويان 
مطرح ش��دند. در روزهاي اخير اخباري مبني بر 
كاهش تمايل مردم به خريد اينترنتي منتشر شد 
كه اداره كل پژوهش و بررسي هاي خبري ايرنا را 
بر آن داشت كه افكارسنجي آنالين خود را در اين 
هفته به تمايل مردم به خريد اينترنتي اختصاص 
دهد. اين نظرسنجي در روزهاي ۱۰ تا ۱۷ آذرماه 
روي سايت ايرنا قرار گرفت كه در مجموع ۴۰۰۰ 
نفر در اين افكارسنجي مشاركت داشتند. در اين 
نظرسنجي چهار سوال؛ ۱- به نظر شما مهم ترين 
علت گرايش مردم به خريد آنالين چيست؟ ۲- تا 
چه اندازه به خريد آنالين اعتماد داريد؟ ۳- بنا به 
برخي گزارش ها، تمايل مردم به خريد آنالين در 
ماه هاي اخير كاهش يافته است، به نظر شما علت 
اصلي چيست؟ ۴ – شيوع ويروس كرونا تا چه اندازه 
در گرايش شما به خريد آنالين تأثير داشته است؟ 
مطرح شد. در پاسخ به سوال »به نظر شما مهم ترين 
علت گرايش مردم به خريد آنالين چيست؟« ۴۲.۲ 
درصد مخاطبان »صرفه جويي در وقت« و ۳۷.۴ 
درصد »انتخاب و دريافت آسان كاال« را مهم ترين 
علت خري��د آنالين دانس��تند. »قيمت پايين« با 
۱۳.۴ درصد و »اطمينان در خريد« با ۳.۹ درصد 
در مراتب بعدي قرار گرفتند. مخاطبان ايرنا ميزان 
اعتماد خ��ود را به خريد آنالين با ۴۵.۷ درصد »تا 
حدي«، ۲۴.۸ درصد »كم« و ۱۲.۳ درصد »زياد« 
اعالم كردند و ۱۷.۱ درصد پاس��خگويان ايرنا نيز 
»اصال« اعتمادي به خريد آنالين ندارند. پاسخ هاي 
مخاطبان ش��ركت كننده در مورد س��وال چهارم 
نيز حاكي است؛ ارزيابي مخاطبان از تأثير شيوع 
كرونا در گرايش آنها به خريد آنالين با ۳۶ درصد 
»تاحدي« اس��ت. ۳۵.۶ درصد ميزان اين تأثير را 
»زياد« دانستند و ۲۸.۴ درصد نيز گزينه »اصال« 

را انتخاب كردند.

 مراقب موبايل
 بانك هاي   جعلي باشيد

يكي از اي��ن برنامه هاي جعل��ي، موبايل بانك ها 
هستند كه مي توانند منجر به برداشت غيرمجاز 
از حس��اب كارب��ران ش��وند. به گزارش ايس��نا، 
اپليكيشن هايي با اهداف خاص مي تواند توسط 
هكرها طراحي شود و در ش��بكه هاي اجتماعي 
با نام هاي تحريك آميز و اغواكننده به اش��تراك 
گذاش��ته ش��ود كه حاوي يك بدافزار باشند و با 
باز كردن آنها امكان افشاي اطالعات شما وجود 
دارد. همچني��ن نرم افزارهايي وج��ود دارند كه 
قابليت دسترسي به نرم افزار و سخت افزار گوشي 
مثل صندوق پيامك، دفترچ��ه تلفن، دوربين و 
امكان ذخيره صدا را به هكر مي دهند. همچنين 
بررسي گزارش هاي رسيده به پليس فتا در زمينه 
برداش��ت غيرمجاز از حساب، نش��ان دهنده آن 
اس��ت كه افراد بدون لحاظ كردن نكات ايمني، 
اقدام به نصب و اس��تفاده از برنامه موبايل بانك 
جعلي كرده بودند. اش��تباهي ك��ه مالباختگان 
در اين مورد انجام داده بودن��د اين بود كه براي 
نصب برنامه موبايل بانك به نتايج جست وجوي 
گ��وگل اعتماد ك��رده و برنامه را از س��ايت هاي 
معرفي شده توس��ط گوگل استفاده كرده بودند. 
به همي��ن دلي��ل بانك هاي كش��ور برنامه هاي 
بانك��ي خود را در وب س��ايت رس��مي خود قرار 
داده اند كه ش��هروندان در صورت نياز به موبايل 
بانك مورد نظ��ر خود مي توانند آن را از س��ايت 
بانك مربوطه درياف��ت و نصب كنند. بنابراين به 
كاربران توصيه مي شود برنامه هاي مورد نياز خود 
را از لينك هاي معرفي ش��ده در فضاي مجازي و 
ش��بكه هاي اجتماعي نصب نكنند و برنامه هاي 
خود را فقط از فروش��گاه هاي نرم افزاري معتبر و 
اپليكيشن هاي كاربردي مثل موبايل بانك را هم 
از سايت بانك مورد نظر دانلود و نصب كنند. البته 
نصب برنامه هاي نامعتبر و نرم افزارهاي مخرب از 
فروش��گاه هايي مانند گوگل پلي هم امكان پذير 
است. همانطور كه پيش از اين، جعل نرم افزارهاي 
امنيتي در  گوگل پلي توسط نويسندگان بدافزار، 
منجر ش��ده بود كارب��ران اطالعات خ��ود را به 
اي��ن برنامه هاي مخرب بدهن��د. هرچند گوگل 
برنامه هاي مخرب را به محض اينكه كارشناسان 
امنيتي در اين زمينه هش��دار دادند، حذف كرد. 
با اين حال، الزم است كاربران دستگاه هاي تلفن 
همراه را با آخرين نرم اف��زار حفظ كنند، مراقب 
اجازه دسترس��ي بيش از حد برنامه ها باش��ند و 
نرم افزار امنيتي را روي دستگاه خود نصب كنند. 
همچنين براي حفظ امني��ت در موبايل بانك ها 
توصيه مي شود براي حساب هاي كاربري مختلف 
از رمز يكسان  و مشابه استفاده نكرده و براي باال 
بردن س��طح امنيت رمزهاي خود، از برنامه هاي 
مديريت رمز قوي و معتبر اس��تفاده كنيد. احراز 
هوي��ت دومرحل��ه اي ني��ز يك��ي از راهكارهاي 
جدي��دي اس��ت كه س��رويس ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي مختلف به پلتفرم خ��ود افزوده اند تا 
كاربران بتوانند امنيت سايبري حساب كاربري و 

اطالعات خصوصي خود را ارتقا دهند.

افزونه هاي يك هلدينگ 
امريكايي در گوگل حذف شد

گوگل افزونه هاي ك��روم يك هلدينگ امريكايي را 
حذف كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
ش��ركت گوگل برخي از افزونه هاي توسعه يافته در 
شركت IAC/InterActive براي مرورگر كروم را 
 IACبه دليل نقض قوانين حذف كرده است. شركت
يك هلدينگ امريكايي است كه برندهاي مختلفي 
در بيش از ۱۰۰ كش��ور جهان دارد و در حوزه رسانه 
و اينترن��ت فعاليت مي كند. س��خنگوي گوگل در 
يك بيانيه ايميل ش��ده در اين ب��اره اعالم كرد: »ما 
همچنان به مذاكره درباره سياس��ت هاي فروشگاه 
كروم با ش��ركت IAC ادام��ه مي دهيم و هم اكنون 
نيز برخي از افزونه هاي توسعه يافته در اين شركت 
را حذف كرده ايم. ما مش��غول بررس��ي افزونه هاي 
باقيمانده و اجراي سياست هايمان هستيم و هنوز 
درباره وضعيت IAC تصميمي نگرفته ايم.« چندي 
قبل وال اس��تريت ژورنال فاش كرد گوگل مشغول 
تصميم گيري درباره وضع جريمه هاي سنگين براي 
شركت مذكور اس��ت زيرا روش هاي بازاريابي آن را 
فريبكارانه مي داند. در اين گزارش اش��اره شده بود 
گوگل متوجه شدهIAC درباره افزونه هاي مرورگر 
كاربران��ش را فريب مي دهد و حتي ممكن اس��ت 
آلفابت اين محصوالت را در مرورگر كروم ممنوع كند.

 هواوي به خودكفايي
 در تراشه سازي مي رسد

فرايند احداث كارخانه توليد تراشه هواوي در چين 
تكميل ش��ده اس��ت تا به خودكفايي اين كشور در 
حوزه نيمه رسانا كمك كند. به گزارش مهر به نقل از 
گيزموچاينا، چين تصميم دارد در حوزه توليد تراشه 
به خودكفايي برسد و از اتكا به كشورهاي ديگر بكاهد. 
در همين راستا هواوي به دستاوردهاي مهمي رسيده 
است. طبق گزارشي جديد ساخت نخستين كارخانه 
توليد تراشه هواوي داخل چين بطور رسمي تكميل 
شده است. پروژه مذكور در مساحت ۲۰۸۹۰۰ هزار 
مترمربع ساخته شده و در »ووهان اپتيكز ولي سنتر« 
قرار دارد. اين كارخانه بزرگ ترين مقر تحقيق و توسعه 
هواوي در بخش مركزي چين به حس��اب مي آيد و 
واحدهاي توليدFAB و واحدهاي پشتيباني مختلفي 
را در بر گرفته است. همچنين اين كارخانه به عنوان 
مركز قابليت هاي اپتيكال ش��ركت، مركز تحقيق و 
توسعه پايانه هوشمند و برخي ديگر از فناوري هاي 
نوين هواوي به حس��اب مي آيد. پس از تكميل اين 
پروژه نخستين كارخانه توليد تراشه هواوي در چين 
فعاليت تولي��دي خود را آغاز مي كند. به اين ترتيب 
شركت چيني مذكور مي تواند زنجيره نيمه رساناي 
خود را از طراحي و توليد گرفته تا تست و بسته بندي 
را انجام دهد. البته اين تنها كارخانه هواوي در چين 
نيست. طبق گزارشي ديگر اين شركت تصميم دارد 
يك كارخانه توليد تراشه ديگر در شانگهاي نيز بسازد. 
س��اخت اين كارخانه پس از آن انجام شد كه امريكا 
هواوي را در فهرست سياه وزارت بازرگاني قرارداد و 

تحريم هايي را عليه اين شركت وضع كرد.

خريد آنالين با  رمزارز چيني 
ممكن شد

 رمزارز چين از امروز كاربرد مهم و گس��ترده اي يافته و 
از آن مي توان براي خريد انواع كاال و خدمات در برخي 
فروشگاه هاي آنالين استفاده كرد. به گزارش مهر به نقل 
 JD.com از انگجت، فروش��گاه آنالين چيني مشهور
از امروز يوان ديجيتال را براي خريد كاال در وب سايت 
خود مي پذيرد. اين اولين بار است كه يك سايت خريد و 
فروش آنالين در دنيا استفاده از رمزارز براي خريد كاال را 
ممكن مي كند. در حال حاضر اين خدمات براي عده اي 
محدود از ساكنان شهر سوژو در نزديكي شانگهاي ارايه 
شده، اما گامي مهم و رو به جلو جهت عادي سازي استفاده 
از رمزارز محسوب مي شود. تالش براي ارايه اين خدمات 
توسط سايت يادش��ده از آوريل سال ۲۰۱۹ آغاز شد و 
در آن زمان فروشگاه هاي فيزيكي JD.com پذيرش 
رمزارز را آغاز كردند. قرار اس��ت بانك مركزي چين بر 
استفاده از اين يوان ديجيتال نظارت داشته باشد. اين امر 
موجب مي شود  رمزارز مذكور از ثبات بيشتري برخوردار 
باشد و مردم نيز به آن بيشتر اعتماد كنند. پيش از اين 
كشورهايي مانند ونزوئال و ژاپن هم از استفاده  رمزارزهاي 

مورد حمايت دولت خبر داده بودند.

