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يادداشت- 1

 زماني براي
FATF حل مشكل 

يك��ي از اش��تباهاتي ك��ه 
در فه��م نادرس��ت اهميت 
fatf در فضاي رس��انه اي و 
عمومي ش��كل گرفته، قرار 
دادن مش��كالت برآم��ده از 
و  اقتص��ادي  تحريم ه��اي 
مس��اله fatf در ي��ك كفه 
ت��رازوي تحليلي اس��ت. اما 
بايد توجه داشت كه موضوع fatfبا بحث تحريم هاي 
اقتصادي كام��ال متفاوت اس��ت. نكته اساس��ي در 
خصوص بحث fatf آن اس��ت ك��ه تحريم هاي يك 
جانبه و ظالمانه اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي 
موضوعي اس��ت كه از زمان رياست جمهوري ترامپ 
آغاز ش��د . رويكرد غيرمعقولي ك��ه ترامپ در پيش 
گرفت و  ...  ادامه در صفحه 5

اكبر تركان

يادداشت- 2

تبعات استقراض احتمالي 
دولت از بانك ها

در صورتي كه دولت بخواهد 
از روش ه��اي گوناگون براي 
جبران كس��ري بودجه خود 
از بان��ك مركزي اس��تقراض 
كن��د، رش��د پاي��ه پول��ي و 
ت��ورم را ب��ه دنب��ال خواهد 
داش��ت. در خصوص تبعات 
اس��تقراض احتمال��ي دولت 
از بان��ك مركزي و چاپ اس��كناس به منظ��ور جبران 
كس��ري بودجه بايد گفت كه تورم ايج��اد مي كند. ما 
در اقتصادمان به طور مس��تقيم برنامه اي تحت عنوان 
اس��تقراض دولت از بانك مركزي نداريم. بلكه دولت ها 
به صورت غيرمستقيم به سراغ استقراض از منابع بانك 
مركزي مي روند. در خصوص ش��يوه هاي غيرمستقيم 
تامين مالي كسري بودجه از نظام بانكي بايد گفت يك 
شيوه اي كه ...  ادامه در صفحه 7

كامران ندري

يادداشت- 3

 آمادگي
 براي تحريم هاي آينده

در صورت��ي ك��ه ترام��پ در 
نهايت شكس��ت قطع��ي در 
انتخابات را بپذيرد و بنا باشد 
كاخ س��فيد را ت��رك كن��د، 
حداقل 40 روز ت��ا آغاز به كار 
دولت بايدن باقي است و پس 
از آنكه او ب��ر س��ر كار بيايد، 
مقدمات الزم براي بازگشت به 
برجام نيز طوالني خواهد ب��ود. اينكه مقاماتي در دولت 
آينده بايدن از اين گفته اند كه او مصر است كه تحريم ها 
را بردارد و نظر روزگذشته رييس جمهوري ايران درباره 
اينكه كش��ور آمادگي دارد در صورتي ك��ه طرف هاي 
برجام به تعهداتش��ان عمل كنند، ايران نيز به تعهدات 
خود عمل كند، هرچند در نگاه نخس��ت سازنده به نظر 
مي رس��د اما در عمل هنوز اختالفات پا برجاست. ما از 
سويي در داخل كشور نيز اختالف نظرهايي داريم. آنچه 
كه در روزهاي گذشته در مجلس رخ داده نشان مي دهد 
كه نمايندگان مجلس و بخش��ي از حاكمي��ت لزوما با 
دولت در رابطه با برجام هم نظر نيستند و اين خود يك 
چالش خواهد بود. از س��وي ديگر نبايد فراموش كنيم 
كه راهبرد آمريكا در قبال ايران با تغيير رييس جمهور 
عوض نخواهد شد.   ادامه در صفحه 7

عباس آرگون

يادداشت- 4

 رقابت بر سر
 ژئوپليتيك منطقه

اردوغ��ان  اخي��ر  س��خنان 
را برخ��الف برخ��ي ك��ه ب��ا 
خوش بيني از كن��ارش عبور 
مي كنند بايد جدي گرفت. در 
عرف ديپلماتيك، خواندن شعر 
» آراز آراز اي آراز« را با هرگونه 
مسامحه و نرمشي نمي توان به 
چيزي جز اقدامي تحريك آميز 
و مداخله جويانه در امر تماميت ارضي ايران، ارزيابي كرد. 
بخصوص، وقتي مشخص اس��ت كه در اين سو، هستند 
افرادي »پان تركيس��ت« كه س��وداهاي يكي شدن دو 
سوي ارس را در س��ر مي پرورانند، ولو اينكه درصد و عدد 
قابل توجهي نباشند.  ضمن محكوم بودن چنين سخنان 
تحريك آميزي، من بر اين باورم كه اردوغان به عمد اين 
حرف را زده اس��ت تا از آن به عن��وان تاكتيكي در جهت 
پيشبرد استراتژي تقويت نفوذ منطقه اي خود و واداشتن 
ايران به رعايت منافع اين كش��ور در جايي چون سوريه 
استفاده كند. با فرض صحيح بودن اين حدس، مي توان 
نكته ديگري را بر آن اضافه كرد. اگر طي چند دهه گذشته، 
ايران به لحاظ اقتصادي، مانند تركيه رش��د مي كرد و با 
قدرت هاي بزرگ و كشورهاي منطقه تعامالت بي تنش يا 
كم تنش مي داشت و ...  ادامه در صفحه 3

علي ديني تركماني

يادداشت- 5

نبود شفافيت در اقتصاد
ب��ه  اص��ل  مچين��گ در 
معاني بهينه ش��دن است، 
بهينه ش��دن ميان عرضه 
محص��والت  تقاض��اي  و 
در ب��ازار س��هام. ب��ه نظر 
مهم ترين  ك��ه  مي رس��د 
ب��ه  مچين��گ  مش��كل 
حواش��ي موج��ود در بازار 
و عدم ش��فافيت در كلي��ت اقتص��اد، همچنين 
حرك��ت ق��وي ذينفع��ان در ب��ازار س��رمايه باز 
مي گردد. تا زماني كه اين اوضاع ساماني به خود 
نگيرد ش��اهد اين وضعيت و حرف و حديث ها در 
حوزه مچينگ فوالد و امث��ال اين موارد خواهيم 
بود. برخي بس��يار س��اده گمان مي كنن��د كه با 
راه اندازي يك سامانه مي توانند كار خود را انجام 
و وضعي��ت خريد و ف��روش را تغيي��ر دهند اما؛ 
مساله مهم اينجاس��ت كه در مرحله نخست بايد 
اقتصاد ش��فافي داشته باش��يم و درشرايط حال 
حاضر و بحث تحريم ه��ا اتفاقاتي رخ مي دهد كه 

اظهارنظر كمي سخت است.

به طور كلي مهم ترين اصل بورس شفافيت است، 
اين بدان معناست كه تمامي خريد و فروش هاي 
بازار بايد با شفافيت صورت گيرد ولي با وضعيت 
سامانه هاي اخير اين اتفاق در بازار رخ نمي دهند 
و بس��ياري از اين مساله سوءاس��تفاده كرده اند. 
شفافيت در بازار بسيار مهم اس��ت اما؛ مهم تر از 
شفافيت و س��امانه تغيير رويكرد در بورس است 
و بايد رويكردس��توري جاي خ��ود را به رويكرد 
غيردس��توري دهد و اين تغيير رويكرد مي تواند 
وضعيت را بط��ور كل��ي تغيير دهد . كش��ور ما، 
كشور سامانه هاست و با تخصص موجود مي توان 
س��امانه هاي جديدي ايجاد كرد و درحال حاضر 
مش��كل اين اس��ت كه محصوالت مازادي كه در 
س��امانه مچينگ موجبات سوءاستفاده يك عده 

را فراهم ساخته است. 
درنهايت باي��د گفت مش��كل اصل��ي از اقتصاد 
غيرش��فاف اس��ت و اين اقتصاد مي تواند تمامي 
بازاره��ا را آلوده كند چراك��ه؛ محدوديت قانوني 
براي برخي از اف��راد وجود ن��دارد و اين موضوع 

مي تواند يك خأل محسوب شود.

پيمان مولوي

فاطمه نجفي، اقتصاددان از چالش هاي نظام بودجه ريزي در ايران مي گويد

دفاع تمام قد   رييس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت در نشست خبري

   بودجه بدون نقطعه ضعف است
   در سخت ترين شرايط دولت را تحويل گرفتيم

   رشد اقتصادي ايران در سال 95 باالترين نرخ جهان بود
   كشور را از ركود و تورم نجات داديم

   تالش مي كنيم قيمت ها براي مردم قابل تحمل باشد
   مجلس به لوايح دولت اهميت نمي دهد

عده اي نمي خواهند 
تحريم ها پايان يابد

گزارش روز

تاالر

مداخله در امور داخلي  و فرصت سوزي اقتصادي

پس از آنكه ايران اعالم كرد حك��م اعدام روح اهلل زم، 
گرداننده كانال تلگرام آمدنيوز را اجرا كرده، تعدادي 
از كش��ورهاي اروپايي با صدور بيانيه هايي اين اقدام 
را محك��وم كردن��د، موضوعي كه ب��ا واكنش صريح 
ايران مواجه ش��د و وزارت خارجه با احضار س��فراي 
آلمان و فرانس��ه، مراتب اعتراض خود به مداخله اين 
كش��ورهاي اروپايي در ام��ور داخلي اي��ران را اعالم 
كرد. در كنار اين موضوع كه در س��طح سياس��ي رخ 
داد، اجالس اقتصادي اي��ران و اروپا نيز ك��ه بنا بود 
در روزهاي آينده اجرايي ش��ود به تعوي��ق افتاد. اين 
همايش با همكاري س��ازمان توس��عه تجارت ايران، 
مركز بين الملل��ي )ITC( و حماي��ت اتحاديه اروپا، 
 Iran-Europe( همايش بزرگ تجاري ايران-اروپا
Business Forum( و با هدف ايجاد بس��تر الزم 
ب��راي همكاري هاي تج��اري، علمي و فن��اوري در 
جهت افزايش صادرات غيرنفتي ايران، سازماندهي 
ش��ده بود. در اي��ن همايش ك��ه با كمك موسس��ه 
»آمبروزيتي« ايتاليا در روزهاي ۲4، ۲۵ و ۲۶ آذرماه 

برنامه ريزي شده بود، ش��ركت هاي ايراني و اروپايي 
حضور داشته و قرار بود نشست هاي تجاري دوجانبه 
برگزار كنند. اين اقدام در حالي از س��وي كشورهاي 
اروپايي اجرايي ش��د كه اي��ران بارها اع��الم كرده با 
وجود اختالف نظر سياس��ي با كش��ورهاي اروپايي، 
همواره آماده انجام مذاكرات اقتصادي و نهايي كردن 
قراردادهاي��ي در اين حوزه اس��ت. رييس جمهوري 
در جديدتري��ن موضع گي��ري خود در اي��ن زمينه 
گفته:  همه م��ا در چارچوب حقوقي ك��ه داريم بايد 
در روابط خود اعالم نظر كنيم اين ف��ردي كه اعدام 
شده بدون حكم دادگاه نبود و بنابراين آنان به حكم 
و قوه قضاييه ايراد دارند كه آزادن��د اعالم نظر كنند 
و ما هم بر طبق قوانين خود عم��ل مي كنيم و بعيد 
مي دانم كه اين مساله به روابط ايران و اروپا لطمه اي 
بزند. با اين وجود تع��دادي از تحليل گران اقتصادي 
معتقدند اي��ن اتفاق ي��ك فرصت س��وزي مهم در 
جريان همكاري هاي دو طرف است. پدرام سلطاني 
نايب رييس س��ابق اتاق بازرگاني در صفحه شخصي 

خود نوشته: همايش تجاري اروپا – ايران پس از اعدام 
روح اهلل زم به تعويق افتاد. اين همايش مي توانس��ت 
آغازي بر بازيابي روابط از دست رفته اقتصادي ايران و 
اروپا و پيشواز دور تازه گفت وگوها باشد. آنان كه مدام 
شعار بهبود معيشت مردم را مي دهند، خود به تشديد 
تنش ها و بقاي تحريم ها كمك مي كنند. در روزهاي 
گذشته تعداد ديگري از تحليلگران نيز تصميم جديد 
اروپا را يك فرصت سوزي مهم دانسته اند. با توجه به 
اينكه در هفته هاي آينده ج��و بايدن رييس جمهور 
جديد امريكا كار خود را در كاخ س��فيد آغاز خواهد 

كرد و او وعده كاهش تحريم ها و بازگش��ت به برجام 
را داده، بس��تر جديدي ب��راي افزاي��ش همكاري ها 
ميان ش��ركت هاي ايراني و اروپايي فراهم شده و به 
نظر مي رس��د با ورود اروپايي ها به موضوع اعدام زم، 
بستر مثبتي كه امكان بهره برداري از آن در ماه هاي 
بعد به وجود آمده بود با اما و اگر مواجه ش��ده است. 
هرچند همچنان هر دو طرف بر لزوم تداوم همكاري 
چه در قالب برجام و چه در توافق هاي اقتصادي تاكيد 
دارند، بايد ديد اختالف نظرهاي روزهاي گذشته، چه 

تاثيري بر اين همكاري هاي بلندمدت خواهد داشت.