حمله هكري به سومين سازنده 
بزرگ هواپيما در جهان

هكرها موفق به سرقت حجم زيادي از اطالعات شركت 
برزيلي امبرائر شده اند كه سومين سازنده بزرگ هواپيما 
در جهان محسوب مي ش��ود. به گزارش مهر به نقل از 
زددينت، امبرائر در زمينه توليد هواپيماهاي مسافربري، 
تجاري و نظامي، همچنين توليد جنگ افزار و نيز ارايه 
خدمات، س��رويس ها و فناوري ه��اي هوافضا فعاليت 
مي كند و بعد از بوئينگ و ايرباس بزرگ ترين ش��ركت 
توليدكننده هواپيماهاي غيرنظامي در جهان اس��ت. 
هكرها با نفوذ به ش��بكه رايانه اي داخلي اين ش��ركت 
فايل هاي خصوصي آن را سرقت كرده و قفل كردند. آنها 
براي رمزگشايي از فايل هاي يادشده درخواست دريافت 
باج كردند. اما مديران امبرائر اي��ن موضوع را رد كرده و 
ترجيح دادند از فايل هاي پش��تيبان يا بك آپ استفاده 
كنند. در نتيجه هكرها اين اطالعات را در بخش تاريك 
وب و روي يك وب سايت متعلق به گروه هكري رنسوم 
اكس ايكس به اشتراك گذاش��تند. از جمله اطالعات 
افشاش��ده بدين ش��يوه مي توان به داده هاي شخصي 
كارمندان، اطالعات طرف هاي تماس تجاري، عكس هاي 
شبيه سازي پروازهاي هواپيماهاي اين شركت و غيره 
اشاره كرد. محتواي اين اطالعات نشان مي دهد هكرها 
به سرورهاي شركت امبرائر دسترسي يافته اند. البته اين 
شركت مدعي اس��ت هكرها تنها توانسته اند به بخش 

محدودي از داده هاي آن دست يابند.

مركز مياني صدور گواهي الكترونيكي سالمت، زيرمجموعه پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيكي به بهره برداري رسيد

استفاده از امضاي الكترونيكي به جاي مهر پزشكي

خطر تصميم سازي هاي جناحي در اقتصاد و ديپلماسي

اما و اگر هاي بازار بورس در سال 1400

برافراشتن پرچم حقوق عامه در انتخابات

دورنماي رشد اقتصادي ايران در 1400

 اين ادعاها احتماال چالش هاي جديدي را پيش روي اين سند 
بين المللي و مناسبات دو طرف ايجاد مي كند. در اين شرايط 
سياست هاي كلي ايران بايد حول محور تداوم اعتمادسازي و 
شفاف سازي باشد. فراموش نكنيد، قطعنامه شوراي امنيت و 
شوراي حكام، حدفاصل سال هاي ۸۴ تا ۹۲ به اين دليل صادر 
مي شد كه جامعه بين المللي به هر دليلي اعالم مي كرد كه 
نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اعتماد 
ندارد. در آن زمان ايران محدوديت هايي را پذيرفت تا به فضاي 
بين المللي اين پالس را صادر كند كه فعاليت هايش شفاف و 
صلح آميز است. اين رويكرد همچنان بايد تداوم داشته باشد. 
بايد نشان داده ش��ود كه ايران حقوق خود را در چهارچوب 
قواني��ن بين المللي دنب��ال مي كند. در غير اي��ن صورت، 
بي اعتمادي ها افزايش پيدا مي كند و بر حجم مش��كالت 
افزوده مي شود. بدون ترديد، افزايش بي اعتمادي هاي جهاني 
به ضرر ما است، چرا كه نتيجه اين بي اعتمادي ها منجر به 

قطعنامه هاي جديد شوراي حكام و پس از آن قطعنامه هاي 
شوراي امنيت و ايجاد يك اجماع جديد بر عليه ايران مي شود. 
در صورت وق��وع يك چنين ش��رايطي، جامعه بين الملل 
محدوديت ه��اي بيش��تري را متوجه اي��ران و برنامه هاي 
هس��ته اي اش خواهد كرد. يك چنين صحنه آرايي هايي، 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه براي باالبردن قدرت چانه زني 
ايران جداي از تح��ركات ديپلماتيك بين المللي در داخل 
نيز بايد بستري فراهم شود تا قدرت ملي ايران در مواجهه با 
فضاي بين المللي افزايش پيدا كند. بايد فضاي مناسبي براي 
گفت وگوي ملي ايجاد شود و رسانه ها از فرصت هاي افزون تر 
براي ايراد انتقادات سازنده به تصميم سازي هاي اقتصادي، 
سياسي، ديپلماسي و... برخوردار شوند. به عبارت روشن تر، 
صداي شهروندان اين جامعه از طريق رسانه هاي آزاد بايد در 
داخل و خارج طنين انداز شود و در صحنه سياست داخلي 
اولويت بايد كسب حداكثر رضايتمندي ملي باشد. اگر در 

داخل يك چنين اتمسفري ايجاد شود، تاثيرات ارزشمند 
و مثبتي در سطح جهاني خواهد داشت و اين فضاي آزاد به 
كشور فرصت مي دهد كه هم با قدرت بيشتري فعاليت هاي 
هسته اي و مسائل اقتصادي يعني برطرف كردن تنگناهايي 
كه ملت را تحت تاثير قرار داده، رش��د اقتصادي و باالبردن 

درآمد سرانه را مديريت كنيم.
من نمي دانم كه نمايندگاني كه طرح هايي مثل اقدام راهبردي 
را پيگيري مي كنند، با چه الزامات كارشناس��ي اين طرح را 
تصويب كرده اند.ظاهرا نمايندگان به دنبال آن هستند كه 
اهرم فشاري را عليه امريكا و اروپاييان به كار بگيرند كه انعطاف 
بيشتري را در مناسبات با ايران در دستور كار قرار دهند. در 
واقع هدف نمايندگان اين است كه مكانيسم تحريم ها شكاف 
بردارد، اما اينكه آيا از منظر كارشناسي يك چنين نتيجه اي 
به وقوع مي پيوندد، من مطمئن نيستم. ضمن اينكه هرگز 
نشست كارشناس��ي در سطح ملي انجام نشده تا مجموعه 

كارشناسان در اين خصوص اظهارنظر كنند بعد جمع بندي 
آنها را نمايندگان تبديل به قانون كنند. مجلس نهادي سياسي 
است و معموال افراد و جريانات مختلف در آن حاضر مي شوند 
تا تصميمات عمق و اثر افزون تري داشته باشد. وقتي تنها يك 
جريان فكري، سكان هدايت مجلس را به دست مي گيرد، 
طبيعي است كه تصميمات اخذ شده، مطالبات يك جريان 
فكري خاص را نمايندگي مي كند. معلوم نيست كه آيا واقعا 
در حوزه كارشناسي كارها به درس��تي صورت گرفته و در 
راستاي منافع ملي بوده است يا نه؟ اگر خروجي اين قانون و 
قوانين مانند آن، كمك كند كه امريكا و اروپا انعطاف بيشتري 
به خرج دهند و موانع پيش روي ايران در چهارچوب تحريم ها 
برداشته شود، اقدام درستي است. اما من نديدم هيچ كدام از 
كارشناسان مستقل و بي طرفي كه دغدغه شكوفايي اقتصادي 
و سربلندي كشور را دارند، نظر مناسبي نسبت به اين مصوبه 

داده باشند.

 شرايط فعلي ندارد، مسكن به اندازه كافي گران قيمت هست 
و بسياري از مردم همچنان در اندر خم تهيه يك سقف هستند 
و بازار طال نيز نزده مي رقصد چه برسد به اينكه هجومي هم 
نسبت به آن سرازير شود. بنابراين بورس مي توانست در يك 
زمان سد البته نه چندان مستحكم براي دولت باشد، سدي 
كه باالخره هم شكس��ت و بسياري از افراد سرمايه شان را از 
دست داده بودند، برخي خانه مسكوني خود را در بازار بورس 
به اميد اينكه سود بيشتري كنند وارد كردند. اينكه چرا دولت 
ترجيح داد كه بورس را همچنان صعودي نگاه ندارد، بحث 
مفصلي است كه نياز به متخصصان در حوزه هاي مختلف دارد. 
اما در مجموع دولت در حوزه اقتصادي به دليل گستره وسيع 
تصدي گري اش تنها مي تواند زماني محدوديت هايي ايجاد 
كند و وقتي كه توان نگه داشتن اين محدوديت ها را نداشته 
باشد، آن را رها كرده و در نتيجه قيمت ها چون فنر فشرده 

شده، يك پرش بلند خواهند داشت تا باالخره با يك اتفاق 
درحوزه اقتصادي يا سياسي، اين فنر دوباره در دستان دولت 
قرار بگيرد. اين فرآينده را ش��ايد بتوان اگر عميق تر بررسي 
كني��م به يك مدل در اقتصاد ايران ه��م بدل كرد. بنابراين 
براي رش��د بورس نمي توانيم داليل چندان علمي به ميان 
بياوريم. دولت در حال حاضر بنابر مصلحت و شرايط تصميم 
به پشتيباني از بورس گرفته و شركت هاي حقوقي در حال 
حمايت هستند تا شاخص افزايش يابد. قبال شاخص بورس تا 
۲ ميليون واحد هم پيش رفت و به نظر بسياري از فعاالن بازار 
دوباره اين سقف را خواهد ديد، ضمن اينكه سال انتخابات را 
نيز در پيش داريم. بنابراين اينكه چه اتفاقي براي آينده بورس 
مي افتد را نمي توانيم از االن بيان كنيم، چرا كه بورس تابع 
قوانين اقتصادي نيست و كامال در بازه هاي زماني كوتاه مدت 
بر اساس سياست روز كشور درباره آن تصميم گيري مي شود. 

تنها مساله اي كه مي توان گفت اين است كه افراد كم تجربه 
در اين راه با دقت بيشتري رفتار كنند و فراموش نكنند كه 
بورس محلي براي پول مازاد بر نياز خانواده است و نمي توانند 
پول يا خانه و ماشين مورد استفاده و نيازشان را در آن به اميد 
يك سود نجومي وارد كنند و بهتر است كه از اين كار اجتناب 
ورزند.  اما آنچه ما درباره س��ال آينده مي دانيم اين است كه 
دولت تصميم گرفته تا ب��راي تامين منابع بودجه، ۹۵هزار 
ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي را در سال آينده 
از طريق بازار سرمايه بفروشد و با توجه به كسري بودجه اي 
كه در سال جاري دارد و پيش بيني مي شود در سال آينده 
داشته باشد، بايد انتظار توجه به بازار بورس را داشته باشيم. 
اما اين اتفاق براي بورس چگونه خواهد افتاد؟ طبيعي است 
كه دولت به خوبي رفتار مردم را مي شناسد، پس در بازه اي از 
زمان بورس را جذاب مي كند و بخشي از سهام شركت هاي 

دولتي را به فروش مي رساند و دوباره به خاطر اينكه اين فنر 
هم چندان از دستش خارج نشود، مدتي از حمايت آن دست 
بر خواهد داشت و دوباره به حمايت شاخص دست مي زند و 
اين روند سينوسي را دنبال مي كند. اكثر فعاالن اقتصادي 
و تحيلگران بر اين باورند كه شاهد افزايش شاخص بورس 
در س��ال آينده خواهيم بود، اما اينك��ه اين افزايش همپاي 
تورم خواهد بود يا خير را نمي توان به طور قطع پاسخ دهيم. 
سياست هاي دولت آينده و البته معادالت جهاني همگي در 
ش��كل دادن به اين روند موثر هستند. اما همگان نسبت به 
افزايش شاخص بورس طي سال آتي خوشبين هستند. البته 
يك نكته كه مغفول مانده اين است كه با توجه به اصرار زباني 
دولت بر كاهش قيمت ارز، رشد شاخص هم اندكي در هاله اي 
از ابهام قرار مي گيرد. اما در مجموع بهتر است هيچ پيش بيني 

نكنيم و منتظر بمانيم.