بازار س��رمايه از ابتداي هفته تاكنون رون��د ناگواري 
به خود گرفته است و بيش از گذش��ته روند قرمزي را 
تجربه مي كند برخي از ش��ايعات باعث شدند كه بازار 
تغيير رويه دهد و روند نزولي خود را آغاز سازد. برخي 
اين ش��ايعات درخصوص بودج��ه ۱400 و همچنين 
س��رمايه گذاري كوتاه م��دت دول��ت در ب��ورس بوده 
است. اما كاهش نرخ دالر نيز تاثير مهمي بر روي بازار 
گذاشته چراكه رابطه مستقيم و متقابلي ميان نرخ ارز 
و بازارسهام وجود دارد، همچنين اغلب سهام موجود 
در بازار كاموديتي محور هس��تند. يكي از كارشناسان 
بازار س��رمايه درخصوص وضعيت ب��ورس مي گويد: 
زماني كه رشد بازار سهام سرعت مي گيرد، سفته بازي 
در بورس افزايش پيدا مي كند و بسياري از سهامداران 
به بازار سهام به ديد كوتاه مدت نگاه مي كنند و همين 
موضوع جلوي رش��د بورس را مي گيرد و اگر اين رشد 
با هيجان همراه باش��د وضعيت بورس مانند نيمه اول 
سال خواهد شد. اين كارشناس بازار درخصوص پيش 
بني باراز گفت: احتماال روند بازار سهام طي روزجاري 
متعادل اس��ت و ش��ايد به دليل عرضه هاي امروز بازار 
س��هام روز جاري نزولي آغاز ش��ود. الزم به ذكر است 

كه اغلب كارشناس��ان دلي��ل ريزش بازار س��هام روز 
گذش��ته را كاهش قيمت دالر و عرضه زياد حقوقي ها 
در برخ��ي نمادها دانس��تند. در اين مي��ان گروهي از 
كارشناس��ان بورس��ي معتقدند بورس در ميان مدت 
روند صعودي ي��ا نزولي مطلق نخواهد داش��ت و فراز 
و نشيب هاي بيش��تري را در پيش دارد. در نتيجه اين 
گروه به س��هامداران توصيه مي كنند ك��ه نه از صعود 
بورس هيجان زده ش��وند و نه از ريزش آن دچار ترس 
ش��وند و براي خريد و فروش س��هام ب��ه ويژگي هاي 
بنيادي س��هم توجه كنند.  مي توان گفت تغيير رفتار 
حقوقي ها نيز تاثير مهمي بر روي بازار داش��ته چراكه 
تعدادي از سهامداران جديدالورود تنها از حقوقي هاي 
بزرگ ب��ازار تقليد مي كنند و تغيي��ر رفتار حقوقي ها 
مي تواند به زيان بازار سهام عمل كند.  البته باتوجه به 
خبري كه درخصوصFATF اعالم ش��د سهام بانكي 
روند معقول تري داشتند و براساس پيش بيني ها گروه 
بانكي تا پايان هفته روند قابل قبول و صعودي خواهد 
داش��ت. به طوركلي طي روزهاي گذش��ته شايعات و 
كاهش ن��رخ ارز روند ب��ازار را تغيي��ر داد و پيش بيني 

مي شود تا پايان هفته وضعيت بازار نيز تغيير كند.

 لغو  اجالس اقتصادي
 ايران و اروپا  چه پيامي دارد؟

چرا بورس روند نزولي به خود گرفت؟

رنا
س: ب

عك

يادداشت

  توانمندي 
يا ضعف ساختارها

از منظ��ر علمي بهترين 
راه و اصولي تري��ن روش 
ب��راي ارزياب��ي تحليلي 
يك پديده، يك عملكرد، 
يك اي��ده و...آن اس��ت 
كه نتايج برآمده از آن را 
در نقطه هدف بررس��ي 
كرد. يعني اگ��ر ايده اي، 
تفكري، راهكاري يا اصول و روشي مطرح مي شود 
براي سنجش درست آن بايد آثار و نتايج برآمده از 
آن را مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار داد.بنابراين 
براي بررس��ي عملكرد وزارت صمت ي��ا هر حوزه 
ديگري بايد نتايج برآمده از نظام تصميم سازي اين 
وزارتخانه در بخش هاي مختلف توليدي، بازرگاني، 
صنفي و...را بررسي كرد.  در جريان نشست خبري 
رييس جمهوري با رس��انه هاي داخل��ي و خارجي 
موضوعي مطرح ش��د كه مهم تري��ن ابهام پيش 
روي مردم و فعاالن اقتصادي محس��وب مي شود، 
اينكه چرا در جريان ب��روز گراني كاالهاي مصرفي 
مردم، هيچ ساختاري به دفاع از مطالبات مردم در 
اين خصوص نپرداخته است؟ رييس جمهوري نيز 
در پاسخ به اين س��وال به ضرورت تفكيك وزارت 
صمت و بازرگاني اشاره كردند كه به درستي يكي 
از دالي��ل اصلي بروز اين عدم هماهنگي ها اس��ت. 
مطالبه اي ك��ه دولت يازده��م از مجال��س نهم و 
دهم داش��ت اما به آن توجهي نشد تا زمان مجلس 
يازدهم كه موضوع همچنان از دستور كار مجلس 
خارج شده است. اما بايد توجه داشت بيان نواقص 
و عدم كارايي يك وزارتخانه در ماه هاي آخر دولت 
دوازدهم براي اهل فن چندان قابل قبول نيس��ت.

اين اظهار نظر بهتر بود كه از قبل بيان مي ش��د و از 
رويكردهاي كارشناس��ي براي رفع آن اس��تفاده 
مي شد. بدون ترديد در بطن ساختار وزارت صمت 
معاونت هاي��ي در حوزه بازرگان��ي، صنعت و غيره 
حض��ور دارند. در واق��ع در وزارت صم��ت به جاي 
چند وزير در حوزه هاي صنع��ت، بازرگاني، صنايع 
سنگين و...يك وزير با ظرفيت هاي محدود اجرايي 
قرار گرفته اس��ت كه طبيعي اس��ت نمي تواند به 
مجموعه جوانب امر مسلط باش��د. هر گاه وزيري 
در راس كار قرار مي گرفت كه تخصص بازرگاني و 
تجاري داشت، فعاالن صنعتي گاليه مي كردند كه 
مطالباتشان مس��كوت مانده و هر زمان كه وزيري 
آش��نا با حوزه صنعت انتخاب ش��ود، فعاالن حوزه 
بازرگاني اعتراض مي كنند كه چرا به آنها بي توجهي 
مي ش��ود.يعني اين موضوع بيانگر وجود مشكلي 
بنيادي��ن در س��طح وزارت در تصميم گيري ه��ا 
تجميعي وهم در حوزه هاي مستقيم در معاونت و 
مديركل و ...بوده است. اينجاست كه مساله شايسته 
ساالري ابعاد و زواياي برجسته اي پيدا مي كند. در 
بسياري از موارد ديده ش��ده كه فردي متخصص 
و توانمند قادر است از دل ساختارهاي بي نظم، نيز 
نظام مورد نظر را استخراج كند. اما زماني كه سكان 
هدايت يك چنين وزارتخانه پر مساله و پر مخاطبي 
در اختيار افرادي كه شايد به اندازه كافي شايستگي 
نداشته باشند، قرار مي گيرد، دامنه مشكالت افزونتر 
خواهد شد. به عبارت روشنتر اگر از مديران توانمند 
با دغدغه هاي ملي، باظرفيت مديريتي و همت باال 
براي وزارت صمت اس��تفاده مي كردند، قطعا اين 
آشفتگيها، نابه ساماني ها و فقدان نظارت و كنترل 
وجود نداشت.البته اگر وزارت بازرگاني مستقل بود 
ش��ايد به گفته رييس جمهوري كارايي بهتري نيز 
داشت.    ادامه در صفحه 5
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رييس جمهور تأكيد كرد: دولت نخواهد گذاشت كه كساني 
پايان تحريم را به تأخير بيندازند، اين اجازه را به آنان نخواهيم 

داد، تحريم بايد پايان پذيرد و اين حق مردم ماست
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني طي سخناني در 
ابتداي نشست خبري خود با نمايندگان رسانه هاي داخلي و 
خارجي با يادآوري اينكه هفت ماه و چند روز از فرصت دولت 
باقيمانده است، اظهار كرد: خدا را شاكرم كه بار مسووليت 
دولت را در سخت ترين شرايط قرن اخير به عهده ما گذاشت 
و شرايط شيوع ويروس كرونا و تحريم هاي اقتصادي عليه 
ملت، سخت ترين اوضاع را براي ملت ما به وجود آورده است.

وي اف��زود: در دوران قبل از جنگ اقتص��ادي دولت را در 
سخت ترين ش��رايط يعني ركود تورمي تحويل گرفتيم 
و رش��د اقتصادي منهاي هفت و هفت دهم درصد و تورم 
ما باالي ۳۰ درصد بود. ش��رايطي كه براي هيچ دولتي در 
ابتداي كارش سابقه نداشت.  روحاني تأكيد كرد: ما درآمد 
نفتي مان قبل از دولت يازدهم حدود صد ميليارد در سال 
بوده است ولي متوسط درآمد نفتي خوب ما در اين دولت 
به طور متوسط ۵۲ ميليون دالر بوده است. رييس جمهوري 
يادآور شد: ما گاهي نفت را از ۳۰ دالر هم كمتر فروختيم اما 
بهترين شرايط تورمي در سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حدود ۱۱ 
درصد بوده كه در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته كه دولتي 
سه سال اينچنين آماري داشته باشد. وي افزود: وعده ما به 
مردم اعتدال و تداوم ارتباط با جهان بود و به مردم گفتيم 
كه تحريم  را از دوش مردم برمي داريم و حق مردم را استيفا 
مي كنيم و كارهايي كه در اين مدت براي استيفاي حقوق 
مردم در مسائل بين المللي انجام داديم بهترين اقدامات بود.

روحاني با بيان اينكه ما از ۶۰۰ ميليون بشكه گاز اين مقدار 
را به ۱۰۰۰ ميليون رسانيدم، اظهار كرد: در ميدان مشترك 
نفتي با عراق از ۷۰ بش��كه در روز به هزار بشكه رسيديم و 

در ميادين مشترك گازي هم در توليد از قطر جلو زديم.
روحاني ادامه داد: يكي از باالترين رشد اقتصادي كشور ما 
در سال ۹۵ بود كه باالترين رشد اقتصادي جهان را داشتيم 
و در طول اين هفت سال در بسياري از زمينه ها به وعده هاي 
خود به مردم عمل كرديم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل 
سازنده با جهان، برداشتن تحريم از دوش مردم و رساندن 
مردم به حقوق حقه خودش��ان، تثبيت حق هسته اي به 
عنوان يك حق قانوني براي م��ردم ايران بود. البته قبل از 
آن هم فعاليت هاي هسته اي ما قانوني بود اما در چارچوب 

شوراي امنيت سازمان ملل آن را غيرقانوني مي دانستند.
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه كشور را از شرايط سخت 
آژانس رهانيديم و اقداماتي كه در اين مدت انجام داديم يك 
مديريت قابل قبول بود، گفت: در چهار سال ۹۳، ۹۴، ۹۵ و 
۹۶ يك مديريت اقتصادي داشتيم كه توانستيم كشور را هم 
از ركود و تورم سخت نجات دهيم و هم در مسائل مهم مورد 
نياز مردم خودكفايي ايجاد كنيم. وي ادامه داد: در اين مدت 
در گندم، تا حدي در شكر و برنج، در انرژي يعني گاز، بنزين، 
و گازوييل كه قبال وارد كننده بوديم، به خودكفايي رسيديم. 
براي نخستين بار در دولت دوازدهم محصول گاز ما و توليد 
گاز شيرين در كشور به يك ميليارد متر مكعب در روز رسيد 
و تولي��د گاز را از ۶۰۰ و ان��دي ميليون ب��ه هزار ميليون 
مترمكعب رس��انديم. در حوزه هاي مش��ترك گاز و نفت 
پيشرفت هاي قابل توجه داشتيم و از قطر شريك ميدان 
مشترك مان جلو زديم. رييس جمهوري اضافه كرد: عالوه 
بر اين در ميدان مشترك نفت با عراق از توليد ۷۰ هزار بشكه 
در روز به ۴۰۰ هزار بش��كه رس��يديم و در اين زمينه هم 
توانستيم مردم را به حقوق حقه خود برسانيم. در زمينه هاي 
مهمي مانند كشاورزي و صنعت شرايط ما طوري شد كه در 
كشاورزي از ۹۷ ميليون تن محصوالت كشاورزي به ۱۲۳ 
هزار ميليون تن رس��يديم و به ۱۳۰ هزار ميليون تن هم 
مي رسيم. وي ادامه داد: جنگ اقتصادي ترامپ عليه ايران 
به نتيجه نرسيد و شكست خورد. اين توافق برجام ايراداتي 
هم داش��ت، به هرح��ال بي نقص فقط خداس��ت. برخي 
مي خواستند برجام را نابود كنند تا نباشد و همان طور كه 
گفتم اين برجام كه دست و پايش را شكسته بودند با دست 
و پاي شكسته جلوي ترامپ ايستاد و سه بار او را در مجامع 
بين المللي شكست داد. روحاني تاكيد كرد: پايان تحريم به 
معناي اين است كه مردم به يكي از حقوق خود دست يافتند 
و پايان ترامپ به معناي پايان جنگ اقتصادي و تروريسم 
اقتصادي اس��ت. دولت نخواهد گذاشت كه كساني پايان 
تحريم را به تأخير بيندازند ما اين اجازه را به آنان نخواهيم 
داد. تحريم بايد پايان پذيرد و اين حق مردم ماست. امريكا 
بايد به برجام بازگردد و ما هم گفته ايم كه هرگاه اين اتفاق 
بيفتد ما ه��م حاضريم به همه تعهدات خ��ود بازگرديم. 
رييس جمهوري در ادامه نشست خبري خود با رسانه هاي 
داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرنگار شبكه خبر 
سيما درباره وجود نوسانات در قيمت هاي كاالهاي مختلف 
اظهار كرد: اينكه مردم در زندگي و كاالهاي روزمره دچار 
مشكل هستند كامال درست است مردم بايد توجه داشته 
باشند كه امسال به خاطر كرونا صادرات غيرنفتي در ۸ ماهه 
اول ح��دود ۲۰ درصد كاهش يافته اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنين منابع ارزي ما در كشورهاي ديگر با مشكالتي در 
برداشت مواجه اس��ت و حتي همان طور كه رييس بانك 
مركزي گفت براي برداشت پول براي كرونا و تامين واكسن 
دچار مشكالتي هستيم؛ گراني برخي كاالها به دليل تأخير 
در ورود برخي نهاده هاي دامي بود. وي گفت: درآمد نفتي 
در سال ۱۳۹۰ صد و نوزده ميليارد دالر بوده و در سال قبل 
خيلي كمتر بوده است؛ در سال ۹۱ با كمبود كاالهايي مواجه 
بوديم اما در اين س��ال ها با كمبود مواجه نيس��تيم اما با 
گراني هايي مواجهيم كه داليل آن نيز برخي سوء مديريت ها، 
عدم برخورد قاطع با متخلفين و جنگ اقتصادي اس��ت. 
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: يكي از مصوبات بسيار مهم 
ما مربوط به س��امانه جامع تجارت بود؛ ما اين س��امانه را 
راه اندازي كرديم اما افرادي به هر دري متوسل مي شوند تا 
اين سامانه اجرايي و انبارها نمايان نشود و مردم در جريان 
قرار نگيرند، اقدامات بسياري انجام دادند. االن ۷۰ درصد 
سامانه تجارت راه افتاده و مابقي نيز در دي و اسفند راه اندازي 