 تحوالت نظامي دستاوردهاي فراواني را كسب كرده باشند 
اما پيوند زدن اين دس��تاوردها با انتخابات و امور سياسي 
معموال مورد توجه و اس��تقبال مردم قرار نگرفته است. 
رويكردي كه نظاميان معموال آموخته اند و آن را در پيش 
مي گيرند، صدور فرمان و بخش��نامه هاي پي در پي براي 
پيشبرد امور است، اين در حالي است كه صحنه اجرايي 
كش��ور، پهنه كس��ب رضايت عامه با روش هاي قانوني و 
فراگير اس��ت. بر اس��اس اين رويكرد است كه هر كدام از 
نظامياني كه بعد از مش��روطه تالش كرده اند در صحنه 
سياست حضور جدي داشته باشند با عدم توفيق مواجه 

شده اند. هم رضا پهلوي كودتا كرد و هم زاهدي از اين روش 
بهره برد، اما تاريخ نشان داد كه هيچ كدام از اين چهره هاي 
نظامي در كس��ب رضايت عمومي ناكام بوده اند. كساني 
كه سكان هدايت دولت را در دست مي گيرند بايد قبال با 
مشكالت مردم از نزديك برخورد داشته باشد. ضمن اينكه 
براي حل اين مشكالت بايد از روش هاي اصولي و علمي 
بهره ببرد. مشكالتي چون گراني، كاهش ارزش پول ملي، 
بيكاري و... در راس مطالباتي قرار دارند كه مردم خواستار 
حل و فصل آنها با روش هاي علمي و معقول هستند. اساسا 
اقتصاد با فرمان، بخشنامه و دستور همخوان نيست و براي 

حل اين مشكل بايد از ظرفيت مشاركت هاي عمومي مردم 
بهره برد. البته ممكن است فرد يا جرياناتي با هزينه هاي باال 
و حمايت هاي زياد چند ميليون راي هم بياورد اما كسب 
رضايت عمومي، مساله اي نيست كه با سرمايه گذاري و پول 
بتوان آن را به دست آورد. در واقع ايران نيازمند دولتي است 
كه حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجيح دهد. مشكالتي 
كه امروز در بخش هايي چون نهاده هاي دامي، روغن نباتي، 
توزيع خودرو و... مش��اهده مي شود به اين دليل است كه 
برخي مس��ووالن مطالبات برخي افراد و جريانات خاص 
را به مطالبات مردم ارجح مي دانند. همين موضوع باعث 

افزايش مناسبات انحصاري در اقتصاد و كسب و كار شده 
است. ايران براي سال ۱۴۰۰ نيازمند دولتي است كه بتواند 
با كسب رضايت عمومي، به جنگ مشكالت و نارسايي هاي 
اقتصادي، جتماعي و فرهنگي برود. متاسفانه تجربيات 
انتخاباتي كشور طي دهه هاي اخير نشان مي دهد كه چپ 
نمي تواند دولت را نگه دارد و راست نمي تواند ملت را نگه 
دارد. براي حل اين تعارضات نيازمند چهره اي هستيم كه 
بتواند از دل اين امور متناقض راهكاري براي پيوند زدن 

منافع ملي با ظرفيت هاي كشور پيدا كند.

 يك طرف و پايان يافتن تحريم ها از س��وي ديگر مطرح 
شده است. حل اين دوگانه مشكالت به عنوان مهم ترين 
چالش هاي پيش روي اقتصاد و نظام تصميم سازي هاي 
كش��ور بدون ترديد اثرات بنيادين خود را در بخش هاي 
مختلف به جاي خواهد گذاشت. معتقدم بعد از دوره اي 
از فش��ارهاي فزاينده اقتصادي، تورم، توسعه پايه پولي 
و...اقتصاد ايران، پوست اندازي كرده و انعطاف الزم براي 
مواجهه با قيمت هاي تازه و ش��رايط جديد را پيدا كرده 
و زماني كه مجموع��ه اين داده هاي اطالعاتي را كنار هم 
قرار مي دهيم، اين نتيجه استخراج مي شود كه اقتصاد 
ايران دوره اي از رشد را پيش رو دارد و بايد منتظر تحوالت 
تازه اي در اين خصوص باشيم. پرسشي كه در اين ميان 

ممكن است مطرح شود، آن است كه آيا برخي تحركات 
تند در مجلس يا ساير نهادهاي تصميم ساز مي تواند اين 
روند را متوقف كند. معتقدم كه حتي در اين صورت هم 
اقتصاد مسير خود را خواهد رفت. در واقع باالتر از سياهي 
رنگي نيست. تحريم هاي اقتصادي و فشارهاي فزاينده 
تاثيرات منفي خود را در اقتصاد ايران به جاي گذاش��ته 
اس��ت و تحركات جديد تحريمي كه ممكن است در اثر 
رفتارهاي افراطي ايجاد شود، ديگر اثري نخواهد داشت. 
اما بايد توجه داش��ت كه ما در خصوص رشدهاي پايين 
كوتاه مدت صحب��ت مي كنيم، براي رش��دهاي باال كه 
زيربناي اصلي توسعه پايدار محسوب مي شود، نيازمند 
اتفاقات و تصميمات ديگري هس��تيم كه متاسفانه اين 

گزاره ها در حال حاضر در اقتصاد ايران فراهم نيست. يعني 
مي گوييم اقتصاد ايران شوك هاي منفي تحريمي را پشت 
سر گذاشته است بنابراين مي تواند، چشم انداز رشدهاي 
محدود را مدنظر قرار دهد. براي ايجاد رشدهاي مستمر و 
باال، اقتصاد ايران بايد اصالحات اساسي را در حوزه هايي 
چون نظامات بانكي، بودج��ه اي، يارانه اي و... انجام دهد. 
از س��وي ديگر در حوزه مسائل سياس��ي، ديپلماسي و 
مسائل داخلي نيز نيامند اصالحات اساسي هستيم. در 
شرايط فعلي كشور معتقدم اين بس��تر براي ايجاد اين 
رشد اقتصادي مستمر فراهم نيست. بنابراين چنانچه اين 
اصالحات ضروري مورد توجه تصميم سازان ارشد كشور 
قرار نگيرد، نمي توان نسبت به تداوم رشد اقتصادي اميدوار 

بود. نظام تصميم سازي هاي كالن كشور بايد تكليف خود را 
با برخي اصالحات ضروري در بخش هاي زيربنايي اقتصاد 
روشن كند. در حوزه اقتصاد سياسي، روابط بين الملل، 
ارتقاي س��طح نظام تصميم س��ازي هاي داخلي و...بايد 
مجموعه اي از اتفاقات مثبت شكل بگيرد تا دورنماي كلي 
اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت روشن شود.همانطور 
كه اشاره كردم اين فضا در حال حاضر فراهم نيست و برخي 
تصميم سازي هاي داخلي هم به گونه اي است كه احتمال 
ايجاد اين اصالحات را كمتر مي كند. بنابراين اقتصاد ايران 
از فرصت اين رشد اقتصادي محدود بايد استفاده كند تا 
بتواند اصالحات ضروري را در صحنه اقتصاد شكل دهد و 

به سمت رشدهاي باالي ۶يا ۸درصد حركت كند.

ادامه از صفحه اول



تعادل|
»ن��ه تلويحي وزي��ر صمت ب��ه واردات خ��ودرو.« پس از 
گمانه زني ها درب��اره آزادس��ازي واردات خودرو، عليرضا 
رزم حسيني آب پاكي را روي دست واردكنندگان ريخت 
و عنوان كرد كه وزارت صمت ب��ه دنبال »افزايش توليد، 
افزايش اشتغال و افزايش فعاليت قطعه سازي« در كشور 
است، اما دست هايي وجود دارد كه نمي خواهد اين موارد 
محقق شود. رزم حس��يني در عين حال تاكيد كرده كه 
كارگروه هاي كارشناسي اين وزارتخانه به دنبال پر كردن 
خأل بازار از طريق افزايش توليد است. وزير صمت همچنين 
در اظهاراتي گفته است كه به دنبال شكستن انحصار است اما 
نه از مسير واردات. در اين ميان هرچند برخي خبرها حكايت 
از اين داشت كه مجلس هم به دنبال محدودسازي واردات 
است، اما برخي مجلسي ها نه تنها نسبت به آزادسازي واردات 
خودرو واكنش منفي نشان ندادند، بلكه در اظهاراتي عنوان 
كردند كه دس��ت دولت در واردات باز است و مجلس آن را 
منع نكرده است؛ بطوري كه برخي نمايندگان حتي پيشنهاد 
واردات را مطرح كردند. با اين حال، موضوع واردات خودرو با 
وجود طرح مجلس و اظهارات جديد وزير صمت، همچنان 

در هاله اي از ابهام قرار دارد. 

  پاياني بر گمانه زني ها درباره واردات خودرو؟
اخيرا براس��اس طرحي كه مجلس شوراي اسالمي براي 
س��اماندهي بازار خودرو تدوين كردند، به نوعي واردات 
خودرو مجاز دانسته ش��ده و چهار گروه مي توانند اقدام 
به واردات خودرو كنند. نخست افراد و خودروسازاني كه 
خودرو صادر كردند، مي توانند معادل آن خودرو وارد كنند. 
گروه دوم، قطعه سازاني كه قطعاتي را صادر كنند مي توانند 
معادل آن خودرو به كشور وارد كنند. اما سومين گروهي 
كه مجاز به واردات خودرو هستند، افراد حقيقي غيردولتي 
كه نف��ت را خريداري و آن را صادر و به فروش برس��انند، 
مي توانند از محل ارز آن، خودرو به كشور وارد كنند. گروه 
آخر هم اشخاصي را در بر مي گيرد كه ارز در خارج از كشور 
دارند كه تعهدي نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند 
واز اين رو، مي توانند از محل آن خودرو به كشور وارد كنند. 
همراس��تا با اين موضوع، هفته گذش��ته نيز پس از ارايه 
اليحه بودجه از سوي دولت به مجلس؛ گمانه زني هايي 
در ارتباط با آزادسازي واردات خودرو به وجود آمد زيرا در 
اليحه بودجه سال آينده دولت ۲ هزار و ۴۰ ميليارد تومان 
درآمد از محل واردات خودرو )بند حقوق ورودي خودرو( 
در نظر گرفته است. موضوعي كه برخالف لوايح و قوانين 
بودجه سال هاي ۹۸ و ۹۹ است كه درآمد مالياتي دولت از 
محل واردات خودرو به علت محدوديت منابع ارزي صفر 
بوده است. در اين ميان، برخي گمانه زني كردند دولت با 
استناد به طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو كه چندي 
پيش در كميسيون صنايع و معادن مجلس مصوب شد، 
با خوش بيني نس��بت به تصويب اين طرح كه آزادسازي 
واردات خودرو ب��ا ارز متقاضي يا ارز حاص��ل از صادرات 
خودرو و قطعات را مورد تاكيد ق��رار داده، درآمدي از اين 
محل براي سال آينده در نظر گرفته است؛ اما حرف هاي 
امروز وزير صمت نشان مي دهد كه اينگونه نيست. پس 
از گمانه زني هاي صورت گرفته درباره آزادسازي واردات 
خودرو، سخنگوي س��تاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
مژگان خانلو با رد آزادس��ازي واردات خودرو به اس��تناد 
اليحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان ك��رد: اعمال حقوق ورودي 
حدود ۲هزار ميليارد توماني در بخش درآمدي دولت در 