مي ش��ود كه براي فهميدن وضعيت كاالها از زمان ثبت 
س��فارش تا زمان تحويل به مصرف كننده قابل مشاهده 
خواهد بود. روحاني با تاكيد بر اينكه تالش مان بر اين است 
قيمت ها به حدي باشد كه براي مردم قابل تحمل باشد، 
افزود: در چن��د كاال كه به واردات نهاده ها الزم داش��تند 
مشكالتي داشتيم كه البته در اين زمينه مشكالت مديريت 
نيز وجود دارد كه من منكر آن نيستم؛ دنبال مي كنم كه 
مشكالت كمتر شود؛ پيش بيني من اين است كه در ماه هاي 
آينده شرايط با ثبات تري داشته باشيم. روحاني در ادامه در 
پاسخ به اين پرسش خبرنگار الجزيره كه »آيا اينكه گفتيد 
اجازه نخواهيد داد هيچ كس مانعي در برداش��ته ش��دن 
تحريم ها ايجاد كند، پيامي براي مجلس اس��ت؟« و » آيا 
امكان دارد با بايدن در صورت لغو تحريم ها ديدار كنيد؟ يا 
اينكه گفت وگوها درقالب ۱+۵ را آغاز كنيد؟« گفت: دولت 
همه تالش خود را انجام مي دهد كه در اولين فرصت ممكن 
تحريم غلط و ظالمانه را از دوش مردم بردارد؛ اين يكي از 
وظايف دولت است و اگر ممكن باشد همين ساعت اين كار 
را انجام مي دهد؛ هر روزي كه ۱+۴ يا ۱+۵ به تعهدات خود 
عمل كند، م��ا هم ب��ه تعهداتمان عم��ل مي كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: آنچه مجلس تصويب كرده اقدام راهبردي 
براي رفع تحريم است و نه ادامه تحريم، اما اينكه آيا اين قانون 
با هدفي كه دارد منطبق است يا خير بحث ديگري است؛ ما 
هر زمان كه ۱+۴ يا ۱+۵ به تعهدات خود عمل كند ما هم به 
اجراي تعهدات خود بازمي گرديم و هيچ مانعي در اين مسير 
نخواهيم داش��ت. روحاني در ادامه در پاس��خ به پرسش 
خبرنگار فارس درباره نقش مديران و تحريم ها در وضعيت 
امروز كشور گفت: مشكالت در كشور ما عوامل متعددي 
دارد كه برخي از آنها ساختاري است و مربوط به سال ها قبل 
است كه بايد حل و فصل شود. وي با اشاره به نقش تحريم ها 
در وضعيت كشور گفت: امروز مديريتي حاكم است كه در 

سال ۹۵و ۹۴ نيز روي كار بوده است، يعني مدير امروز آن 
روز ني��ز روي كار بوده اس��ت اما چرا در آن س��ال ها ثبات 
اقتص��ادي داش��تيم و ت��ورم و رك��ود شكس��ته ش��د؟ 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز در تحريم نيستيم؛ 
خطا نكنيد؛ بلكه در يك جنگ تمام عيار اقتصادي هست 
كه در دنيا و تاريخ كم نظير است خاطرنشان كرد: امروز تمام 
قدرت هاي دنيا به دنبال اين اس��ت كه ما نفت نفروشيم. 
س��ال هاي ۹۲ تا اواخر ۹۴ ما در تحريم بوديم اما مشكل 
نداشتيم اما از سال ۹۷به بعد وارد جنگ اقتصادي شده ايم، 
اما برخي قوانين را قبول ندارند و مقام معظم رهبري بارها 
فرمودند كه مادر جنگ اقتصادي هس��تيم و فرمانده اين 
جنگ رييس جمهوري است؛ وقتي رييس جمهوري فرمانده 
جنگ است، مديران آن در خط مقدم هستند. وي گفت: 
فراموش نكنيد كه غير از مش��كالت س��اختاري و جنگ 
اقتصادي با مش��كلي به نام همس��ويي مخالفان دولت با 
مخالفان جمهوري اسالمي در دنيا مواجهيم؛ اين همصدايي 
خيلي بد است. چرا درباره مخالفين دولت سوالي پرسيده 
نمي شود؟ مديريت حتما نقص و عيب دارد و همه بايد ما را 
ياري كنن��د چراكه ما همان طور ك��ه درجنگ تحميلي 
نمي توانستيم به تنهايي پيروز شويم، امروز نيز نمي توانيم به 
تنهايي در ميدان جنگ، جنگ را اداره كنيم. رييس جمهوري 
افزود: اگر صحبت هاي من در جلسات دولت پخش شود 
مشخص مي ش��ود كه من چقدر با مديران دعوا مي كنم؛ 
ميليون ها نفر در سراسر كشور به عنوان دولت كار مي كنند 
و منظور از دولت فقط رييس جمهور نيست. همان طور كه 
مي گويم اگر شكستن تحريم ميسر باشد و يك دقيقه تأخير 
در آن حرام است در زمينه مديريت نيز همين را مي گويم و 
معتقدم اگر ما بتوانيم نقش مديريت را يك دقيقه زودتر 
برطرف كنيم وظيفه ماست. حتما هس��تند افرادي كه 

اشكاالتي داشته باشند؛ حتما قوه قضاييه، نيروهاي مسلح 
و مجلس ما اشكاالتي دارند؛ نهاد بي اشكال نداريم و همه 
اشكال دارند، همه بايد مشكالت را با هم حل كنيم. روحاني 
گفت: نظر من اين اس��ت كه چرا فقط به دولتي كه وسط 
ميدان جنگ اس��ت حمله مي كنيم و به س��ايرين حمله 
نمي كنيم؛ اگر كسي به دولت تهمت زد و توهين كرد چرا 
تشويق مي شود! آيا امروز كسي جرات دارد به قوه قضاييه و 
نيروهاي مسلح توهين كند؟ اگر جرات مي كند بفرماييد؛ 
فردا اين كار را بكنند و فردا ببينيم چه اتفاقي مي افتد و چند 
نفر احضار مي شوند. روحاني در پاسخ به پرسش خبرگزاري 
تس��نيم مبني بر اينكه دولت براي مصوبه مجلس درباره 
پروتكل هاي الحاقي چه اقدامي دارد، گفت: البته دولت قبال 
موضوع خود را نسبت به اين قانون اعالم كرده و من قبل از 
تصويب قانون هم اعالم كردم كه اين را مفيد نمي دانيم. اين 
نظر شخص من نيست دولت به اتفاق آرا اين طرح را مفيد 
نمي داند، اينكه ما بخواهيم فشار بياوريم براي طرف مقابل 
را ما در سال گذشته انجام داديم. البته من به وزرا و معاونين 
مربوطه دستور دادم كه آيين نامه اجرايي اين قانون را فراهم 
كنند و اميدوارم كه تا پايان اين هفته در جلسه دولت مطرح 
و تصويب شود و در صورت تصويب آن در دولت بر اساس آن 
عمل خواهد ش��د. روحاني همچنين در پاسخ به پرسش 
خبرنگار روزنامه ايران درباره تعامل دولت و مجلس در زمينه 
لوايح دولت گفت: دولت يك اليحه بس��يار مهم راجع به 
انتخابات به مجلس قبل داد اما متاسفانه در دستور كار قرار 
نگرفت؛ ماه ها در دولت براي تدوين آن اليحه بحث شد اما 
متاسفانه مجلس قبل آن را كنار گذاشت. ما مجددا لوايحي 
كه در مجلس قبل تصويب نشده بود را به مجلس فعلي داديم 
اما متاس��فانه هيچ كدام امروز در دستور كار نيست. وي با 
تاكيد بر اينكه مبارزه با فس��اد، تعارض منافع و شفافيت 
لوايحي است كه ما به مجلس داديم و از اولويت هاي مردم 

هستند، گفت: متاس��فانه مجلس به لوايح دولت اهميت 
نمي دهد و اين به نفع كش��ور نيس��ت. دول��ت يك بدنه 
كارشناسي عظيمي دارد و اين بدنه كارشناسي را نمي توان 
با كميس��يون هاي مجلس و مركز بررسي هاي مجلس 
مقايس��ه كرد. لوايحي كه در دولت تهيه مي شود پخته و 
بررسي شده است. طبق قانون مجلس هم مي تواند طرح 
داشته باشد اما اصل داستان لوايح است. عدم تناسب يعني 
خواباندن لوايح دولت و رسيدگي به طرح هاي نمايندگان 
نمي تواند خيلي مفيد باشد؛ بحث ما اين است كه چيزي 
تصويب شود كه به نفع مردم باش��د. روحاني در پاسخ به 
پرسش ايلنا مبني بر اينكه چگونه مي توان مشكالت روزمره 
مردم را در شرايط جنگ اقتصادي حل كرد و ميزان فروش 
نفت بودجه بر چه اساس است، گفت: معتقدم كه جنگ 
اقتصادي تمام شده و اين نه به خاطر انتخاب بايدن كه به 
دليل شكست خوردن طرح آنهاست يعني حتي اگر ترامپ 
هم انتخاب مي شد چاره اي جز كنار گذاشتن اين رويكرد 
نداشت. روحاني در پاسخ به پرسش خبرگزاري مهر درباره 
اينكه آيا جمهوري اسالمي نبايد براي بازگشت امريكا به 
برجام پيش شرط بگذارد و طلب خسارت كند؟ گفت: اگر 
بخواهيم از امريكا درخواس��ت پرداخت خسارت كنيم از 
سال ها پيش از انقالب تا امروز امريكا خسارات بسياري وارد 
كرده است، اما اينكه ما براي بازگشت به برجام پيش شرط 
بگذاريم، وقتي است كه همه به بر جام باز ميگرديم و در ضمن 
هم مطالباتشان را مطرح مي كنيم كه خوب است و حتما 
اين كار را مي كنم. اما درباره پيش شرط و اينكه چه كسي 
بايد تعيين كند، اين مسائل همه معنايش اين است كه به 
تحريم ادامه دهد. وي افزود: آنچه امروز مي گوييم اين است 
كه اگر ۱+۵ فردا صبح به تم��ام تعهدات خود عمل كند، 
بالفاصله ماهم عمل مي كنيم. ما از كش��ورهاي مختلف 

مطالباتي داريم و از همه بيشتر از امريكا مطالبه داريم. اما 
درباره دريافت خسارت از كشورهاي ۱+۵ مقصود ما اين 
نيس��ت كه ۱+۵ به تمام تعهدات خود عم��ل كردند. در 
سال هاي اخير كه ۱+۴ بود آنها هم به تعهدات خود عمل 
نكردند، آيا ما بايد با آنها جنگ جهان��ي راه بيندازيم و در 
گفت وگو با كش��ور ها بگوييم كه ش��ما اول خسارات ما را 
پرداخت كن بعد با هم صحبت كنيم؟ آنچه امروز براي ما 
مهم است اين است كه امريكا كامل به تعهدات خود بازگردد 
و عمال اعالم كند كه خطا كرده است و بعد از اينكه او به برجام 
بازگشت درباره مسير جبران خسارات هايي كه به ما وارد 
شده است فكر مي كنيم. روحاني در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه همش��هري درباره ش��عرخواني اخي��ر اردوغان 
رييس جمهور تركيه و آينده روابط ايران و تركيه با تاكيد بر 
اينكه روابط ايران و تركيه بسيار مهم است و دو همسايه اي 
هستيم كه با هم روابط سياسي و اقتصادي داريم و در مسائل 
منطقه با هم گفت وگو مي كنيم و در روند آستانه باهم حضور 
داريم، گفت: مس��اله تماميت ارضي، ايران و جايگاه ايران 
اهمي��ت ويژه اي دارد و حق مردم ما اس��ت كه درباره يك 
جمله اي حساسيت به خرج دهند. وي افزود: آنچه براي من 
مهم بود، اين بود كه وزير خارجه تركيه به وزير خارجه ما 
گفته كه آقاي اردوغان چنين قصدي را اصال نداشته است و 
سخنگوي رياست جمهوري تركيه و سفير تركيه نيز بر اين 
موضوع تاكيد كردند. روحاني با بيان اينكه »اين يك شعر 
چندپهلو است و اگر در ايران خوانده شود يك معنا دارد و اگر 
در جاي ديگري خوانده ش��ود يك معناي ديگري دارد«، 
گفت: وقتي مقامات تركيه صريحا اعالم كردند كه آقاي 
اردوغان چنين قصدي نداشته است و در همان سخنراني 
نيز بر لزوم فعاليت چندجانبه در منطقه تاكيد كرده اند و 
همچنين با سابقه اي كه از آقاي اردوغان دارم بسيار بعيد 
مي دانم كه ايشان بخواهند به تماميت ارضي ما توهين كنند. 
وي گفت: آنهايي كه معترض ش��دند حق شان است كه 
حساسيت خود را به ميهن دوستي خود نشان دهند. اما 
مقامات تركيه به صراحت گفتند كه ايشان قصد داشته كه 
بگويد مردم جمهوري آذربايجان از آزاد شدن سرزمينه ايشان 
خوش��حالند. آقاي اردوغان معموال شعر زياد مي خواند و 
به نظر من با توضيحاتي كه دادند مي توانيم از اين مساله عبور 
كنيم. رييس جمهوري تصريح كرد: حساسيت مردم ما 
بسيار مهم است و همه دنيا بايد بدانند كه ميليمتر ميليمتر 
س��رزمين ملي ب��راي مردم م��ا اهمي��ت دارد و همه در 
سخنراني هاي خود بايد به اين موضوع توجه بيشتر كنند. 
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه اعتماد درباره حمايت هاي رهبري از رييس جمهوري 
و علت عدم استفاده رييس جمهوري از اختيارات خود در 
زمينه تذكر درخصوص بازداشت ها و مسائل حقوق بشري، 
گفت: رهبري طبق وظايف شرعي و قانوني كه دارند از دولت 
حمايت مي كنند اما اينكه اختيارات رييس جمهوري چقدر 
است و چقدر از آن استفاده مي كند در قانون اساسي آمده 
اس��ت. ش��ما به موردي درباره قوه ديگر اشاره مي كنيد و 
مي گوييد كه قوه قضاييه كس��ي را زندان كرده يا كسي را 
محاكمه كرده و شما چرا از اختيارات خود استفاده نكرديد؟ 
وي افزود: موارد بس��ياري وجود دارد ك��ه از طريق وزارت 
دادگس��تري اقدام مي كنم و اين گونه نيست كه ما همه 
موضوعات را رسانه اي كنيم و معموال شكاياتي كه به من 
مي رسد، اگر نكته قابل مالحظه اي داشته باشد، آن را به وزير 
دادگستري ارجاع مي دهم و او نيز با قوه قضاييه و گاهي با 
شخص رييس قوه قضاييه صحبت مي كند، اما در عين حال 
وظايف رييس جمهوري مش��خص و روشن است؛ جايي 
رييس جمهوري مي تواند به قوه قضاييه طبق اصل ۱۱۳ 
اختيار دهد كه ببيند قانون اساسي در حال نقض است كه 
آن هم با تفسيري كه در سال ۱۳۹۱توسط شوراي نگهبان 
انجام شده، اين اصل بي اثر شده است؛ قبال مواردي بوده كه 
رييس جمهوري به قوه قضاييه تذكر داده است و اين قوه به 
شوراي نگهبان نامه نوشته و اين شورا گفته كه طبق اصل 
۱۱۳ حق رييس جمهور است كه تذكر و اخطار قانون اساسي 
بدهد اما در سال ۹۱ نظر شوراي نگهبان تغيير كرده و بر 
مبناي تفسير جديد اين شورا، اصل ۱۱۳ بي اثر شده است.

رييس جمه��وري گفت: ب��ه نظر م��ن وقتي م��ردم به 
رييس جمه��وري راي مي دهند، بر مبن��اي اصول قانون 
اساسي است. زماني اصلي چند پهلو وجود دارد بايد آن را 
تفسير كنيم، اما در زمينه اصولي كه روشن و واضح است و 

در سال هاي قبل هم به آنها عمل شده، بايد عمل شود.
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آخرين وضعيت بررسي لوايح 
اف اي تي اف

با وجود احتمال بررسي مجدد لوايح »FATF« در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز برخي از اعضاي 

مجمع از اين مساله اظهار بي اطالعي مي كنند.
به گزارش ايسنا، در پي انتشار خبر موافقت رهبري 
با بررسي مجددلوايح FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام احمد توكلي يك��ي از اعضا مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از اين خبر اظهار بي اطالعي 
كرد و گفت: هر زمان كه اين موضوع به طور قطع به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شود به ما اعضا 

نيز گفته خواهد شد.
هفته گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در نشست خبري خود از تالش دولت 
براي بازگرداندن لوايح FATF به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود كه دولت در اين 

باره به مقام معظم رهبري نامه نوشته است.
 لعيا جنيدي مع��اون حقوق��ي رييس جمهور در 
گفت وگو با رس��انه اي اي��ن خبر را تايي��د كرده و 
يادآورد شده رهبر انقالب در پاسخ به اين نامه ضمن 
موافقت با راه حل هاي حقوقي مطرح شده براي رفع 
نگراني ها، موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت 

نظام ارجاع دادند.
از لوايح چهارگانه، دو اليحه بطور كامل در قوانين 
داخلي كش��ور وجود دارد. دو اليحه ديگر از جمله 
معاهده مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( 
و معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم بررسي هاي 
باقي مانده است. در رابطه با پالرمو، مسير قانوني طي 
شده و به گفته معاونت حقوقي تنها يك هماهنگي 
براي تصويبش الزم است. در مورد معاهده مقابله با 
تأمين مالي تروريسم بايد مابقي فرآيند قانوني طي 
و مواردي از ايرادات شوراي نگهبان كه رفع نشده، 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي و 

تصميم گيري واقع شود.
 با وجود مخالفت هاي جدي كه از سوي برخي اعضا 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اين دو اليحه 
صورت گرفته بود؛ اين لواي��ح به صورت قانوني رد 
يا تاييد نشده بودند. بلكه از آنجايي كه زمان قانوني 
بررس��ي اين لوايح در مجمع به اتمام رسيده بود و 
نتيجه اي حاصل نش��ده بود؛ خود به خود همانند 
بسياري قوانين ديگر تاييد نشدنش در وقت مقرر 
به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در 
اين درخواست زمان مجدد قانوني براي بررسي اين 

لوايح به دست آورد.
 دو نكته قابل تاكيد در اين خبر آن است كه نويسنده 
نامه به رهبر انقالب حسن روحاني رييس جمهور 
كش��ورمان بوده و موانع و شرايط حقيقي بررسي 
اين لوايح را در آن تشريح كرده است و نكته بعدي 
آن اس��ت كه دس��تور رهبري به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تنها در رابطه با تمديد مهلت بررسي 

لوايح بوده است.

دشمن اقتدار علمي ما را هدف 
قرار داده است

فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه امروز دش��منان 
همه عرصه ه��ا از دارو، غ��ذا، آب و درم��ان را عرصه 
جنگ با ما قرار داده اند، گفت: امروز دش��من رشد و 
اقتدار علم��ي ما را هدف ق��رار داده و هر نقطه اي كه 
دش��من روي آن تمركز مي كند، نقطه قوت ما است. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
روز )دوش��نبه( در جشنواره باقرالعلوم دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل االعظم )عج( اظهار كرد: يك  كشور 
نمي تواند با توس��عه جغرافيا بزرگ  شود حتي  منابع 
اقتصادي كشورها هم محدود است اما شايد تنها بتوان 
با دانش، ارزش هاي افزوده جديد به دست آورد. وي 
با تاكيد بر اينكه علم و آگاهي دامنه هاي عظمت يك 
كشور را گس��ترش مي دهد، گفت: اگر ذخاير علمي  
يك  كشور رشد يابد جامعه بزرگ  مي شود؛ در حالي 
كه بيشتر جنبه هاي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي را 
عامل استقالل ملت ها در نظر مي گيرند  اما استقالل 
علمي منشأ اقتدار يك  ملت است. سرلشكر سالمي با 
بيان اينكه هر آنچه سيطره بيگانگان را بر شوون جامعه 
ما زياد كند وابس��تگي اس��ت، اظهار كرد: دشمناني 
داريم  كه  همواره تالش مي كنند ما را كوچك  و عقب 
نگه دارند زيرا كشوري كه عقب باشد ضعيف خواهد 
شد و مجبور به تسليم  مي شود؛ اما اگر كشور از سلطه 
علمي بيگانه خارج و نيازهاي اساسي را در درون خود 
توليد كند حتي اگر در محاصره جهاني هم  قرار گيرد، 
زنده مي ماند و رشد مي يابد. فرمانده كل سپاه در ادامه 
با بيان اينكه براي جوان بودن يك جامعه بايد هر روز 
شاخصه جديد و تفاضل و برتري جديدي يافت، گفت: 
ما مي خواهيم مستقل باشيم  و در علم استقالل داشته 
باشيم در كنار آن، استقالل در سالمت هم مهم است. 
وي با بيان اينكه امروز دشمنان با تحريم هاي ظالمانه 
حتي دارو ب��ه ما نمي دهند و دانش��مندان ما را ترور 
مي كنند، گفت: زماني كه فردي به دليل حركت در 
فضاي علمي ترور مي شود به اين معناست كه دشمن 
رشد و اقتدار علمي ما را هدف قرار داده و هر نقطه اي 
كه دش��من روي آن تمركز مي كند نقط��ه قوت ما 
است؛ دستيابي به اين مهم كه دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل پيشران و پرچم دار رشد علمي و پيشرفت هاي 
شتاب دار و نوين  پزشكي  در سطح ايران و جهان باشد 
از اين  منطق سرچش��مه مي گيرد. سرلشكر سالمي 
با تاكيد بر اينكه انتظار داريم اين تالش ها در جهات 
متنوع با افق هاي بلند طراحي و دنبال ش��ود، گفت: 
علم امكان تسلط و چيرگي ايجاد كرده، به كشور عزت 
مي بخشد و استقالل را به طور كامل تفسير مي كند. 
وي با تاكيد براينكه راه اندازي مركز تحقيقات ژنتيك 
نور از جمله دستاوردهاي مهم سپاه محسوب مي شود، 
اظهار داشت: وقتي  مي توانيم  نقشه ژنتيك انساني را 
رمزگشايي كنيم درمان را راحت تر و دقيق تر به انجام 

مي رسانيم، از اين رو نبايد از جهان عقب بمانيم.

بودجه 1400 اصول 
برنامه ريزي را نقض كرده است

علي سعدوندي با بيان اينكه در كوتاه مدت و تا زماني 
كه اصالحات ساختاري در بودجه صورت گيرد بايد 
منابع بودجه را از طريق اوراق تامين كرد، گفت: بودجه 

۱۴۰۰ ركورد تورم را خواهد شكست.
علي سعدوندي، كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه 
بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه ريزي را نقض 
كرده است، گفت: بودجه نويسي يك سري اصول دارد؛ 
اصل اول اين اس��ت كه دولت بايد در زمينه درآمدها 
مقداري احتياط كند و در زمينه هزينه صرفه جويي 
داشته باشد. متأسفانه در اليحه بودجه ۱۴۰۰ به هر 
دوي اين اصول، به صورت معكوس عمل شده است 
يعني هزينه ها به ش��دت افزايش پي��دا كرده و براي 

درآمدها نيز احتياط كافي صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: در بودجه بايد تراز عملياتي وجود داشته 
باشد يعني درآمدهاي عملياتي و هزينه هاي عملياتي 
بايد با يكديگر برابر باش��د؛ اما بودج��ه اي كه دولت 
تنظيم كرده، حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان كسري 
تراز عملياتي دارد. اين كسري از طريق واگذاري تراز 
س��رمايه اي كه از جمله آن فروش نفت است، تأمين 
شده است. به عقيده بنده بخش زيادي از اين منابع 
موهومي است و حتي اگر فروش نفت داشته باشيم 
هم به اين سرعت نمي توانيم آن را وارد بودجه كنيم. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه درآمد ارزي را 
نمي توان بدون هزينه س��نگين در اقتصاد به درآمد 
ريالي تبديل كرد، بيان داشت: درآمد ارزي از كانال 
پايه پولي به بودجه كش��ور راه پيدا مي كند بنابراين 
تمام درآمدهاي ارزي ش��امل فروش نفت، برداشت 
از صندوق توس��عه ملي، استقراض از بانك مركزي، 
دس��تبرد به پايه پولي است و بايد جلوي آنها گرفته 
شود. وي با اش��اره به راهكار وارد نشدن بودجه ارزي 
در بودجه ريالي گفت: دو راهكار براي جبران كسري 
بودجه ريالي وجود دارد يكي اينكه بايد به اوراق خزانه 
تمسك بجوييم و ديگري اينكه بايد يك بودجه ارزي 
براي درآمده��اي ارزي تدوين كني��م بنابراين بايد 
بودجه ريالي و ارزي را تفكيك كنيم اين كار در دهه 
۴۰ نيز انجام شد و در زمان جنگ نيز بودجه پيوست 

ارزي داشت.
سعدوندي بيان داشت: بايد بين منابع و مصارف پايدار 
و غيرپايدار )مشروط( تفكيك قائل شويم بنابراين اگر 
مي خواستيم بودجه را به درستي تدوين كنيم بايد ۴ 
بودجه تدوين مي كرديم. بودجه پايدار ريالي، بودجه 
غيرپايدار ريالي، بودجه غيرپايدار ارزي و بودجه پايدار 
ارزي. در بودجه هاي غيرپايدار و مشروط هر مقدار كه 
درآمد كسب مي كرديم مي توانستيم اولويت هزينه را 