اليحه بودجه به معني آزادسازي واردات خودرو نيست و 
همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازي 
واردات خودرو تصميم جديدي اتخاذ نش��ده اس��ت. در 
حال حاضر تعدادي از خودروها به داليلي از جمله مشكل 
قضايي در گمرك دپو مانده كه هنوز در مورد ترخيص آنها 
تصميم گيري نشده و ممكن است در سال آينده با رفع موانع 
ترخيص شوند، بر اين اساس از محل آن، حقوق ورودي به 
عنوان يكي از محل هاي درآمدي دولت در اليحه بودجه 
پيش بيني ش��ده است.اين درحالي اس��ت كه بر اساس 
آخرين آمار گمرك، از زمان ممنوع ش��دن ثبت سفارش 
جديد تا امروز، هنوز تكليف حدود ۳ هزار دستگاه خودرو 
باقي مانده گمركات كشور، روشن نشده است. در همين 
حال، مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو نيز 
در ارتباط با اين مصوبه در اظهاراتي گفته بود كه عمال اين 
مصوبه بر اس��اس موضوع واردات بنا نشده و صرفا درآمد 
دول��ت از بابت ترخيص احتمال��ي خودروها از گمركات 
خواهد بود )خودروهاي وارد شده پيش از ممنوعيت ها كه 
هنوز ترخيص نش��ده اند(. در حالي دولت در بودجه سال 
آينده رقمي از محل حقوق ورودي خودرو پيشنهاد كرده 
كه از سال ۱۳۹۷ عمال واردات خودرو متوقف و در بودجه 
س��ال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اين رديف درآمدي صفر بوده 
است. حال لحاظ كردن رديفي در اليحه بودجه، حكايت 
از موافقت ضمني دولت و وزارت صمت با واردات احتمالي 
خودرو است، هرچند بايد منتظر ماند تا ببينيم مجلس با 

اين موضوع موافق يا مخالف خواهد بود.

   نه وزير به واردكنندگان خودرو
اما روز گذشته وزير صمت تلويحا آب پاكي را روي دست 
واردكنندگان خودرو ريخت. عليرضا رزم حس��يني در 
حاشيه مراسم رونمايي از مركز صدور گواهي الكترونيكي 
س��المت، اعالم كرد ك��ه وزارت صمت برنام��ه اي براي 

آزادس��ازي واردات خودرو ندارد. او در پاس��خ به اينكه آيا 
اين وزارتخانه براي شكستن انحصار توليد خودرو واردات 
را هم در نظر گرفته يا خير؟ گفت: ب��راي واردات خودرو 
بايد چندين مولفه وجود داش��ته باشد. در حال حاضر در 
كارگروه هاي كارشناسي بررسي هايي در حال انجام است 
تا خأل بازار با افزايش توليد جبران شود. شكستن انحصار 
فقط با آزاد كردن واردات نيست و بايد در داخل كمپاني هاي 
خصوصي را تقويت و رقابت سالم ايجاد كنيم تا كيفيت 
افزايش و قيمت كاهش يابد كه اين مساله در دستور كار 
قرار دارد. او در عين حال تاكيد كرد كه براس��اس برنامه 
وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع 
پاسخ داده خواهد شد. رزم حسيني همچنين با تاكيد بر 
اينكه وزارت صمت به دنبال افزايش توليد و به دنبال آن 
افزايش اشتغال و افزايش فعاليت قطعه  سازي در كشور 
است، عنوان كرد: اما دست  هايي وجود دارد كه نمي خواهد 

اين موارد محقق شود. 

   مشاركت با طرف هاي خارجي اولويت باشد
درهمي��ن ح��ال، محمدرضا نجفي من��ش عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره شايعات و گمانه زني ها 
درباره احتمال آزادسازي واردات خودرو در سال۱۴۰۰به 
»ايسنا« گفته است: اصلي ترين علت تصميم دولت براي 
توقف واردات خودرو و اعمال ممنوعيت در ثبت سفارش، 
مشكالت ارزي كشور و محدوديت هايي بود كه تحريم ها در 
مسير اقتصاد ايران به وجود آوردند. از اين رو به نظر مي رسد 
اگر بنا باشد تغييري در اين فرايند رخ دهد، بايد ابتدا شرايط 
در رابطه با تحريم ها و موضوعات ارزي وابسته به آن، تغيير 
كند. او بيان اينكه امروز بانك مركزي در مديريت نيازهاي 
ارزي كشور با مش��كالت جدي مواجه است، گفت: وقتي 
بانك مركزي در تامين ارز الزم براي مواد اوليه كارخانجات 
و واحدهاي توليدي، با مشكل مواجه است، نمي توان انتظار 

داشت كه ناگهان واردات گسترده خودروهاي خارجي در 
دستور كار قرار گيرد. زيرا از سويي اين بانك با واردات بدون 
مشخص بودن منشأ ارز مخالف است و از سويي ديگر اگر 
بنا باشد اين ارز را خود تامين كند نيز به دليل محدوديت ها، 
شانس چنداني در اين زمينه نخواهد داشت. او با تاكيد بر 
اينكه وقتي شانس توليد وجود دارد، نمي توان به واردات 
فكر كرد، افزود: امروز بحث تامين مواد اوليه در بسياري از 
حوزه هاي توليدي محل بحث و چالش است اما حتي فقط 
در حوزه خودرو، وقتي ما مي توانيم ارزي را براي تامين مواد 
اوليه ساخت خودرو يا قطعات خودرو اختصاص دهيم، آيا 
اين منطقي اس��ت كه اين ارز صرف واردات يك محصول 
كامال خارجي ش��ود. نجفي منش معتقد است كه با لغو 
تحريم ها يا كمرنگ ش��دن آن، اولوي��ت در حوزه خودرو 
بايدبراساس مش��اركت با طرف هاي خارجي در توليد و 
جذب سرمايه گذار باشد.  از آن سو، اميرحسن كاكايي يك 
كارشناس صنعت خودرو كه بيش��تر او را مي توان مدافع 
خودروسازان داخلي دانست، معتقد است كه واردات خودرو 
سبب ش��ود كه عرصه بر خودروسازان داخلي تنگ شود؛ 
چراكه از همين االن مي توان قول داد كه هيچ خودرويي 
قابل رقابت با خودروهاي ايراني با تيراژ باال و قيمت پايين 
وجود ندارد. او مي گويد: درست است كه با آزادسازي واردات، 
قيمت برخي خودروها پايين خواهد آمد، اما دردي از مردم 
عادي و اقشار ضعيف جامعه كه در حال حاضر توان خريد 
ارزان ترين خودروها را هم ندارند، را دوا نخواهد كرد. كاكايي 
مي گويد: با آزادسازي عالوه براينكه از يك سو منابع ارزي 
كشور محدود و مشكالت بيشتر خواهد شد، از سوي ديگر 
تقاضا براي استفاده از اين ارز باال خواهد رفت و نرخ ارز نيز 
در كمتر از شش ماه به طرز معناداري افزايش پيدا خواهد 
كرد و ثبات ارزي كه اكنون با راه حل هاي فراوان ايجاد شده 
است، دوباره از بين خواهد رفت. از همه مهم تر اين است كه 

هيچ منفعتي براي مردم عادي نخواهد داشت.
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شيب نزولي قيمت ها در بازار 
آرام خودرو

ايرنا| بررسي قيمت ها در فضاي مجازي و سايت هاي 
خودرويي حاكي است تا آخرين ساعات معامالتي ديروز، 
هر دستگاه پرايد ۱۳۱ به ۹۴ ميليون تومان، هر دستگاه 
تيبا صن��دوق دار ۱۰۷ ميليون توم��ان، تيبا ۲ به ۱۱۳ 
ميليون تومان، پژو ۴۰۵ جي. ال. ايكس ۱۶۲ ميليون 
تومان، سمند ال. ايكس ۱۶۰ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ 
تي پ۲ به حدود ۱۷۰ ميليون تومان رس��يد. رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت گفت: اكنون 
تقاضاي كاذب و تقاضا به قصد سرمايه گذاري در بازار 
فروكش كرده و فقط مصرف كننده واقعي براي خريد 
مراجعه مي كند. موتمني، به سخنان اخير رييس كل 
بازرسي كشور و آمادگي دو خودروساز بزرگ براي عرضه 
حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار تا پايان آذرماه اشاره 
كرد و ادامه داد: اين يك سيگنال مثبت براي بازار است كه 
مي تواند به ريزشي شدن بيش از پيش قيمت ها بينجامد. 
بررس��ي بازار خودروهاي خارجي حاك��ي از قيمت ۲ 
ميليارد توماني سانتافه است كه در حدود ۴۰ روز پيش 
تا ۳.۱ ميليارد تومان هم قيمت خورده بود. همچنين 
اكنون فولكس تيگوان مدل ۲۰۱۷ صفر كيلومتر تا ۳.۵ 
ميليارد تومان قيمت دارد كه پيش تر تا حدود پنج ميليارد 
تومان هم رشد قيمتي داشت. لكسوس ان. ايكس مدل 
۲۰۱۷ فول نيز كه تا پنج ميليارد تومان رش��د قيمتي 
كرده ب��ود، اين روزها در ۳.۵ ميليارد تومان نيز خريدار 
ندارد. بررسي بازار همچنين حاكي از قيمت حدود ۸۰۰ 
ميليون توماني پژو ۲۰۰۸ مونتاژي ايران خودرو، ۸۵۰ 
ميليون توماني سيتروئن سي ۳ مونتاژي سايپا و ۹۰۰ 
ميليون تومان مزدا ۳ گروه بهمن اس��ت كه تا ۴۰ روز 
پيش هر يك تا بيش از ۱.۲ ميليارد تومان افزايش قيمت 

را تجربه كرده بودند.

بازار فوالد و مرغ به روايت 
وزير صمت

صداوس�يما|  وزي��ر صم��ت گف��ت: وزارت جهاد 
كشاورزي مسوول توليد و توزيع گوشت مرغ در سراسر 
كشور است ضمن اينكه خريد مرغ بايد توسط شركت 
پشتيباني امور دام انجام گيرد. عليرضا رزم حسيني در 
جمع خبرنگاران اف��زود: با تفكيك وظايفي كه انجام 
شد، مسوول تأمين نهاده هاي دامي وزارت صمت بوده 
كه خوشبختانه با همكاري بانك مركزي تاكنون بيش 
از نيازهاي وزارت جهاد كش��اورزي نهاده ها را تحويل 
اين وزارتخانه داده ايم. وي اضافه كرد: وزارت صمت، 
نهاده هاي دام و طيور مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي 
را حتي بيشتر از نياز اين وزارتخانه به موقع تأمين كرده، 
وزارت جهاد كشاورزي هم نهاده ها را در گمرك پس 
از ترخيص، تحويل مي گي��رد و در بازارگاه در اختيار 
دامداران و مرغداران قرار مي دهد.وي همچنين درباره 
ابالغ شيوه نامه جديد فوالد، با بيان اينكه بورس كاال 
و خدمات براي عرضه همه محصوالت توليدي است، 
گفت: در فرآيند قيمت گذاري در بورس دخالت نداريم 
بلكه نظارت مي كنيم ضمن اينكه مي خواهيم جلوي 
ران��ت را بگيريم.وزير صمت با بيان اينك��ه بنا داريم 
مديريت ب��ازار را انجام دهيم، اف��زود: يكي از راه هاي 
مديريت بازار اين است كه توليدكنندگان موظف به 
عرضه محصوالت خود در بورس ش��وند و هر خريدار 
مي توان��د حداقل ۲۰ تن كاال بخرد البته در ش��رايط 
كنوني به علت م��ازاد توليد، قيمت ها نزولي اس��ت. 
رزم حس��يني گفت: در فاصله توليد تا بازار، عده اي از 
فرصت سوءاستفاده كردند و قيمت ها را باال بردند از اين 
رو ما به دنبال معقول و متعادل كردن قيمت ها و تقويت 
توليد داخل هستيم ضمن اينكه در ساير زنجيره هاي 
مرتبط با محصوالت فوالدي از جمله خودروسازي ها 
و لوازم خانگي بايد اين تعادل در قيمت را شاهد باشيم. 

چرا تخم مرغ گران شد؟ 
ايلنا|  س��خنگوي اتحاديه مرغ داران تخم گذار، با 
اش��اره به افزايش قيمت مصوب نهاده هاي دامي در 
هفته هاي اخير گفت: در هفته هاي اخير دولت قيمت 
مصوب هر كيلوگرم كنجاله س��ويا را با افزايش ۲۰ 
درصدي ۳ هزار ۲۲۰ تومان و هر كيلوگرم ذرت را با 
افزايش ۱۵ درصدي يك هزار و ۷۰۰ تومان تعيين 
كرده است.وي افزود: پيش از اين قيمت مصوب هر 
كيلوگرم ذرت و جو دام��ي ۱۵۰۰ تومان و كنجاله 
سويا ۲۷۵۰ تومان بود. نبي پور تصريح كرد: به تبع 
افزايش قيمت مصوب، در ب��ازار آزاد قيمت اين دو 
نهاده مهم رش��د قابل توجهي داشت، به نحوي كه 
در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم كنجاله س��ويا به 
۱۶ هزار تومان و هر كيلوگرم ذرت به ۴۵۰۰ تومان 
رسيده است. وي يادآور شد: ۷۵ تا ۸۰ درصد از هزينه 
تمام شده توليد تخم مرغ را نهاده هاي دامي تشكيل 
مي دهد. وي باال رفتن كرايه حمل را نيز از ديگر داليل 
افزايش قيمت تمام شده تخم مرغ عنوان كرد و افزود: 
كرايه هاي حمل بار بطور رسمي ۳۵ درصد افزايش 
داشته است، عالوه بر آن كاميون دار مبلغ اضافي به 
عنوان پشت بارنامه از مرغداران براي حمل نهاده ها 
طلب مي كند. سخنگوي اتحاديه مرغ داران تخم گذار 
اظهار كرد: در مجموع افزايش هزينه تمام شده توليد 
و كاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزايش قيمت 

تخم مرغ در بازار شده است. 

 دو انتصاب جديد 
در وزارت صمت

وزيرصنعت، مع��دن و تجارت در حكم��ي، وجيه اهلل 
جعفري را به عنوان رييس جديد هيات عامل ايميدرو 
جايگزين خداداد غريب پور كرد.وجيه اهلل جعفري تا 
پيش از اين مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدني 
ايران )ايمپاس��كو( و عضو هيات عام��ل ايميدرو بود.
خداداد غريب پور از آذر ماه ۹۷ سمت رييس هيات عامل 
ايميدرو را برعهده داشت. رزم حسيني درحكم ديگري، 
اح��د ميرزايي را به عنوان رييس جدي��د مركز روابط 

عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه منصوب كرد. 

در نشست فعاالن اقتصادي با معاون 
اول رييس جمهور مطرح شد

انتخاب رايزنان بازرگاني
از بدنه بخش خصوصي 

مع��اون اول رييس جمه��ور در نشس��ت با فعاالن 
اقتصادي ضم��ن قدردان��ي از فعاليت هاي بخش 
خصوصي در دوران تحريم و اش��اره به اين موضوع 
كه بدون حضور بخش خصوصي، اقتصاد كش��ور 
پيش نخواهد رفت درباره برخي گاليه هاي بخش 
خصوصي نس��بت به ابالغ بخش��نامه ها در دوران 
تحريم گفت: ه��دف از ابالغ اين بخش��نامه ها در 
دوره فشار تحريم ها جلوگيري از فروپاشي اقتصاد 
و زندگي م��ردم بود، كه در صورت تغيير ش��رايط 
مقررات و بخش��نامه ها اصالح خواهد شد. وي در 
ادامه خواستار جدي شدن فعاليت اتاق هاي ايران با 
كشور  هاي هدف صادراتي شد. عالوه بر اين رييس 
اتاق ايران نيزخبر از ظرفيت هاي اتاق  هاي مشترك 
بازرگان��ي داد و انتخاب رايزن��ان بازرگاني از ميان 

فعاالن بخش خصوصي را يك ضرورت دانست.
در س��ال هاي اخير كه تحريم ها بار ديگر بر اقتصاد 
اي��ران س��ايه افكنده اس��ت، فع��االن اقتصادي و 
اعضاي اتاق ايران در نشست هايي كه با مسووالن و 
دولتمردان داشته اند، بارها اعالم كرده اند كه بخش 
خصوصي به رغم محدوديت هاي ناشي از تحريم با 
توجه به مناسبات و روابط خود در بازارهاي هدف 
مي تواند در پيشبرد اهداف كشور نقش آفرين باشد.

اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در 
نشست مشترك با فعاالن اقتصادي اعالم كرد كه 
بدون حضور بخش خصوصي، اقتصاد كشور پيش 
نخواهد رفت. غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران 
نيز در اين نشست ضمن برشمردن مهم ترين موانع 
توسعه تجارت با كشورها، خواستار توجه به نظرات 
بخش خصوصي در روند تصميم گيري ها شد. عالوه 
بر اين، ريي��س اتاق ايران ظرفيت ه��اي اتاق هاي 
مشترك بازرگاني را در توسعه تجارت به خصوص 
تجارت با كشورهاي اروپايي و منطقه اي موردتوجه 
قرار داد و بر ضرورت انتخاب رايزنان بازرگاني از ميان 

فعاالن بخش خصوصي تأكيد كرد.
تس��هيل مراودات تجاري با كش��ورهاي اروپايي و 
منطقه اي از طريق حل مشكالت نظام بانكي و مالي 
از ديگر موضوعاتي بود كه ش��افعي در اين نشست 
موردتوجه قرار داد و تأكيد كرد پيشنهادهاي بخش 
خصوصي براي حل اين مش��كالت، بسيار راهگشا 

خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور در اين نشست خاطرنشان 
كرد: فعاالن اقتصادي مردانه پاي كار آمدند و عملكرد 
خوبي داشتند و با تأس��ي از راهبرد مقاومت مورد 
تأكيد مقام معظم رهبري توانستند سياست فشار 

حداكثري امريكا را با شكست مواجه كنند.
اسحاق جهانگيري با اش��اره به اهميت حمايت از 
بخش خصوصي از طريق سياس��ت هاي فرهنگي 
مناسب در كش��ور، يادآور شد: اقتصاد كشور بدون 
حضور بخش خصوصي پيش نخواهد رفت و براي 
اين منظور الزم است سياست فرهنگي مناسبي از 
بخش خصوص پش��تيباني كند زيرا اگر جامعه به 
لحاظ فرهنگي با بخش خصوصي همراهي نداشته 
باشد، امكان فعاليت و رشد آنها و به تبع آن توسعه 

اقتصادي محقق نخواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بايد با عقل 
و تدبير و همراهي فعاالن اقتصادي از فرصت هاي 
پيش رو در راس��تاي منافع مردم و اقتصاد كش��ور 
اس��تفاده كنيم، تصريح كرد: بايد صدايي واحد از 
همه مسووالن قواي س��ه گانه و فعاالن اقتصادي 
شنيده ش��ود تا دنيا بداند كه با كشوري يكپارچه و 

متحد روبرو است.
او با قدرداني از عملكرد و اقدامات مثبت اتاق ايران 
و بخش خصوصي در دوره فشار حداكثري امريكا 
گفت: در دوره تحريم هاي ظالمانه بخش زيادي از 
درآمدهاي نفتي كشور محقق نشد اما بااين وجود 
جريان توليد در كشور ادامه پيدا كرد و خوشبختانه 
با كمب��ود كاال مواجه نبوديم كه اين دس��تاوردها 
نتيجه عملكرد فعاالن اقتصادي و صادركنندگان 
و واردكنندگان بوده است كه اقتصاد كشور را سرپا 

نگه داشته است.

   بخشنامه هاي دوران فشار، اصالح مي شود 
او با بيان اينكه بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي 
نقش موثر و تعيين كننده اي در تعامالت اقتصادي 
با كش��ورهاي ديگر دارند، تصريح كرد: با توجه به 
محدوديت هاي منابع ارزي كشور، اگر گشايشي در 
ايام پيش رو حاصل شود بايد منابع مالي مسدود 
شده در كشورهاي ديگر را آزاد كنيم تا اين منابع 

به چرخه اقتصادي كشور بازگردد.
جهانگيري در ادامه كاهش سطح سرمايه گذاري 
در ايران طي س��اليان اخي��ر را نگران كننده براي 
آينده كش��ور دانس��ت و از اتاق ايران خواس��ت، 
برنامه ريزي هاي الزم را براي ايجاد انگيزه در بخش 

خصوصي و سرمايه گذاران خارجي انجام دهد.
او از اتاق ايران خواست فعاليت اتاق هاي مشترك 
ايران با كش��ورهاي ديگر به خصوص كشورهاي 
هدف صادراتي و همس��ايگان را جدي تر بگيرد و 
با توجه به صحبت ه��اي رييس اتاق ايران، زمينه 
فعالي��ت رايزن هاي اقتصادي را در اين كش��ورها 

فراهم كند.
جهانگيري با اشاره به شرايط پيش رو و چشم اندازها 
نس��بت به آينده، گفت: باوجود احتمال تغيير در 
سياس��ت هاي دولت آينده امريكا، همچنان بايد 
براي ش��رايط س��خت و ادامه تحريم ها آمادگي و 
برنامه داشته باشيم و امنيت غذايي مردم و تأمين 
كاالهاي اساسي و دارو را در اولويت برنامه ها قرار 
دهيم. هرچند نبايد نس��بت به آين��ده مأيوس و 
ناامي��د بود و ضمن حفظ آمادگ��ي براي مواجهه 
با بدترين ش��رايط، نس��بت به تغيير شرايط نيز 

خوش بين باشيم.

»آزادسازي واردات خودرو«همچنان درهاله اي از ابهام!

كميته ارزي پارلمان بخش خصوصي درباره ابالغيه جديد ارزي دولت شفاف سازي كرد

»نه« وزير به واردات خودرو

بيانيه ارزي اتاق ايران 
كميته ارزي اتاق ايران بيانيه داد. در متن اين بيانيه آمده 
اس��ت: در حالي كه از تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال ۹۷ كه 
موضوع بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي عملياتي 
ش��ده، »واردات بدون انتقال ارز« هم عمالمنتفي ش��ده 
است.اين كميته در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده از 
سوي برخي كارشناسان مبني بر اثرگذاري »واردات با ارز 
متقاضي« بر روي نرخ ارز، عنوان كرد كه بر اساس برآوردهاي 
اتاق و بررس��ي هاي كارشناسي صورت گرفته، هيچ گونه 
تقاضاي ارز جديدي در بازار ايجاد نشده؛ چراكه در شرايط 
كنوني كه بازرگانان كش��ور به دنبال يافتن راه حل هايي 
براي عبور از تحريم ها هستند و فروشندگان خارجي نيز 
اين ريس��ك را نمي پذيرند كه كاال را به صورت غير نقدي 
در اختيار تاجران ايراني قرار دهند، عمال ارز موردنياز براي 
واردات كااله��اي مذكور در زم��ان خريد و پيش از حمل 
كاال، تسويه شده اس��ت. كميته ارزي اتاق در عين حال با 
تاكيد بر اينكه ابالغيه معاون اقتصادي رييس جمهور براي 
رفع تعهد ارزي با ديدگاه بخش خصوصي همخواني دارد، 
عنوان كرده واردات بدون انتقال ارز فقط در ش��رايطي كه 
صادركنندگان تعهدي به بازگشت ارز به كشور نداشتند، 

عملياتي و امكان پذير است.