نيز مشخص كنيم.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه بناي بودجه 
۱۴۰۰ بر اين است كه اگر نفت نيز فروخته نمي شود 
اوراق سلف نفتي فروخته شود تا در آينده درآمد نفت 
وارد بودجه ريالي شود، گفت: من فكر نمي كنم تا به 
حال در كشور ما بودجه اي در اين حد تورم زا تدوين 
شده باشد و به عقيده بنده اين بودجه احتماال ركورد 
تورم را خواهد شكست. عجيب آن است كه مي شد 
از منابع و مصارف س��ال ۱۴۰۰ ب��راي كنترل تورم 
استفاده كرد اما متأسفانه سياست گذاران در جهت 
ارتقاي تورم از بودجه بندي استفاده كردند. وي با بيان 
اينكه بخشي از منتقدان به بودجه معتقدند بودجه 
۱۴۰۰ ب��ه اين دليل مش��كل دارد كه منابع حاصل 
از فروش نفت و صندوق توس��عه ملي در دس��ترس 
نيست، گفت: به اعتقاد برخي از كارشناسان اگر منابع 
نفتي قابل دسترسي باشد مانعي نداشت كه آن را در 
بودجه بياوريم اما مشكل اين است كه به بهانه تبديل 
ارز ب��ه ريال، پايه پولي اضافه مي ش��ود بنابراين بايد 
گفت برخي از منتقدان نيز در نقد خودشان به صورت 
كارشناسي عمل نمي كنند. اين استاد دانشگاه با انتقاد 
از نحوه مطرح شدن اوراق در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در 
بودجه بر انتشار اوراق تاكيد شده اما نه آن اوراقي كه 
قيمت آن در مكانيزم بازار تعيين مي شود و به تدريج 
نرخ سود اوراق افزايش پيدا كند تا نرخ تورم كاهش 
پيدا كند و پس از آن با عملي��ات بازار باز نرخ اوراق و 
تورم با يكديگر كاهش يابد تا تورم به صفر برسد. وي 
ادام��ه داد: در حال حاضر به اس��م اوراق بر ضد اوراق 
عمل مي ش��ود. به اسم اس��تقراض، ترجيح بر اوراق 
سلف نفتي و صندوق توسعه ملي است. اوراق سلف 
نفتي متأسفانه هزينه بسيار بااليي دارد و گويا برخي 
گروه هاي سياسي طرفدار اوراق سلف نفتي هستند. 
اين گروه با صداي رسا اعالم كردند كه ما پول داريم اما 
در اختيار دولت قرار نمي دهيم مگر اينكه دولت نزول 
و ربح بااليي را تقديم كند. س��عدوندي افزود: سوال 
اينجاست كه وقتي اوراق سلف با نرخ ۵۰ الي ۶۰ درصد 
منتشر مي شود ديگر چه كسي اوراق بدهي را خواهد 
خريد؟ همچنين اين اقدام چه تأثيري بر بازار سرمايه 
مي گذارد؟ در حالي كه درصد بااليي از بودجه از طريق 
فروش سهام دولتي در نظر گرفته است. بنابراين اين 
بودجه تناقضات فراواني دارد. وي با بيان اينكه افرادي 
در بودجه ۹۹ بر ضد اوراق موضع مي گرفتند و معتقد 
بودند مي توان از طريق ماليات بودجه را تأمين كرد، 
گفت: به نظر بنده اين اظهارنظرها تخيلي اس��ت و 
ناش��ي از عدم تجربه اين افراد است. در شرايط فعلي 
كه كرونا شايع شده و تحريم هستيم نسبت ماليات به 
توليد ناخالص ملي بسيار پايين است بنابراين افزايش 
آن در كوتاه مدت مقدور نيس��ت به همين دليل در 
بودجه ۱۴۰۰ افزاي��ش درآمدهاي مالياتي كمتر از 
ساير منابع ديده شده است. اين استاد دانشگاه ادامه 
داد: نكته جالب آنجاس��ت كه برخي منتقدان روي 
برخي از ماليات ها تمركز كرده اند كه مي تواند بسيار 
آسيب زا باشد. مانند ماليات بر سود بانكي. اين ماليات 
بايد در فاصله سال هاي ۹۳ تا ۹۷ و زماني كه نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي باالتر از تورم بود دريافت مي شد 
اما در ش��رايط فعلي ماليات بر سود سپرده مي تواند 
به تبديل س��پرده ها از ش��به پول به پول بينجامد و 
اتفاقًا راهكاري ابرتورمي اس��ت و مي تواند مشكالت 

عديده اي را ايجاد كند.

دفاع تمام قد   رييس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت در نشست خبري

عده اي نمي خواهند تحريم ها پايان يابد

  پايان تحريم به معناي اين است كه مردم به يكي از حقوق خود دست يافتند و پايان ترامپ به 
معناي پايان جنگ اقتصادي و تروريسم اقتصادي است. دولت نخواهد گذاشت كه كساني پايان 
تحريم را به تأخير بيندازند ما اين اج�ازه را به آنان نخواهيم داد. تحريم بايد پايان پذيرد و اين 
حق مردم ماست. امريكا بايد به برجام بازگردد و ما هم گفته ايم كه هرگاه اين اتفاق بيفتد ما هم 

حاضريم به همه تعهدات خود بازگرديم.
  امروز تمام قدرت هاي دنيا به دنبال اين اس�ت كه ما نفت نفروشيم. سال هاي ۹2 تا اواخر ۹۴ ما در 
تحريم بوديم اما مشكل نداشتيم اما از سال ۹۷به بعد وارد جنگ اقتصادي شده ايم، اما برخي قوانين 
را قبول ندارند و مقام معظم رهبري بارها فرمودند كه مادر جنگ اقتصادي هستيم و فرمانده اين جنگ 
رييس جمهوري است؛ وقتي رييس جمهوري فرمانده جنگ است، مديران آن در خط مقدم هستند.

گزيده



گروه بانك و بيمه |
طبق قانون جديد، بانك مركزي مقدمات تغيير در صدور 
و دريافت چك را فراهم كرد كه براساس آن از ۲۰ دي ماه 
ديگر امكان صدور چك در وجه حامل وجود ندارد، ضمن 
آنكه تمامي اطالعات بايد در سامانه صياد هم ثبت شود.

طبق قانون جديد چك، بنا ب��ود از روز ۲۲ آذرماه صدور 
چك در وجه حامل ممن��وع و قوانين جديد چك براي 
صدور و برگشت و ... اعمال شود اما براساس اطالعيه اي 
كه بانك مركزي منتش��ر كرد، اجراي برخي از بندهاي 
مهم قانون جديد چك با يك ماه تأخير همراه شده است. 
همتي رييس كل بانك مركزي ضمن ارايه توضيحاتي 
درباره قانون جديد چك گفته بود كه باتوجه به ش��رايط 
اقتصادي ناش��ي از ش��يوع كرونا، احتمااًل بانك مركزي 
مجوز اجراي تدريجي اين قانون را از رييس جمهور خواهد 
گرفت.بنابراين و براساس تصميم بانك مركزي بناست 
از ماه آينده دس��ته چك هاي جديد در اختيار مشتريان 
بانكي قرار گيرد و ضوابط جديد صدور چك از جمله ثبت 
در سامانه صياد و تاريخ اعتبار 3 ساله چك هاي جديد نيز 
اجرايي شود. گفتني است، عمليات صدور، انتقال و وصول 
برگه هاي دسته چك هايي كه پيش از تاريخ ۲۰ دي 99 
به مشتريان ارايه  شده است، به روال سابق انجام مي شود. 
بانك مركزي اعالم كرده بانك ها براي دس��ته چك هاي 
فعلي به روال سابق عمل مي كنند و نيازمند ثبت در سامانه 
صياد نيست. در صورت اجراي تدريجي قانون جديد چك، 
صدور چك بانكي در وجه حامل، پش��ت نويسي و ظهر 
نويس��ي چك ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال 
چك بايد در سيستم يكپارچه بانك مركزي به ثبت برسد. 
بر اساس قانون جديد چك، بانك ها موظف شدند از دسته 
چك هاي متحدالشكلي با عنوان چك صياد استفاده كنند 
و چك هاي قديمي منسوخ اعالم شد. مهم ترين ويژگي 
چك صياد اين است كه شماره منحصر به فردي روي هر 
برگه چك ثبت شده اس��ت. افراد با ارسال اين شماره به 
پيامك 7۰17۰1 مي توانند از سوء سابقه صاحب چك 
آگاه ش��وند و قبل از آنكه دير شود، معامله شان را به هم 
بزنند.  به موجب قانون اصالح قانون صدور چك، صدور 
و پشت نويس��ي چك در وجه حامل ممنوع شده و ثبت 
انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت نويسي چك 
مي شود. لذا، همان گونه كه پيش از اين و به دفعات اعالم 
شده، از تاريخ ۲۰ دي صدور چك در وجه حامل مربوط به 
دسته چك هاي جديد ممنوع است و توسط بانك پذيرش 
و كارسازي نخواهد شد. از مهم ترين تغييرات قانون جديد 
چك، ممنوعيت انتقال چك از طريق پشت نويسي است؛ 
طبق قانون، برگه چك هاي مربوط به دس��ته چك هاي 
جديد همچنان تا اطالع ثانوي امكان انتقال به اشخاص از 
طريق پشت نويسي را خواهند داشت. اين درحالي است كه 
پيش از اين براي انتقال چك به فرد ديگري، از طريق يك 
يا دو امضا كار پيش مي رفت و چك به فرد ديگري منتقل 
مي ش��د، اما اكنون در قانون جديد چنين امكاني وجود 
نخواهد داش��ت؛ ضمن اينكه بايد اطالعات فرد گيرنده 

نهايي در سامانه صياد ثبت و تاييد شود.

    اعتبار چك هاي جديد 3 ساله است
يكي از مهم ترين تغييرات دسته چك هاي جديد، تاريخ 
اعتبار سه ساله آنهاست؛ اين مورد هم از ۲۰ دي ماه قرار 
است در ش��بكه بانكي اجرايي شود، بانك مركزي اعالم 
كرده: در اجراي ماده )6( قانون، در مورد دسته  چك هايي 
كه از تاريخ ۲۰ دي 99 به مشتريان تحويل داده مي شود، 
درج »تاريخ اعتبار چك« با عبارت »صدور اين برگه  چك 
حداكثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز اس��ت.« روي هر برگه 
چك الزامي است. وفق ماده فوق، »تاريخ اعتبار چك«، 
حداكثر سه س��ال از تاريخ دريافت دسته چك است. از 
ديگر تغييرات قانون جديد چك، س��قف اعتباري براي 
صادركننده، چك است؛ طبق مصوبه ابالغي بانك مركزي، 
دارنده دسته چك داراي سقف اعتباري مشخصي است و 
جمع چك هاي صادره از سقف اعتباري وي تجاوز نخواهد 
كرد. سقف اعتباري بر اساس مولفه هايي همچون وضعيت 
معيشتي فرد صادركننده چك، حقوق و مزاياي دريافتي، 
اموال و دارايي هاي او تعيين خواهد ش��د و صادركننده 
چك، اجازه صدور چك جديد تا زمان پاس ش��دن چك 
قبلي را خارج از سقف اعتباري خواهد نخواهد داشت. نكته 

مهم ديگر اين است كه در دسته چك هاي جديد بايد تمام 
اطالعات فرد گيرنده و دليل صدور چك در سامانه ثبت 
شود. صادركننده چك بايد اطالعات روي برگه چك را از 
طريق برنامك تلفن همراه يا اينترنت بانك همان بانك كه 
در آن حساب جاري داشته و دسته چك را از آن گرفته، 
ثبت كند. نقد كردن چك تنها توسط فردي كه نامش در 
سامانه ثبت  شده است، امكان پذير خواهد بود. بنابراين در 
قانون جديد چك، كسي كه چك را صادر مي كند، بايد 
اطالعات چك صادر ش��ده، اعم از مبلغ، تاريخ، گيرنده و 
دليل صدور چك را در سامانه صياد ثبت كند و در صورت 
وجود مغايرت بين گيرنده اي كه در س��امانه ثبت شده 
با گيرنده اي كه چك را به بانك مي برد بانك نمي تواند آن 

چك را پاس كند.

     شرايط برگشت زدن چك در قانون جديد
طبق قانون جدي��د، در صورت كافي نب��ودن موجودي 
حساب براي وصول وجه چك، بانك موظف است نسبت به 
پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت متعلق 
به صادركننده چك در ساير حس��اب هاي وي در همان 
بانك اقدام كند. قوانين سخت گيرانه اي نيز براي كاهش 
چك هاي برگشتي تدوين شده و بناست در شبكه بانكي 
اجرايي شود؛ از جمله آنها عدم صدور دسته چك جديد به 
افرادي است كه داراي چك برگشتي هستند؛ قانونگذار 
تأكيد كرده است كه اعطاي دسته چك به دارندگان چك 
برگشتي رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. 
بنابراين مردم بايد در اس��تفاده از چك به عنوان يك ابزار 
پرداخت، دقت كافي داش��ته و حتي المقدور از برگشت 
خوردن آن پيشگيري كنند.  يكي از شرط هاي مهم براي 
تحويل دسته چك در قانون جديد آن است كه متقاضي 
ورشكسته يا از نظر مالي ناتوان نباشد و اعتبار مالي كافي 
داش��ته باش��د. به جز اين، او نبايد در سه سال اخير چك 
برگشتي داشته يا سوءسابقه اي به نام او ثبت شده باشد. 
همچنين بدهكار نبودن متقاضي دريافت دسته چك هم 
مهم است و افراد زماني مي توانند درخواست دسته چك 
بدهند كه تمامي بدهي هايشان اعم از چك هاي پاس نشده 
و وام ها را تسويه كنند.  گفتني است، در صورت برگشت 
خوردن چك، صادركننده چك بايد در كوتاه ترين زمان 
ممكن نسبت به رفع س��وء اثر از آن به روش هاي اعالمي 
در قانون و ضوابط ابالغي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران اقدام كند؛ چراكه فارغ از مباحث كيفري و حقوقي، 
محروميت ه��اي الزامي مصرح در قان��ون، ميتواند آثار و 
مشكالت جدي در زمينه ارايه خدمات بانكي به اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه داراي چك برگش��تي رفع سوءاثر 
نشده هستند، به همراه داشته باش��د.  طبق اعالم بانك 
مركزي، رفع سوءاثر از چك برگشتي در سامانه يكپارچه 

بانك مركزي، صرفًا در صورت تحقق يكي از شرايط زير 
امكان پذير است: واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري 
نزد بانك و ارايه درخواس��ت مس��دودي اين وجه. در اين 
صورت حساب مشتري صادر كننده چك به ميزان كسري 
چك برگشت خورده مسدود شده و بالفاصله رفع سوء اثر 
صورت مي پذيرد. بانك نيز موظف است واريز مبلغ را ظرف 
مدت سه روزبه شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد، از 
جمله مكاتبه، به اطالع دارنده چك برساند. ارايه الشه چك 
به بانك محال عليه. ارايه رضايت نامه رسمي )تنظيم شده در 
دفاتر اسناد رسمي( از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص 
حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك. ارايه نامه 
رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي صالح مبني بر اتمام 
عمليات اجرايي در خصوص چك. ارايه حكم قضايي مبني 
بر برائت ذمه صاحب حس��اب در خصوص چك. سپري 
شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، 
مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص 
چك توسط دارنده. طبق قانون اعمال محروميت هاي زير 
براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است: عدم افتتاح 
هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد. مسدود كردن 
وجوه كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ متعلق 
به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك يا موسسه 

اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك
  ع��دم پرداخ��ت هرگونه تس��هيالت بانكي ي��ا صدور 

ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي
  عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. ممنوعيت 

صدور دسته چك جديد در سامانه صياد.
هرچند اين روزها به دليل شيوع كرونا وضعيت بازار آن چنان 
مساعد نيست و طبق گزارش شاپرك 1۰ درصد خريدها در 
آبان كاهش پيدا كرده و احتماال با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي در آذر پايين تر هم آمده است اما اين روزها همه 
درباره قانون جديد چك حرف مي زنند، برخي اين اتفاق 
را ترسناك مي دانند و برخي هم آن را براي آينده اقتصاد 

و پايين آمدن چك هاي برگشتي كاري مفيد مي دانند.