   چند نكته مهم درباره ابالغيه ارزي دولت 
متن كام��ل بيانيه كميته ارزي ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران به شرح زير است: نظر به تأكيدات 
رياست محترم جمهوري مبني بر ضرورت توجه ويژه به 
صادرات غيرنفتي و تأمين نيازهاي ارزي كشور از محل 
درآمدهاي ناشي از صادرات كاال، به استحضار مي رساند 
ابالغيه ش��ماره ۹۰۸۲۹ دوازدهم آبان م��اه ۹۹ معاون 
محترم اقتصادي رييس جمه��ور كه پس از ماه ها تالش 
و پيگيري هاي مكرر فعاالن اقتص��ادي و اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق هاي سراسر كشور 
براي حل مشكالت حادث شده ناشي از صدور بخشنامه 
رفع تعهد ارزي در تيرماه س��ال جاري صادر ش��د، بارقه 
اميدي را در مي��ان فعاالن اقتصادي ايجاد ك��رده، تا در 
راستاي اجراي آن بتوان، شرايط تجارت خارجي كشور را 

روان تر از گذشته تجربه كرد؛ به نحوي كه دو موضوع مهم 
و حائز اهميت »واردات در مقابل صادرات« و »واگذاري 
كوتاژهاي صادراتي« ازجمله مواردي بود كه طي دو سال 
و نيم گذشته مكرراً از سوي اتاق ايران و اتاق هاي سراسر 
كشور به عنوان يك راهكار كارشناسي موثر در بازگشت 
ارز صادراتي و تأمين نيازهاي ارزي واردات مورد پيگيري 
واقع مي شد كه خوشبختانه با اين بخشنامه اين دغدغه 
مرتفع شده اس��ت. نكته شايان توجه ديگري كه اگرچه 
اين ابالغيه در راستاي منافع ملي و به منظور جلوگيري 
از اتالف ميلياردها دالر از ثروت كش��ور كه صرف واردات 
مواد اوليه و كاالهاي مصرفي ضروري موردنياز خانوارهاي 
كشور شده، لحاظ گرديده، موضوع »ارز متقاضي« است 
كه متأس��فانه با موضوع »واردات بدون انتقال ارز« خلط 
شده؛ اين در حالي اس��ت كه »واردات بدون انتقال ارز« 
تنها در شرايطي كه صادركنندگان تعهدي به بازگشت 
ارز به كشور نداشتند، عملياتي و امكان پذير است؛ به اين 
معنا كه صادركننده مي توانست ارز را بدون رصد و نظارت 
بانك مركزي به هر واردكننده اي انتقال دهد؛ درحالي كه 

از تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال ۹۷ كه موضوع بازگشت ارز 
صادراتي به چرخه اقتصادي عملياتي شده؛ »واردات بدون 
انتقال ارز« عماًل منتفي شده است؛ چراكه صادركنندگان 
منبعي براي واگ��ذاري ارز يا واردات كاال ندارند كه تحت 
عنوان »بدون انتقال ارز« از آن اس��تفاده كنند؛ بنابراين 
موضوعي كه در ابالغيه اخير تحت عنوان »واردات با ارز 
متقاضي« مطرح ش��ده، بارها در تمامي بخشنامه هاي 
صادره از سوي بانك مركزي از فروردين ۹۷ مورد تأكيد 
قرارگرفته و از گذشته عملياتي بوده است. بر اين اساس، 
»واردات با ارز متقاضي« به اين معنا است كه يك ايراني 
با بهره گيري از منابع يا وجوهي كه در خارج از كشور در 
اختيار داشته و قصد دارد از آن براي خريد كااليي به منظور 
واردات به كشور استفاده كند، مي تواند با ارايه اسناد مثبته 
به بانك مركزي، اين ارز را به داخل كش��ور در قالب كاال 
انتقال دهد؛ لذا موضوع »واردات بدون انتقال ارز« هيچ گونه 
ارتباطي با »واردات با ارز اشخاص« ندارد؛ ضمن اينكه در 
ابالغيه ماه گذشته معاون اقتصادي رييس جمهوري نيز 
تعيين تكليف براي كاالهاي موجود در گمركات به ارزش 

برآوردي بالغ بر ۷ تا ۸ ميليارد دالر صورت گرفته كه عمومًا 
اقالمي همچون كاالهاي اساسي و مواد اوليه واسطه اي 
توليد هستند كه وارد گمركات شده و تخليه گرديده اند؛ 
بنابراين اين كاالها جزو اولويت هاي ضروري كشور بوده و 

اقالم لوكس و غيرضروري به شمار نمي روند.
نكته حائز اهميت آن اس��ت كه اجازه داده شده كاالهاي 
واردشده به گمركات تا ۱۰ آبان ماه تحت عنوان »واردات 
با ارز متقاضي« ترخيص شوند و از اين تاريخ به بعد، اجازه 
داده نمي ش��ود كه هيچ كااليي بدون ثبت سفارش وارد 
كشور شود. در پايان بايد خاطرنشان كرد، ابالغيه معاون 
اقتصادي رييس جمهور براي رفع تعهد ارزي و بازگشت ارز 
صادراتي، ازنظر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران يك تصميم كارشناسي و دقيق بوده است كه از اتالف 
منابع و ثروت ملي كشور موجود در گمركات جلوگيري و 
از آن صيانت شده است. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره 
كرد، ابهامات مطرح شده از سوي برخي كارشناسان مبني 
بر اثرگذاري »واردات با ارز متقاضي« روي نرخ ارز بوده كه 
بر اساس برآوردهاي اتاق و بررسي هاي كارشناسي صورت 
گرفته، هيچ گونه تقاضاي ارز جديدي در بازار ايجاد نشده؛ 
چراكه در ش��رايط كنوني كه بازرگانان كش��ور به دنبال 
راه هاي عبور از تحريم ها هس��تند و فروشندگان خارجي 
نيز اين ريسك را نمي پذيرند كه كاال را به صورت غير نقدي 
در اختيار تاجران ايراني قرار دهند؛ عماًل ارز موردنياز براي 
واردات كااله��اي مذكور در زم��ان خريد و پيش از حمل 
كاال، تسويه شده است؛ ضمن اينكه واردكنندگان برخي 
از كاالها كه عمومًا ش��امل كاالهاي اساسي هستند و ارز 
۴۲۰۰ توماني دريافت مي كنند؛ منتظر تأمين ارز از سوي 
بانك مركزي هستند كه در مورد آنها نيز در اين بخشنامه 
مقرر گرديده تا بانك مركزي تعهد دهد ظرف مدت معيني، 
ارز موردنياز را پرداخت كند. بر اين اساس اگرچه اين كار 
براي واردكنندگان ريسك بسيار بااليي داشته و شرايط را 
براي آنها سخت مي كند؛ ولي به هرحال در اين بسته ابالغي 
به اين موضوع هم توجه شده و به نظر مي رسد كه اين بسته 
با توجه به شرايط فعلي مي تواند بخشي از مشكالت حوزه 

تجارت را حل كند.
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خبرروز

رضا ميركريمي براي »نگهبان شب« فراخوان بازيگري داد
سيدرضا ميركريمي دبير سابق جشنواره جهاني فيلم فجر براي انتخاب بازيگران فيلم جديدش تست بازيگري مي گيرد.به گزارش مشاور 
رسانه اي پروژه، سيدرضا ميركريمي كه قصد دارد ساخت فيلم سينمايي جديدش با عنوان نگهبان شب را به زودي آغاز كند، براي انتخاب 
تعدادي از بازيگران فيلمش تست بازيگري مي گيرد.به دليل شيوع ويروس كرونا و به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي، عالقه مندان 
به هنر بازيگري براي حضور در اين فيلم مي توانند با مراجعه به سايت فيلم سينمايي نگهبان شب و درج مشخصات فردي خود، تصاوير 
و ويديوي يك دقيقه اي از خود را بارگذاري كنند.نگهبان شب به نويسندگي مشترك رضا ميركريمي و محمد داوودي و كارگرداني و 
تهيه كنندگي رضا ميركريمي فيلمي پربازيگر است و با معرفي چند بازيگر جديد در كنار چهره هاي سينمايي شناخته شده ساخته مي شود.

میراثنامه

مديرپايگاه پژوهشي قلعه فلك االفالك خرم آباد از 
كشف آجرفرش قديمي باغ گلستان اين شهر حين 
انجام عمليات مرمت��ي حريم قلعه خبر داد.رامين 
ابراهيمي گفت: طي عمليات مرمتي و ساماندهي 
در حريم قلعه تاريخي فلك االفالك و محدوده باغ 
گلستان بخشي از آجر فرش قديمي در اين محوطه 
شناسايي شد. او افزود: باغ گلستان كه در مجاورت 
قلعه تاريخي فلك االفالك و چشمه گلستان قرار 
دارد از جمله باغ هاي تاريخي ش��هر خرم آباد است 
كه به همراه باغ هاي سروستان و اِرم از دوره قاجار 
تاكنون به حي��ات خود ادامه مي دهد و كش��ف و 
خوانا سازي بخش��ي از اين آجر فرش بهترين الگو 
براي محوطه سازي و كف سازي باغ با حفظ اصالت 
اثر خواهد بود.باغ گلس��تان خرم آباد محل زندگي 
حاكمان لرس��تان در زمان قاجار بوده، مكاني زيبا 
در ميان درختان س��ر به فلك كشيده كه چندين 
عمارت را در خود جاي داده است.اين باغ در گذشته 
شامل حمام، مس��جد، توپخانه، بيروني و اندروني 

 بود كه جلوه خاصي به آن مي بخشيد .باغ گلستان 
خرم آباد در گذشته باشگاه افسران يا مهمانسراي 
ارتش بود، درختان بلند، حوضچه هاي پر از ماهي، 

نهرها و منظره جذاب رو ب��ه قلعه فلك االفالك از 
جمله ويژگي هاي اين باغ است و آب نهرهاي آن از 

چشمه گلستان )در نزديكي باغ( تامين مي شود.