     خداحافظي با شرخرها
در قانون جديد چك، كسي كه چك را صادر مي كند، بايد 
اطالعات چك صادر شده، اعم از مبلغ، تاريخ، گيرنده و دليل 
صدور چك را در سامانه صياد ثبت كند و در صورت وجود 
مغايرت بين گيرنده اي كه در سامانه ثبت شده با گيرنده اي 
ك��ه چك را به بان��ك مي برد بانك نمي توان��د آن چك را 
پاس كند. همين اتفاق باعث مي شود چك هاي حامل و 
پشت نويسي شده ديگر وجود نداشته باشند و به همين دليل 
دوران فروش چك و فعاليت شرخرهاي نقدكننده نيز به 
پايان مي رسد. حذف فعاليت شرخرها و هزاران دردسري كه 
در پشت قضيه نقد كردن چك هاي داراي مشكل بود، يكي از 

اتفاق هاي خوب اقتصادي است كه مي تواند آمار پرونده هاي 
قضايي متخلف را هم كاهش دهد. البته اين به آن معني 
نيست كه شرخرها كامال از اين عرصه حذف مي شوند بلكه 
فقط از روندهاي قانوني براي فشار بر صاحب چك نمي توانند 
استفاده كنند و گرنه احتماال همچنان حضور پشت صحنه 
خواهند داشت كه البته مي توان با مراجعه نيروي انتظامي 

عليه مزاحمت آنها اقدام كرد.

    خداحافظي با حساب خالي
در گذشته هركسي مي توانست حتي با حساب خالي چك 
بنويسد ولي حاال بانك مركزي افراد را اعتبارسنجي مي كند. 
با اين شرايط افراد نمي توانند بيشتر از مبلغ اعتبارشان چك 
صادر كنند. با قانون جديد چك تمام حساب هاي بانكي افراد 
به دسته چك شان متصل است و اگر حساب اصلي متصل 
به چك خالي بود، بانك ها از تمام حساب هاي صاحب چك 

برداشت مي كنند.

     چك راحت تر برگشت مي خورد
يكي ديگ��ر از ويژگي هاي قانون جديد چك اين اس��ت 
كه برخالف گذشته مي توانيد به س��رعت مجرم را به دام 
بيندازيد. افراد مي توانند بدون ثبت درخواس��ت و حكم 
دادگاه، چك هاي��ي را كه گواهي ع��دم پرداخت دارند، به 
دادگستري ببرند و دادگس��تري به راهنمايي و رانندگي 
و ثبت اسناد دستور مي دهد كه پالك خودروهاي مالك 
چ��ك و ديگر اموال او را به نفع طلبكار ضبط كنند.يكي از 
شرط هاي مهم براي تحويل دسته چك در قانون جديد آن 
است كه متقاضي ورشكسته يا از نظر مالي ناتوان نباشد و 
اعتبار مالي كافي داشته باشد. به جز اين، او نبايد در سه سال 
اخير چك برگشتي داشته يا سوءسابقه اي به نام او ثبت شده 
باشد. همچنين بدهكار نبودن متقاضي دريافت دسته چك 
هم مهم است و افراد زماني مي توانند درخواست دسته چك 
بدهند كه تمامي بدهي هايشان اعم از چك هاي پاس نشده 
و وام ها را تسويه كنند. خب با توجه به قانون جديد، پس از 
برگشت نخستين چك، سامانه ديگر اجازه صدور و ثبت 
چك جديد را نمي دهد تا به اين ترتيب از صدور چك هاي 
بي محل و بي اعتبار جلوگيري كند. به اعتقاد بسياري، شايد 
نشود از صدور چك بي اعتبار اول جلوگيري كرد اما جلوي 

آفت را از هرجا بگيري منفعت است.

     چك، تاريخ انقضا دارد
بر اساس قانون جديد، تاريخ سررسيد چك ها نمي تواند 
بيشتر از سه سال از زمان دريافت دسته چك باشد. يعني 
فرض كنيد دسته چكي را در سال 99 از بانك تان دريافت 
كرده ايد، تاريخ سررسيد چك هايي كه در آن مي نويسيد، 

نمي تواند بعد از 1۴۰۲ باشد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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هشدار بانك مركزي انگليس 
درباره اختالل هاي پس از برگزيت

بانك مرك��زي انگليس اعالم كرد كه سيس��تم 
بانكي اين كش��ور در برابر طيف گس��ترده اي از 
رويدادهاي اقتصادي ناشي از برگزيت )خروج از 
اتحاديه اروپا( مقاوم اس��ت اما پايان دوره انتقال 
در 31 دسامبر ممكن است اختالالتي را به همراه 

داشته باشد.
به گزارش راش��اتودي، بانك مركزي انگليس روز 
جمعه اعالم كرد كه سيستم بانكي اين كشور در برابر 
طيف گسترده اي از رويدادهاي اقتصادي ناشي از 
برگزيت )خروج از اتحاديه اروپا( مقاوم است اما پايان 
دوره انتقال در 31 دسامبر ممكن است اختالالتي را 

به همراه داشته باشد.
براساس گزارشي از سوي كميته سياست مالي اين 
بانك، تاثير بيشتر خطراتي كه متوجه ثبات مالي 
انگليس است كاهش يافته است.اين در حالي است 
كه در اين گزارش آمده است: ثبات مالي به معناي 
ثبات بازار يا جلوگيري از هرگونه اختالل در استفاده 
از خدمات مالي نيست. برخي از نوسانات بازار و ايجاد 
اختالل در خدمات مالي، به ويژه براي مش��تريان 
مس��تقر در اتحاديه اروپا، ممكن است ايجاد شود.

در اين گزارش همچنين آمده است: با وجود اينكه 
مقدمات پايان دوره انتقال اكنون در مراحل نهايي 
است، ممكن است برخي از كاربران هنوز كامال آماده 
تجارت با همتايان اتحادي��ه اروپا يا اماكن تجاري 

مستقر در اين اتحاديه نباشند.
انگليس در تاريخ 31 ژانوي��ه اتحاديه اروپا را ترك 
كرد اما به عنوان بخشي از توافق نامه خروج، هر دو 
طرف براي مذاكره در مورد روابط تجاري آينده خود 
وارد يك دوره گذار 11 ماهه شدند كه 31 دسامبر 

به پايان خواهد رسيد.

رقابت بر سر  ژئوپليتيك منطقه
در تامين مطالبات قوميت ها موفق بود، هم جمهوري 
آذربايجان با توجه به قرابت فرهنگي تاريخي، بيش��تر 
تحت هژموني ايران قرار مي گرفت و در نتيجه ذكر شعر 
آراز آراز تعبير وارونه پيدا مي كرد و هم تركيه نمي توانست 
در موقعيتي قرار بگيرد كه با احساس برتري در تعادل 
قوا، دس��ت به چنين تلنگر زدن هاي شيطنت آميزي 
بزند. ديواركش��ي به طول ۸۰ كيلومت��ر در نوار مرزي 
ايران و تركي��ه و ايجاد كريدور ريلي بين تركيه و چين 
شاخص هايي از نوع نگاه از باال به پايين تركيه به ايران 
و تالش اين كش��ور براي دور زدن ايران است. در سال 
13۸9، در پژوهشي با عنوان » چشم انداز نظام اقتصاد 
بين الملل و جايگاه ايران در آن« كه بعدا در سال 139۰ 
كتاب ش��د، چنين اتفاقاتي را ك��م و بيش پيش بيني 
كرده و نوشتم: تركيه و ايران دو قدرت اصلي منطقه اي 
خاورميانه هستند. البته به نظر مي رسد كه با توجه به 
مناسبات بهتري كه تركيه در سطح اقتصاد جهاني با 
قدرت هاي مركزي دارد توانايي ادامه  اين جايگاه را نيز 
دارد. براي مثال، شاخص جذب سرمايه گذاري خارجي 
نشان مي دهد كه فاصله قابل توجهي ميان عملكرد تركيه 
و ايران وجود دارد. استمرار اين وضع، به معناي امكان 
دسترسي بيش��تر تركيه به دانش علمي و فني پيشرو 
جهاني، ام��كان افزايش ظرفيت هاي توليدي با مزيت 
رقابتي باال و در تحليل نهايي اثرگذاري بر شكل گيري 
نظم منطقه اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري كه نظم 
جهاني از درون آن عبور مي كند و شكل مي يابد، مستلزم 
مناسبات دس��ت كم قابل تحمل در سطح كشورهاي 
يك منطقه است )همگني سياسي و فرهنگي.( روابط و 
مناسبات در حال گسترش تركيه با كشورهاي خاورميانه 
و موقعيت بهتر آن بر مبناي شاخص قدرت ملي نشان 
مي دهد كه در صورت ادامه  تنش هاي موجود ميان ايران 
و كشورهاي منطقه و همين طور ميان ايران و قدرت هاي 
مرك��زي به ويژه امري��كا، ايران به رغم برخ��ورداري از 
موقعيت ژئوپلتيك بس��يار خوب، تواناي��ي الزم براي 
شكل دادن به نظم منطقه اي را از دست خواهد داد. در 
چارچوب تنش هاي موجود، به نظر مي رس��د تركيه با 
جاي پا باز كردن بيشتر و نزديك شدن به روياي احياي 
امپراتوري عثماني، موقعيت ژئوپلتيك ايران را تهديد 
خواهد كرد. يعني، اين كشور با پيشبرد پروژه هايي چون 
خط لوله نفت باكو - جيحون در گذشته نزديك و خط 
لوله تركمنس��تان - تركيه - اروپا در چند سال آينده، 
به عنوان تامين كننده انرژي اروپا ظاهر مي ش��ود وبه 
نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران سايه مي اندازد. 
در اصل، تركيه بدون برخورداري از منابع طبيعي نفت 
و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه اي و جهاني 
تبديل به مكاني براي انتقال اين منابع شده كه از يك سو 
حكم گلوگاه استراتژيك براي كشورهاي صادر كننده 
را پيدا مي كند و از س��وي ديگر ايران را دور مي زند. اگر 
پروژه ه��اي ديگري چون خط لوله گاز تركمنس��تان 
-افغانستان- پاكستان – هند )تاپي( را به اين مجموعه 
اضافه كنيم، مي توان تضعيف اين موقعيت ژئوپلتيك را 
بيشتر دريافت. بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي 
كه در چنين پروژه هايي و همينطور ظرفيت توليدي 
پايين تر نفت و گاز ايران تبلور مي يابد، در كوتاه مدت به 
از دست رفتن فرصت هاي اقتصادي و در ميان مدت و 
بلند مدت به از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك منجر 
خواهد ش��د. بنابراين، در اين چارچ��وب انتظاري كه 
مي رود حاشيه اي شدن اقتصاد ايران و كاهش نفوذ آن 
است. گذشته چراغ راه آينده است. مناقشات مرزي و 
مداخله ها بخشي از چالش هاي پيش روي كشورهاست. 
اين واقعيت مسلم پيش روي ماست. عوامل مختلفي 
از جاه طلبي هاي رهبران سياسي گرفته تا تقسيمات 
جغرافيايي مناقشه برانگيز و مسائل قومي، موجب بروز 
چنين مناقشه هايي مي ش��ود. در چنين شرايطي، در 
صورت احساس برتري در تعادل قوا، امكان تغيير نوع 
بازي منطقه اي توسط كشوري چون تركيه وجود دارد. 

FATF تمديد مهلت بررسي
در مجمع

معاون حقوقي رييس جمهور گفت: با موافقت مقام 
معظم رهبري، مهلت بررسي لوايح باقي مانده در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد شده است.

دولت همراه با ارايه پيشنهاد حقوقي براي پوشش 
دادن برخي دغدغه ه��اي اعضاي محترم مجمع و 
تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحوالت از جمله 
اصالحيه برخي از توصيه هاي گروه اقدام، درخواست 
تمديد مدت رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به 
معاهدات به عمل آمد كه رهبر انقالب ضمن موافقت، 
با تنديد مهلت بررسي موضوع را به مجمع محترم 
ارجاع دادند. پاسخ دستگاه هاي مربوط به سواالت 
مجمع محترم 31 ش��هريور 9۸ ارسال شد. با اين 
وصف، دولت آمادگي همكاري الزم را براي پاسخ به 
هر سوال ديگري كه مجمع داشته باشد يا توضيحات 
اضافي كه الزم بداند دارد.تداوم قرار داشتن نام ايران 
در ليست سياه، مراودات تجاري و مالي ما را بيش از 
حد محدود و هزينه مراودات را زياد، رونق تجاري، 
ترويج كسب و كار، اش��تغال و توسعه اقتصادي را 
متأثر خواهد س��اخت. دو اليحه مربوط به مقابله با 
جرايم سازمان يافته فراملي و مقابله با تأمين مالي 
تروريسم قباًل مسير دولت، مجلس و شوراي نگهبان 
را بطور كامل طي كرده اند. در مورد معاهده مقابله با 
جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( با توجه به طي 
فرآيند مقرر در قانون اساسي، تنها يك هماهنگي 
الزم اس��ت و در مورد معاهده مقابله با تأمين مالي 
تروريسم بايد مابقي فرآيند طي و مواردي از ايرادات 
شوراي نگهبان كه رفع نشده، در مجمع محترم مورد 

رسيدگي و تصميم گيري واقع شود.

استقراض ۸۰ هزار ميليارد 
توماني دولت از بانك مركزي

بررسي عملكرد بودجه نشان مي دهد، دولت براي 
جبران كسري بودجه سال گذشته با ورود سران سه 
قوه به برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي روي 
مي آورد كه از مجموع 9 ميلي��ارد دالر منابع ارزي 
استفاده  شده اين صندوق، نزديك به هفت ميليارد 
دالر يعني حدود ۸۰ ه��زار ميليارد تومان از طريق 
پايه پولي و توسط بانك مركزي تأمين شده است، 
كه تأثير خود را در تورم باالي س��ال 9۸ و 99 نشان 
داده اس��ت. آقاي روحاني و نوبخت اخيرا گفته اند 
كه دولت حتي يك ريال از بانك مركزي استقراض 
نكرده است.ولي مستندات نشان مي دهد، حداقل 
معادل ۸۰هزار ميليارد تومان فقط در س��ال 9۸ از 
محل ارزهاي غيرقابل دسترس صندوق توسعه ملي 
توسط بانك مركزي در اختيار دولت قرار داده شد. 
به گزارش تس��نيم، ادعاي عدم استقراض دولت از 
بانك مركزي و دست درازي نكردن به سمت منابع 
اي��ن بانك به دفعات از س��وي رييس جمهور و تيم 
اقتصادي اش به ويژه آقاي نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه مطرح ش��ده است. حسن روحاني 
رييس جمهور بارها مدعي عدم برداش��ت از منابع 
بانك مركزي شده اس��ت؛ او معتقد است كه دولت 
وي برخالف دولت قبل از بانك مركزي استقراض 
نكرده اس��ت. روحاني گفته: ما هم قدرت داريم كه 
5۰ هزار ميليارد مثل دولت قب��ل از بانك مركزي 
استقراض و پول پرفش��ار وارد بازار كنيم اما اين را 
به مصلحت كش��ور نمي دانيم. ما ت��ا امروز و با همه 
مشكالت يك بار دست مان را به سوي بانك مركزي 
دراز نكرديم. سازمان برنامه و بودجه نيز اين ادعا را 
مطرح مي كند كه: يكي از افتخارات دولت دوازدهم 
تأمين عدم تحقق هاي منابع از محل بازارهاي مالي و 
فروش انواع اوراق مالي اسالمي بوده است و هيچگونه 
استقراضي از بانك مركزي انجام نشده است؛ حتي 
در هشت ماهه سال جاري كمتر از حد قانوني تنخواه 
بانك مركزي استفاده شده است و براي اليحه بودجه 
سال 1۴۰۰ نيز با انعطاف پذيري منظورشده در مفاد 
تبصره )١( اليحه، پيش بيني هاي الزم جهت تأمين 
منابع در صورت كاهش صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده صورت گرفته 
است و هيچ ردپايي از استقراض از بانك مركزي وجود 
ندارد. ادعاي عدم برداشت از منابع بانك مركزي بارها 
از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه نيز تكرار شده 
است؛ نوبخت اخيرا در تش��ريح گزارشي از اجراي 
بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاكيد 
بر اينك��ه دولت ٣١ هزار ميليارد تومان نس��بت به 
قانون سال ١٣٩٩ كمتر مصرف كرده اما 53 درصد 
حقوق و مزايا را افزايش داده است؛ گفته است: در اين 
مسير از منابع بانك مركزي استقراض نكرديم و حتي 
آقاي همتي از اين اقدام تشكر كرد كه بودجه ١٣٩٩ 
فش��اري به بانك مركزي وارد نكرده است. نوبخت 
با تش��ريح اينكه درآمدهاي نفتي، مالياتي و اوراق، 
س��ه محل تامين درآمدهاي دولت هستند؛ گفت: 
هيچ يك از اين اقالم منجر به استقراض مستقيم و 
غيرمستقيم از بانك مركزي نمي شود.او در پاسخ به 
سوالي كه به استقراض دولت از بانك مركزي اشاره 
داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، ساالنه ٣٢ درصد 
از درآمد نفتي بايد به محل صندوق واريز شود. البته 
اين امر، براي شرايط غيرتحريمي است. اما در شرايط 
تحريمي، از مقام معظم رهبري اجازه خواسته شد 
ك��ه ۲۰ درص��د از درآمدها به صندوق ب��رود و ١٢ 
درصد براي مقابله با شرايط در اختيار دولت باشد. 
ايشان هم پذيرفتند. سال ٩٧ از اين محل استفاده 
نشد اما در س��ال ٩٨ اين مبلغ كه 5.۴ ميليارد دالر 
بود؛ از س��وي بانك مركزي به نرخ روز ارز در اختيار 
دولت ق��رار گرفت كه 73 تا 7۴ هزار ميليارد تومان 
بود. در حالي آقاي روحاني و نوبخت با وجود اينكه 
تاييد مي كنند، بخشي از كسري بودجه دولت را از 
محل درآمدهاي نفتي و صندوق توسعه ملي تامين 
كرده اند، با اين حال معتقدن��د كه از بانك مركزي 

استقراضي نداشته اند.

تغييرات نحوه صدور و برگشتي چك 

حداكثر اعتبار دسته چك سه سال است

سكه 11 ميليوني شد، كاهش ۲۰۰ توماني نرخ دالر

كاهش قيمت ارز و طالي جهاني به دنبال توزيع واكسن كرونا
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوش��نبه روند نزولي قيمت دالر ادامه يافت و هر دالر 
در صرافي هاي بانكي ۲5 هزار و 7۰۰ تومان معامله ش��د 
كه اين رقم نسبت به روز يكشنبه كاهشي ۲۰۰ توماني را 
نشان مي دهد. قيمت فروش يورو نيز با كاهش ۲۰۰ توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته، به 31 هزار 
و ۲۰۰ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و 7۰۰ 
تومان و قيمت خريد هر يورو ني��ز 3۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
اعالم شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲5 
ه��زار و 3۴5 تومان و قيمت فروش آن نيز ۲5 هزار و 597 
تومان بود.همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار 3۰ 
ه��زار و 331 تومان و قيمت فروش آن نيز 3۰ هزار و 63۴ 
تومان اعالم شد.عالوه براين در سامانه سنا در روز معامالتي 
)يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 3۰ هزار و 6۸1 تومان 
به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲5 هزار و 3۸5 تومان 
معامله شد.ضمن اينكه در س��امانه نيما نيز حواله يورو با 
ميانگين قيمت 31 هزار و 317 تومان فروخته و حواله دالر 
نيز به قيمت ۲5 هزار و 7۰3 تومان ثبت شد.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چندبار 

تغيير مي كند. روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و 
به بيش از 3۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير 

نزولي به خود گرفت.

     عقبگرد سكه به كانال ۱۱ ميليون توماني
در بازار طال نيز با اعالم قيمت دالر ۲5۸۰۰ توماني و اونس 
جهاني طال به قيمت يك هزار و ۸۲۸ دالر، قيمت طال و سكه 
كاهش يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه( با 5۰ هزار تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه 
به بهاي 11 ميليون و 95۰ هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت 11 ميليون و 5۰۰ 
هزارتومان معامله شد همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و ۲5۰ هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون و 
۲59 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به ۲ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر 
گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 119 هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهاي چهار ميليون و ۸5۰ هزار تومان فروخته 
شد.دو هفته گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 

بازار طال نيز تأثير گذاشت. از سوي ديگر كاهش نرخ اونس 
جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده است، به 
نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر اونس جهاني طال در 
هفته هاي آينده وجود دارد. آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود 
شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال 
به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد. 
همزمان با كاهش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت طال و سكه 
نيز سير نزولي را در پيش گرفته است، قيمت سكه كه در 
بازار سبزه ميدان طي هفته گذشته، در كانال 1۲ ميليوني 
در نوس��ان بود؛ از صبح دوشنبه در معامالت به كانال 11 
ميليوني بازگشته است. افزايش قيمت ارز در بازار همواره 
يكي از داليل اصلي افزايش قيمت طال و سكه بوده است و 
اين سناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام 
نداشت چراكه دالر نيز از كانال ۲6 هزار تومان به كانال ۲5 
هزار تومان بازگشت. بانك مركزي تالش مي كند با تقويت 
عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين 
اساس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود 
و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. 
با اين حال اما در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب 

مي شود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي 
ش��ود.   در بازار ارز قيمت دالر ۲5 هزار و ۸۰۰ تومان، يورو 
31 هزار و 1۰۰ تومان و درهم امارات 7 هزار و 135 تومان 
اعالم شده است. قيمت دالر كه در معامالت پاياني عصر 
سه شنبه قبل وارد كانال ۲6 هزار تومان شده بود از عصر يك 
شنبه به كانال ۲5 هزار تومان بازگشته است . در صرافي هاي 
بانكي از ظهر روز پنجشنبه قيمت خريد و فروش دالر و 
يورو همزمان با روند افزايشي بازار آزاد، افزايش يافت و دالر 
بارديگر وارد كانال ۲6 هزار تومان شد. ولي از صبح دوشنبه 
و با كاهش نوسانات ارزي در بازارآزاد، دالر در صرافي هاي 
بانكي به كانال ۲5 هزار تومان بازگشت. برهمين اساس 
قيمت فروش دالر در اين صرافي ها ۲5 هزار و 75۰ تومان 
و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1۰۰۰توماني نسبت به 
قيمت فروش، ۲۴ هزار و 75۰ تومان تعيين ش��ده است. 
قيمت فروش ي��ورو نيز معادل 31 ه��زار و ۲5۰ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 3۰ هزار و ۲5۰ تومان اعالم شده است.

همچنين نرخ رسمي ارز بر اساس اعالم بانك مركزي، هر 
دالر امريكا براي بدون تغيير نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار 
ريال، هر پوند انگليس 55 هزار و 963 ريال و هر يورو 5۰ 

هزار و 953 ريال قيمت گذاري شد.



رقيه  ندايي|
مدت ها از فعاليت س��امانه مچين��گ در بورس كاال 
مي گذرد و براساس تعاريف بورس، سامانه مچينگ يا 
خريداري از كاالي مازاد معامالت بدين شكل است كه 
اگر تمامي حجم عرضه شده كاالي مورد نظر در تاالر 
بورس كاال مورد معامله قرار نگرفت، بخش باقي مانده 
و معامله نشده، با قيمت پايه در سيستم مازاد عرضه و 
يا مچينگ قرار گيرد. اما در اين ميان برخي شركت هاي 
فوالدي از سيس��تم مچينگي اس��تفاده مي كنند كه 
مطابق با تعاريف بورسي نيس��ت بلكه به عرضه هاي 
اختصاصي اين شركت ها به برخي مشتريان خاص آنها 
برمي گردد كه اين موضوع با انتقاد بسياري از فعاالن 

بازار فوالد مواجه شده است. 
اين روزها اغلب بحث عرضه كامل فوالد در بورس كاال 
مطرح مي شود چراكه موضوعاتي مانند البي در خريد 
و فروش فوالد در بازار آزاد، فشار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به قيمت گذاري دستوري و عرضه هاي كمتر 
از تعهد عرضه فوالدي ها باعث شده است كه بازار فوالد 
روندي ناخوش به خود بگي��رد. در اين ميان از حجم 
عرضه ها در بورس كاال كاسته شده و اين كاهش اغلب 
به بهانه عرضه هاي خارج از تاالر بورس روي قيمت ها 

به طور مستقيم تأثير گذاشته است. 
اينكه برخي توليدكنندگان فوالدي به بهانه مچينگ، 
محصوالت خود را به تاالر نمي آورند و خارج از قاعده 
بورس به مشتريان عرضه مي كنند، موجبات عرضه 
بسيار كم در بورس و درنهايت افزايش قيمت را پديد 

آورده است. 
بهادر احرامي��ان، نايب رييس هي��ات مديره انجمن 
فوالد در گفت وگوي اخير خود در خصوص انتقاد ها به 
اصرار برخي فوالدي ها به فروش مچينگ و اختصاصي 
مي گويد: ب��ه اعتقاد بنده تا زماني كه س��ايه رويكرد 
دستوري وزارت صمت بر قيمت هاي تاالر بورس برقرار 
است، فوالدسازان براي واقعي كردن قيمت به مچينگ 
روي مي آورند و ۲۰ درصد نياز در بازار رقابت مي كند و 
از قيمتي كه كشف شد به باقي سهميه داران محصول 
مي دهند. اينكه گفته مي شود بهانه فوالد سازان براي 
فروش فوالد در مچينگ پايين بودن قيمت ها در بورس 
است بايد گفت، قيمت ها در بورس هميشه پايين تر از 
بازار اس��ت و اين نمي تواند اصل موضوع باشد و البته 
بايد اعالم شود كه مشكل اين موضوع بورس نيست، 
بلكه براي پايان دادن به اي��ن كار، تنها راهكار آزادي 
كامل معامالت و امكان رقابت برابر در تاالر است تا كل 

عرضه هاي فوالدي ها روانه تاالر اصلي شود.