آجر فرش قديمي باغ گلستان خرم آباد كشف شد
جامعه ادامهازصفحهاول

ساخت واكسن زمان مي برد
به همين دليل انتقال آن مثل باقي واكسن ها 
كه در كيف يخ قرار مي گيرند راحت نيس��ت. 
واكسن مدرنا هم احتياج به يخچال منفي۲۰ 
دارد كه انتقال آن هم س��خت است. اما مساله 
مهم ت��ر اين اس��ت كه م��ا هن��وز در رابطه با 
كيت هاي تش��خيصي كرونا با مشكل مواجه 
هس��تيم، تا زماني كه ما نتوانيم كيت تس��ت 
راي��گان به مق��دار زي��اد توليد كني��م و آمار 
تس��ت گيري را افزايش ندهيم نمي توانيم در 
شناس��ايي بيماران و درمان آنها موفق باشيم. 
اولي��ن گام كه بايد برداش��ته ش��ود، توليد يا 
واردات كيت هاي تش��خيصي اس��ت. در واقع 
اصل مبارزه با اين بيماري تس��ت است كه ما 
در اين زمينه هم مشكل داريم. از سوي ديگر 
نمي توانيم وعده نادرس��ت به م��ردم بدهيم، 
نزديك ترين زماني كه واكسن ايراني مي تواند 
بعد از تايي��د توليد و در دس��ترس مردم قرار 
بگيرد در خرداد و تير سال 14۰۰ است و زودتر 
از آن ام��كان توليد اين واكس��ن وجود ندارد، 
چرا كه ساخت واكس��ن مراحل زيادي دارد و 
در هر مرحله هم بايد تاييد شود. البته كه اگر 
دولت بتواند تا توليد واكسن ايراني واكسن هاي 
س��اخته ش��ده را وارد كند، ما يك گام به جلو 
برداشته و س��ريع تر مي توانيم اين بيماري را 
كنترل كنيم، اما با توجه به شرايطي كه وجود 
دارد معلوم نيست اين اتفاق رخ بدهد يا خير. در 
هر صورت كرونا هم مثل خيلي از بيماري هاي 
ديگ��ر كه پاندمي ش��دند و بعد واكس��ن آنها 
س��اخته ش��د و همچنان هم وج��ود دارند و 
خيلي ها با استفاده از همين واكسن ها درمان 
مي ش��وند، به يك بيماري درمان پذير تبديل 
خواهد شد. كرونا هم مي تواند مانند آنفلوآنزا به 
يك بيماري فصلي تبديل شود، اما حاال ساخت 
واكسن باعث شده تا مردم دنيا نفسي به راحتي 
بكشند. به هر حال مردم اطمينان داشته باشند 
كه پزشكان و متخصصان ايراني بر تمام مراحل 
ساخت واكسن كرونا ايراني نظارت دارند و اگر 
اين واكسن مورد تاييد نباشد، توليد انبوه آن 
شروع نخواهد شد. هيچ پزشكي دارويي را كه 
از صحت آن اطمينان نداش��ته باشد به مردم 
معرفي نمي كند. بايد منتظ��ر بمانيم. همين 
االن هم واكسن كرونا به وفور در اختيار ديگر 
كشورها قرار نگرفته است و حداقل سه يا 4 ماه 
زمان مي برد تا تمام كش��ورها به اين واكسن 
دست پيدا كنند، سازمان بهداشت جهاني براي 
كشورهايي كه به هر دليل توان خريد واكسن 
را ندارند ميزان قابل توجهي از اين واكسن ها را 
پيش خريد كرده است كه گويا ايران هم در اين 
ليست حضور دارد به اين ترتيب شايد واكسن 
خارجي زودتر از واكسن ساخت داخل به بازار 
ايران برسد و در دسترس بيماران قرار بگيرد.

سيل در هرمزگان و بوشهر جان ۷ نفر را گرفت
رييس س��ازمان امداد و نجات از ج��ان باختن ۷ نفر از 
هموطنان بر اثر جاري ش��دن س��يل در اس��تان هاي 
هرمزگان و بوش��هر خب��ر داد. مه��دي ولي پور گفت: 
امدادرس��اني در اين اس��تان ها همچنان ادامه دارد.به 
گفته او، با ت��الش نيروهاي امدادي هالل احمر 1۲۰۲ 
نفر امدادرساني شدند كه از اين تعداد 4۲ نفر به صورت 
اضطراري اسكان داده و ۷4 واحد مسكوني از آب تخليه 
شد. به عالوه ۷ نفر در بوشهر و هرمزگان جان باختند. 
ولي پور درباره توزيع اقالم امدادي و غذايي ميان متاثران 
از سيل و آبگرفتگي گفت: 1۰ دستگاه چادر، ۲۳۶ تخته 

پتو، ۸4 تخته موكت و 1۲۹۵ كيلوگرم نايلون پوششي و 
ساير مواد غذايي بين متاثران از سيل توزيع شد.

كرونا جان ۲۸۴ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۲۸4 بيمار ديگر از مبتاليان قطعي در ۲4 ساعت 
گذشته، شمار جانباختگان قطعي اين بيماري در كشور 
به ۵۰ هزار و ۵۹4 نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي 1۰ هزار و ۸۲۷ بيمار جديد مبتال به كوويد 1۹ 
در كشور شناسايي شد و هزار و ۶۹1 نفر بستري شدند. 
با اين حس��اب، مجموع بيماران كوويد 1۹ در كشور به 
يك ميليون و ۵1 هزار و ۳۷4 نفر رس��يد. سيما سادات 
الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۷4۲ هزار و ۹۵۵ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين ۵۷۹۶ نفر از بيم��اران مبتال به كوويد 1۹ در 
وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و 
تاكنون ۶ ميليون و 4۳۲ هزار و ۲۲۸ آزمايش تشخيص 
كوويد 1۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۶4 
شهرستان در وضعيت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجي و 
1۰۶ شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند. سخنگوي 
وزارت بهداشت گفت: امروز از خطه شمال و استان گيالن 
با شما صحبت مي كنم، نموارد ابتال و بستري كرونا در 
اين استان همچنان صعودي و نگران كننده است، براي 
كاهش موارد بيماري و بيماريابي سريع افراد مبتال طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني در اين استان شروع شده و 

كميته هاي عملياتي اين طرح خدمات مراقبت، حمايت 
و نظارت را در مناطق مختلف اين استان انجام مي دهند. 
او ادامه داد: از زمان تشكيل تيم هاي عملياتي طرح حاج 
قاسم سليماني، ۶۸۰۰ نيروي بسيجي در قالب ۲۸۸۰ 
تيم با همكاري مراكز بهداش��تي، هالل احمر و س��اير 
س��ازمان هاي مردم نهاد در استان گيالن به ۲۲۶ هزار 
خانوار و بالغ بر ۶۸۰ هزار و ۹۹1 نفر خدمات غربالگري و 
بيماريابي ارايه كردند. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: از 
اين تعداد از ۵۳۶ نفر فرد تست رپيد گرفته شد كه ۹۸ نفر 
آنها مثبت شدند، ۵۸۶ نفر نيازمند قرنطينه خانگي بودند، 
۹۸ نفر ايزوالسيون شدند، ۲۰۵ فرد مشكوك به كروناي 
سالمند و 1۶۵ فرد داراي بيماري زمينه اي شناسايي شد 

و دو فرد بيمار به بيمارستان ارجاع شدند.

مرگ مسوول جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني
يكي از پرسنل بخش جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران به دليل ابتال 
به ويروس كرونا درگذشت. رضا حصاري اپراتور شاغل 
در بخش زباله هاي بيمارس��تاني و نخستين شهيد راه 
سالمت سازمان مديريت پسماند تهران با ۳۷ سال سن 
و سابقه يك س��ال فعاليت در اين سازمان، مسووليت 
بارگيري زباله هاي بيمارس��تان هاي مسيح دانشوري، 
۵۰۵ ارتش و محك را برعهده داش��ت. وي صبح ديروز 
به دليل ابتال به ويروس كرونا درگذش��ت. صدرالدين 
عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند با ابراز تاسف 
از اين اتفاق ناگوار، اطمينان داد كه سازمان متبوع وي، 
از انجام هيچ گونه اقدامي براي حمايت از خانواده شهيد 
حصاري كوتاهي نخواهد كرد. پاكبانان، پرسنل بخش 
زباله هاي بيمارستاني و كاركنان مجتمع آرادكوه از معدود 
گروه هايي هستند كه از ابتداي شيوع ويروس كرونا بي ادعا 

و گمنام به تمامي اقشار جامعه خدمات رساني مي كنند و 
جان بر كف در خدمت سالمت شهر و شهروندان هستند. 
بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري تهران، بنابر آخرين آم��ار، در حال حاضر 
روزانه 1۲۰ خودروي ويژه به همراه 1۲۰ نيروي انساني 
مسووليت جمع آوري پسماندهاي پزشكي و عفوني را از 

بيمارستان ها و مراكز درماني تهران برعهده دارند.

ادبیات

قديمي ترين نسخه هاي خطي كشف شده از اشعار»جان دان« شاعر مشهور 
انگليسي روز دوشنبه در كتابخانه بريتانيا به صورت بر خط رونمايي شد. جان دان 
با اشعار عاشقانه ناب و نثر باشكوهي كه به ادبيات روزمره نيز راه پيدا كرده است، 
به عنوان يكي از بزرگ ترين نويسندگان انگليس شناخته مي شود. هم عصران 
وي در قرن هفدهم ميالدي معتقد بودند وي بهترين نويسنده در نوع خود در 
تمام تاريخ قلمرو سلطنت انگليس است.حال كتابخانه بريتانيا به يك نسخه 
خطي4۰۰ صفحه اي با حاشيه طاليي دست پيدا كرده است كه 1۳1 شعر از 
اين شاعر معروف انگليسي را در خود دارد. اين كتاب نفيس با جوهر و توسط يك 
نويسنده ناشناس نوشته شده و يكي از اولين و بزرگ ترين مجموعه هاي شعري 
به جامانده از دان به شمار مي رود كه هم دوره ويليام شكسپير نمايشنامه نويس 
شهير انگليسي بود.الكساندر الك متصدي بخش آرشيوها و نسخه هاي خطي 
مدرن كتابخانه بريتانيا در گفت وگو با روزنامه آبزرور در اين باره گفت: اين نسخه 
خطي اهميت ادبي بااليي دارد و منبعي ارزشمند از اشعار دان بوده كه هنوز مورد 
مطالعه قرار نگرفته است.الك مي گويد: حدود ۶ شعر چاپ نشده و بي نام نيز در 

اين كتاب وجود دارد كه جذابيت آن را دوچندان مي كند.

رونمايي از قديمي ترين نسخه خطي اشعار 
»جان دان«

هنر

فيلم مستند »هرگز از كوه پروينسيا باال نرفته ام« به كارگرداني ايگناسيو آگوئرو در 
بخش چشم انداز سينماي مستند شيلي سينماحقيقت به نمايش گذاشته مي شود. 
فيلم مستند »هرگز از كوه پروينسيا باال نرفته ام« به كارگرداني »ايگناسيو آگوئرو« 
كه سال ۲۰1۹ برنده جايزه بزرگ جشنواره بين المللي فيلم مستند مارسي شده 
است، در بخش چشم انداز س��ينماي مستند شيلي چهاردهمين دوره جشنواره 
بين المللي سينماحقيقت به نمايش گذاشته مي شود. در خالصه موضوع اين فيلم 
مس��تند ۹1 دقيقه اي مي خوانيم: »اين فيلم در مورد رابطه يك فيلمساز با گوشه 
بلوكي است كه در آن زندگي مي كند و يك ساختمان جديد عالوه بر اينكه چشم انداز 
او به كوه پروونسيا و رشته كوه هاي اند را مسدود كرده، زندگي اش را نيز تغيير داده 
است! اين موقعيت با نامه اي به فيلمساز جواني كه قصد دارد فيلم اول خود را بسازد، 
روايت مي شود…«. مستند بلند »هرگز از كوه پروينسيا باال نرفته ام« سال ۲۰1۹ 
در جشنواره »ايدفا« هم به نمايش درآمده است.مركز گسترش سينماي مستند و 
تجربي سازمان امور سينمايي كشور، چهاردهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
مستند ايران »سينماحقيقت«، از ۲۵ آذر تا ۲ دي ماه۹۹ و با توجه به شيوع جهاني 

بيماري كوويد1۹ به صورت مجازي و نمايش برخط )آنالين( برگزار خواهد كرد. 

مستند برتر جشنواره »مارسي« را 
در »سينماحقيقت«  ببينيد

گليمان�دگار| اخبار ض��د و نقيض 
درباره واكس��ن كرونا اين روزها ذهن 
بس��ياري از مردم را درگير كرده، حاال 
كه كشورهاي امريكايي و اروپايي در مرحله تزريق 
واكسن هستند و البته روسيه و چين هم از اين غافله 
عقب نمانده اند، اين سوال مطرح مي شود، كه مردم 
ايران كي و چه زماني به واكسن كرونا دسترسي پيدا 
مي كنند؟ مساله اين است كه با تاييد شدن واكسن 
ساخت امريكا، ناگهان مساله ساخت واكسن ايراني 
هم مطرح شد و اين مساله به نوعي باعث بروز شك 
و ش��بهه هايي در اين زمينه ش��د. هر چند كه وزير 
بهداش��ت و درمان در مراحلي ساخت اين واكسن 
توس��ط ايران را تاييد كرده بود ام��ا حرف هايي كه 
معاون وزير زمان اس��تفعاي خود در مورد س��اخت 
واكسن كرونا بيان كرد باعث شد تا بسياري از مردم 
به اين مس��اله توجه كنند كه چرا ايران براي خريد 
واكسن ساخته ش��ده و آماده هيچ تالشي نمي كند 
و مردم بايد منتظر بمانند تا واكس��ن ساخت داخل 
به بازار بيايد. آيا اين واكسن همانقدر مي تواند در از 
بين بردن بيماري موثر باشد؟ اما خبري كه از سوي 
رييس كل بانك مركزي منتشر شده، شك و شبهه 

را بيشتر كرد. 

   خريد واكسن كرونا به دليل تحريم امريكا 
با مانع مواجه شده است

ريي��س كل بانك مركزي گف��ت: از آنجا كه خريد 
واكس��ن كرونا )covax( بايد از مس��ير رس��مي 
سازمان بهداش��ت جهاني انجام گيرد تاكنون هر 
طريقي براي پرداخت و انتقال ارز مورد نياز به خاطر 
تحريم غيرانساني دولت امريكا و ضرورت اخذ مجوز 
اوفك با مانع مواجه شده است. »عبدالناصر همتي« 
طي يادداشتي در اينستاگرام نوشت: درخصوص 
واكسن كرونا برخي نادانسته يا مغرضانه، سعي در 
تطهير اقدامات غير انساني امريكا در تحريم ايران 
را دارن��د، و تنها به ادعاي دروغي��ن امريكا بر عدم 
محدوديت ب��ر معامالت دارو تاكي��د مي كنند كه 
براي ثبت درحافظه تاريخ��ي بايد به برخي نكات 

اشاره كنم.
او خاطرنشان كرد: صندوق بين المللي پول با فشار 
و تهدي��د امريكا و با وجود اذعان به حق ايران و عدم 
وجود هي��چ گونه مانع اقتصادي ي��ا حقوقي، حتي 

جرات مط��رح كردن وام بش��ر دوس��تانه ايران در 
هيات مديره صندوق را پيدا نكرد.همتي گفت: البته، 
انتقال پول از مسيرهاي ديگر تحت پيگيري است 
كه اميدواريم با همكاري و اقدام به موقع دستگاه هاي 
ذي ربط به نتيجه برسد. همچنين خريد واكسن از 
ديگر كشورها نيز در دس��تور كار همكاران وزارت 
بهداش��ت قرار دارد، اخبار واصله در خصوص توليد 

داخلي واكسن كرونا نيز اميدوار كننده است.

   واكسن كواكس پيش خريد شده است
اما از س��وي ديگ��ر س��خنگوي وزارت خارجه در 
روزي ك��ه ريي��س كل بان��ك مركزي خب��ر وارد 
نشدن واكسن كرونا به كشور را به دليل تحريم ها 
رس��انه اي مي كند، در نشس��ت خب��ري خود در 
پاسخ به سوال خبرنگاران در اين زمينه مي گويد: 
پيگيري اين موضوع يك مس��اله ملي است. ايران 
عضو كنسرسيوم كواكس است و در اين كنسرسيوم 
تمهيداتي زيرنظر س��ازمان بهداشت جهاني براي 
تهيه اين واكسن طراحي ش��ده كه كارهاي اوليه 
براي پيش خريد آن ش��ده و منتظر هس��تيم كه 
كواكس در ارتب��اط با موضوع واكس��ن به مرحله 
توليد آن برسد. اوهمچنين با اشاره به رايزني هاي 
ايران با ديگر كش��ورها در اين زمينه گفت: وزارت 
بهداشت در ايران اس��تانداردهاي بسيار جدي در 
اين زمينه دارد. با كشورهاي مختلف صحبت شده 
اس��ت از جمله چين و اگر وزارت بهداشت و بخش 
خصوصي بخواهند اقداماتي را در اين زمينه انجام 
دهند تسهيالت الزم از طرف ما فراهم خواهد شد.

سعيد خطيب زاده افزود: اين موضوع اهميت بسيار 
بااليي ب��راي ايران دارد. مردم امين ما هس��تند و 
مي دانند كه امريكا و رژيم ترامپ از تمام ابزار خود 
استفاده كردند تا به زعم خود به ملت ايران درد وارد 
كنند ولي اين سياست ها سال هاست كه شكست 
خورده اس��ت و ما راه خود را در راس��تاي تعامل و 
همكاري با كش��ورها و س��ازمان هاي بين المللي 

طي مي كنيم.

  ج�ان م�ردم ب�ر رقابت ه�اي سياس�ي 
ارجحيت دارد

از سوي ديگر س��ازمان نظام پزشكي كشور نيز در 
نامه اي به معاون اول رييس جمهور در مورد واكسن 

كرونا آورده است: 
خبر توليد و عرضه واكسن كرونا، با مبادي مختلف و از 
شركت ها و كشورهاي گوناگون، طليعه اميدي است 
ب��راي امكان كنترل و محدود كردن دامنه س��رايت 
ويروس كرونا و در نهايت خارج شدن از پاندمي موجود 
كه تا اين لحظه مس��وول مرگ صدها هزار انسان در 
ممالك مختلف، از جمله در كش��ور عزيزمان ايران 

بوده است.تدوين سياست راهبردي صحيح و درايت 
در برنامه ريزي براي برخورداري ملت شريف ايران از 
واكسيناس��يون ضد كرونا، در حال حاضر مهم ترين 
مس��اله براي برون رفت از اين بحران اس��ت. ضمن 
پذيرش اين نكته كه تالش هاي دانشمندان و فن آوران 
ايراني براي توليد واكسن ضد كرونا، از اهميت ويژه و 
بااليي برخوردار است؛ الزم مي دانديادآوري كند كه 
به نتيجه رس��يدن تالش هاي شركت ها و موسسات 
ايراني براي توليد واكسن فوق، به مدت زماني نياز دارد 
كه صرف اين مدت، باز هم ما را در مقابله با اپيدمي و 
پاندمي ويروس كرونا بيشتر عقب نگاه خواهد داشت.

در زمينه استفاده از دستاوردهاي علمي دانش بشري 
و نيز جايي كه مساله حيات و زندگي ميليون ها ايراني 
مطرح است، طبيعتًا نمي توان بر مسائل رقابت هاي 
فرهنگي و سياسي و ايدئولوژيك پاي فشرد، همچنان 
كه تاكنون نيز براي برخورداري از كمك هاي سازمان 
بهداشت جهاني )WHO( دولت ايران انعطاف داشته 
است. لذا، به طور روش��ن خواهشمند است دستور 
بفرماييد تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و س��اير وزارتخانه ها و نهادهاي ذي ربط، مساله ثبت 
س��فارش و خريد واكسن ضد كرونا )با لحاظ شرايط 
كش��ورمان و دراي��ت در انتخاب مبدأ خري��د( را در 
اولويت برنامه هاي بهداشتي آينده نگر كشورمان قرار 
دهند. براي تحقق اين امر مهم اواًل الزم است امروز، 
از تمامي منابع مالي ممكن در چارچوب اين كش��ور 
استفاده ش��ود؛ و ثانيًا در بودجه سال 14۰۰ كشور، 
پيش بين��ي الزم و قاطع در اي��ن زمينه به عمل  آيد. 
اينك فرصت هنوز باقي است تا در بحث هاي مجلس 
شوراي اسالمي در اليحه بودجه 14۰۰، سهم سالمت 
در حدي افزايش يافته و پيش بيني شود كه پاسخگوي 
چنين فرآيندهايي باش��د. تخصي��ص بودجه براي 
سالمت مردم ايران و اولويت تأمين اعتبار براي خريد 
واكسن، از »سرمايه گذاري هاي« اساسي براي تقويت 
زيرساخت هاي توسعه كشور است.بنابراين، الزم است 
درايت و روشن بيني ويژه اي در مساله ثبت سفارش 
و خريد واكس��ن از سوي مسووالن امر انجام پذيرد و 
مالحظات صرفًا سياس��ي، مبناي اين اقدام اساسي 
نباشد. ضمن خريد واكسن، بايد از حقوق يكايك مردم 

ايران، به درستي و قاطعانه دفاع كرد...

   واكسن هاي پيش خريد شده چه شد؟
اوايل مهر ماه بود كه وزير بهداشت و درمان اعالم كرد 
يك اقليت زرتش��تي در هند جايي كه واكسن كرونا 
 دانشگاه آكس��فورد در آن توليد مي ش��ود، اقدام به

 پيش خريد ۲۰ ميليون دوز از اين واكسن براي ايران 
كرده است. خبري كه ديگر از آن سخني به ميان نيامد 
و تاكنون هم معلوم نشده كه وضعيت اين پيش خريد 

به كجا رسيده است؟ هر چند برخي از خبرگزاري ها 
مدعي شدند كه فرد تامين كننده واكسن قرار است آن 

را به قيمت پايين تر به ايران بفروشد.

  وعده ه�اي س�ازمان جهاني بهداش�ت و 
نااميد كردن مردم

اما از سوي ديگر سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد 
كه ۵ ميليارد دوز از اين واكسن ها را خريداري كرده 
تا در اختيار كشورهايي كه توان پرداخت هزينه هاي 
تامين اين واكسن را ندارند، قرار دهد، اين درحالي 
است كه كشور ايران هم در ليست اين كشورها است. 
حاال چ��را رييس كل بانك مركزي با اعالم اين خبر 
كه امريكا پول هاي ايران را براي خريد واكسن بلوكه 
كرده، اميدهاي مردم را براي دريافت واكسن پشت 
سر گذاشتن كابوس قرن نااميد مي كند، خود جاي 

بحث بسيار دارد.

    خريد واكسن با كدام بودجه
اما نكت��ه تامل برانگيز اين اس��ت ك��ه دولت هيچ 
بودجه اي براي خريد واكس��ن كرونا در نظر نگرفته 
است. آنچه تا به حال از سوي دولت هزينه شده، همان 
مبالغي است كه از صندوق توسعه ملي براي درمان 
بيماري و البته كمك هاي معيش��تي برداشت شده 
اس��ت. نكته ديگر اينكه دولت حتي در بودجه سال 
14۰۰ هم رديفي براي خريد واكسن كرونا تعريف 
نك��رده و به اين ترتيب بايد گف��ت كه دولت تنها بر 
استفاده از واكسن توليد داخل اصرار دارد. چرا كه اگر 
قرار بود واكسني خريداري شود بايد رديف بودجه اي 
هم براي آن در نظر گرفته مي شد. اين در حالي است 
كه پزشكان و متخصصان در بيمارستان ها معتقدند 
كادر درمان بايد هر چه زودتر از واكسن كرونا استفاده 
كند، وگرنه تلفات جاني آنها افزايش خواهد يافت. 
بسياري از آنها به اين بيماري مبتال شده و بسياري 
ديگر هم جان خود را از دست داده اند و كادر درمان 
بايد در اولويت واكسن كرونا قرار بگيرد، ضمن اينكه 
افراد س��الخورده هم به اين بيماري دچار ش��ده  و با 
مرگ دست و پنجه نرم مي كنند ديگر فرصتي براي 
اينكه صبر كنند تا واكس��ن ايراني ساخته شده و به 
تاييد برسد ندارند. همانطور كه سازمان نظام پزشكي 
اعالم كرده تعلل در اين زمينه مي تواند به قيمت جان 

انسان هاي بيشتري تمام شود.

گزارش
اخبار ضد و نقيض از رييس كل بانك مركزي تا سخنگوي وزارت خارجه 

سياست يك بام و دو هوا براي خريد يا توليد  واكسن كرونا

ريیسكلبانكمركزي:خريدواكسنكرونابهدلیلتحريمامريكابامانعمواجهشدهاست.
سخنگويوزارتامورخارجه:مسیرپیشخريدواكسنكروناطيشدهاست.

ريیسمجمععموميسازماننظامپزشكي:درحالحاضرمهمترينمسالهبرونرفتازاين
بحراناست.
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