				رفع	مشكل	سامانه	مچينگ	
سيد رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليد كنندگان 
فوالد ايران به نحوه عرضه فوالد در كشور اشاره كرده 
و مي گوي��د: نحوه معامالت مچينگ )معامالتي كه با 
عرضه در بورس انجام نمي شود و سپس به قيمت پايه 
معامله مي شود( و سيستم بهين ياب هر دو داراي نقص 
هستند و يك بار براي هميشه بايد اين مشكل برطرف 
شود. خليفه سلطان ادامه مي دهد: وزارت صمت بايد 
جلوي اين اتفاقات را بگيرد و فقط با بيان مش��كالت 
كاري پيش نمي رود و باي��د عمل كرد. بايد اطالعات 
س��امانه بهين ياب و همچنين مچينگ يك بار براي 
هميشه اصالح و اين مشكالت حل شود. وزارت صمت 
اگر همت كند در عرض يك ماه هم سيستم بهين ياب 
و هم مچينگ را مي تواند س��امان دهد؛ در اين مسير 
دنبال مقصر گشتن دردي را دوا نمي كند و بايد اقدام 
شود. وي اضافه مي كند: تعريف مچينگ اين است كه 
فوالد را بر اساس قيمتي كه در بورس كشف مي شود 
به مص��رف كننده واقعي برس��انيم و اگر در معامالت 
مچينگ اين اتفاق نمي افتد و به دست مصرف كننده 
واقعي نمي رسد، بايد عرضه ها در بازار اصلي بورس كاال 
انجام ش��ود تا نظارت بر معامالت برقرار شود. خليفه 
سلطان اظهار مي كند: بايد اين سيستم درست شود و 
اگر وزارتخانه متمركز شود، يك ماهه سيستم مچينگ 
و بهين ياب و عرضه خاص درست مي شود، اما موضوع 

اين است كه بايد بخواهند تا اتفاق بيفتد.
حام��د علي محمد، كارش��ناس بازار س��رمايه درباره 
مچينگ مي گويد: فروش مچينگ و حاش��يه هاي به 
وجود آمده در بازار كاال در حال حاضر يكي از داغ ترين 
اخبار و موارد بحث تحليل در بين كارشناسان اين حوزه 
قرار گرفته است. بدين صورت كه هر كارشناسي نسبت 

به اين حواش��ي مباحثي را مطرح مي كند كه بيشتر 
مباحث قابل تامل و مورد ارزيابي است. اين مشكالت 
و به صدر اخب��ار رفتن بازار كاال و مچين��گ از زماني 
بيشتر قوت گرفت كه دولت تصميماتي در خصوص 
نحوه قيمت گذاري در مورد محصوالت كارخانه فوالد 
را اتخاذ كرد. از اين رو كه بيش��تر كارشناس��ان بر اين 
امر قيمت گذاري دس��توري و نحوه فروش به صورت 
سهميه  بندي را كاري اشتباه دانسته، اين موضوع كه 
در كش��ور در دهه هاي قبلي نيز صورت مي گرفت كه 
منتقدان بسياري را نيز در پي اينگونه تصميمات داشته 
است. البته كه ايجاد قيمت هايي كه تحميلي است و بازار 
را از مسير خود خارج مي كند بستر را براي ايجاد رانت و 
سوءاستفاده برخي از افراد را در پي خواهد داشت و منافع 
برخي سودجو نيز تامين مي شود. سركوب قيمت توسط 
دولت و تمايل فروش در بازار آزاد و با قيمتي واقعي خود 
اين مبهمات را براي بسياري از كارشناسان اين حوزه 
داشته است، شنيده ها حاكي از اين موضع كارخانه فوالد 
بدين ش��رح است مقادير عرضه شده در بازار مچينگ 
بس��يار باال بوده و فوالد تمامي توليدات خود را در بازار 
كاال عرضه نمي كند. برخي نيز بر اين اخبار كه در چند 
ماه اخير معامالت مچينگ در بازار به ثبت نرس��يده 
اس��ت كه اين امر خود خالف مقررات اس��ت و باعث 
ملتهب شدن بازار و اطالعات آماري اشتباه به سمع و 
نظر افراد فعال در اين حوزه رسيده است. در واكنش به 
حل اينگونه مشكالت به وجود آمده چند پارامتر وجود 
دارد كه بايد اين موارد را رعايت كرد تا بتوان به ثبات در 
بازار و جلوگيري از رانت در اين حوزه رسيد يكي از اين 
مسائل ايجاد معامالت آزاد كه راهكاري مناسب در اين 
خصوص است و ديگري حذف قيمت گذاري دستوري 
و تحميل برخي قيمت ها از سوي وزارت صمت است 
البته بايد در بحث قيمت گذاري نظارت صورت گيرد 
ولي دخالت در اين امر باعث مشكالتي و خبرساز شدن 

اين بازار خواهد شد.

			اين	مچينگ	آن	مچينگ	نيست!
در واقع مچين��گ راهكاري تكميل��ي در بورس كاال 
براي فروش مازاد كاالي عرضه ش��ده در تاالر است تا 
محصوالتي كه از عرض��ه روزانه بورس باقي مانده، به 
مشتريان عرضه شود اما در سيستم كنوني كه فوالد 
مباركه ب��ر آن تاكيد دارد ب��دون آنكه محصوالت در 
تاالر عرضه ش��ده و در رقابت شركت كنند، به صورت 
مس��تقيم و در مچينگ تحت عنوان عرضه خاص به 

فروش مي رسند. 
به عبارت ساده تر، معامالت مچينگ معامالتي بود كه 
بحث مازاد عرضه برايش مطرح بود كه اگر در كااليي 
عرضه بيشتر از تقاضا بود، وارد سيستم مچينگ شود 
و اين سيس��تم براي تمام محصوالت وجود داش��ت. 
اما مچين��گ فوالدمباركه با تعري��ف اصلي متفاوت 
اس��ت چراكه فوال مباركه مازاد خ��ود را در مچينگ 

نمي فروش��د بلكه از عرضه اصلي تاالر كم مي كند كه 
شايد اسم اين فرايند را بتوان تخصيص سهميه عنوان 

كرد نه مچينگ.
اگر بخواهيم به طور كلي و بدون در نظر سوءاستفاده 
برخي به سامانه مچينگ نگاه مي كنيم متوجه خواهيم 
ش��د كه اين س��امانه به طور كامل به نف��ع بازار عمل 
مي كند اما باتوجه به نرخ ارز و نرخ ثابت محصوالت در 
بازار سرمايه برخي از توليدكنندگان از سود و درآمد 
ناراضي هستند و محصوالت خود را با قيمت باالتر در 
بازار آزاد عرضه مي كنند و اين عرضه عدم رونق را فراهم 
مي سازد. مچينگ در حالت كلي به نفع بازار سرمايه 
اس��ت اما با وضعيت اين روزهاي اقتصاد و همچنين 
خريد و فروش با قيمت باال در بازار آزاد موجب ش��ده 
تا توليدكنندگان تنها بخش كوچكي از توليد خود را 
وارد بازار س��رمايه كنند و مابقي آن را در بازار آزاد و با 

قيمت هاي باالتر به فروش برسانند.

			خريد	از	زندان!
در اين ميان سوءاستفاده هاي بسيار زيادي از معامالت 
مچينگ مي شود كه دولت و سازمان بورس بايد جلوي 
اين تخلف را بگيرد. براي مثال سال 1398 بود كه خبر 
بازداشت يكي از متهمان بانكي منتشر شد و اين فرد 
يكي از مشتريان سيستم مچينگ بوده است و براساس 
اطالعات منابع غيررسمي، او از بدهي چند هزار ميليارد 
توماني خود تا به حال بخش عمده اي را تسويه كرده، 
اما همچنان براي گذراندن دوره محكوميت خود در 
زندان اس��ت. طبق گفته س��خنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي شركت هاي توليدكننده 
فوالد بخشي از محصول خود را در تاالر اصلي عرضه 
مي كنند. ب��ا اين ميزان عرضه ك��م در فضاي رقابتي 
بورس، وقتي كف قيمت مشخص شد، باقي محصوالت 
خ��ود را به ص��ورت عرض��ه خاص به مشتريانش��ان 
مي فروشند. برهمين اساس اين عرضه هاي خاص به 
افرادي صورت مي گيرد كه اصال توليدكننده نيستند. 
به طور مثال آقاي ... يكي از مشتريان فوالد است. او كه 
يكي از بدهكاران بانكي اس��ت و امروز در زندان است، 
نامش همچنان در ليست مشتريان وجود دارد و خريد 
و فروش مي كند. همچنين وي بر اين باور است كه فوالد 
مباركه بر اساس خواست شخصي خود سهميه هاي 
خريد را تعيين مي كند و ليست انتخابي خريداران اين 
شركت نيز همان مشتريان عرضه هاي خاص هستند.

برخي شنيده ها حاكي از آن است كه اين بدهكار بانكي 
در بيرون زندان به سر مي برد و به راحتي مي تواند در 
معامالت ش��ركت كند. او كه بخشي از بدهي خود به 
سيستم بانكي را تسويه كرده و در حال گذراندن بقيه 
مدت محكوميت خود است، چگونه مي تواند در ليست 
مچينگ ق��رار گيرد و معامله كن��د؟ برخي گمانه ها، 
شرايط زندان به خاطر شيوع كرونا را عاملي مي دانند 
كه باعث ش��ده او در بيرون زندان به كسب وكار خود 

مشغول باش��د ولي يك منبع مطلع احتمال فعاليت 
عوامل شركتش به نمايندگي از طرف او را عاملي براي 
حضور نام او در ليس��ت مچينگ معرفي مي كند. وي 
تاكيد مي كند: ش��ركتي كه متعلق به اين فرد است، 
قطعا تك امضا نيست. اين شركت در معامالت مچينگ 
وارد مي شود و يكي از افرادي كه حق امضا دارد، براي 
خريد اق��دام مي كند يعني عوام��ل او كار هاي بازار را 
انجام مي دهن��د. در واقع بعد از اينكه قيمت مچينگ 
آمد، ش��ركت يادش��ده به فوالد مباركه نامه مي زند 
كه اين هفته نتوانس��تم براي خريد اق��دام كنم و اگر 
مقدور اس��ت مثال 11۰ تن ورق ف��والد به من بدهيد 
كه خط توليد خود را تا عرضه دوب��اره ورق در بورس 
فعال نگه دارم. به اين ترتيب نام اين شركت در ليست 
شركت هاي دريافت كننده ورق فوالد از مسير مچينگ 

قرار مي گيرد.
اما برخي از منابع آگاه درخص��وص ايجاد انحصار در 
عرضه فوالد به شيوه مچينگ بيان مي كنند: به جز ورق 
فوالدي كه عرضه آن انحصاري است، بقيه مقاطع ورق 
را مي  توان در بورس مبادله كرد. فوالد مباركه عموما 
ب��راي ورق فوالدي از پيش تعيي��ن مي كند كه كدام 
شركت ها مي توانند ورق هاي فوالدي را خريداري كنند 
و اين مساله به نوعي رانت ايجاد مي كند. براساس گفته 
اين منبع آگاه دليل اين رفتار فوالد مباركه اين است كه 
مصرف ماهانه در ايران خودرو و سايپا خيلي باالست و 
در بورس به اندازه نياز آنها عرضه فوالد انجام نمي شود 
و آنچه عرضه شده، جوابگوي نياز اين دو شركت نيست. 
حدود صد شركت داريم كه آنها هم هر كدام تقريبا هزار 
تن، سه هزار تن، پنج هزار تن يا شايد هم بيشتر ظرفيت 
دارند. توليدكنندگان كوچك مثل شركت امرسان كه 
يخچال و گاز توليد مي كند نيز ورق استفاده مي كنند. به 
اين شركت ها گفته مي شود كه از فضاي رقابتي نياز هاي 
خود را تأمين كنند، ولي به ايران خودرو مي گويند عالوه 
بر مشاركت در فضاي رقابتي از طريق مچينگ هم ورق 
فوالد به شما تعلق مي گيرد، زيرا اين شركت نسبت به 
بقيه سهميه مصرفي اش ۲۰ تا 3۰ برابر است، ولي به 
اندازه يك بيستم اين نياز مي تواند از طريق عرضه در 
ب��ورس تأمين كند، زي��را ورودي محصول مباركه به 

بورس كاال كم است.
در نهاي��ت بايد گفت كه س��امانه مچينگ تنها براي 
آس��ان تر ش��دن معامالت و خريد و فروش در بورس 
كاالست اما نوعي كه فوالدي ها در حال بهره گيري از 
روش خاص خود فقط به اسم مچينگ هستند، باعث 
شده كه برخي از افراد از اين نوع معامالت سوءاستفاده 
كنند و درنهايت خريدهاي خود را با رانت در مكان هاي 
ديگر استفاده مي كنند. عالوه بر كارشناسان و فعاالن 
بازار فوالد، خود بورس كاال و همچنين وزارت صمت 
نيز بر نحوه عرضه فوالدي ها در مچينگ انتقاد دارند 
كه اميدواريم با افزايش عرضه هاي فوالد در تاالر اصلي 

بورس كاال، دست واسطه ها از بازار فوالد كوتاه شود. 
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مچينگ	وضعيت	بازار	فوالد	را	
به	هم	زد

طهمورث جوانبخت، مع��اون فروش و بازاريابي 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان اظهار داشت: در 
سال گذشته ش��ركت ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تن 
از محصوالت خود را به فروش رس��انده كه از اين 
مي��زان يك ميليون و ۴۵۰ هزار تن به صادرات و 
مابقي مصرف داخلي بوده است. امسال نيز برنامه 
داريم تا به اين ميزان توليد و فروش دست يابيم.

وي ادامه داد: ما در سال هاي گذشته محصوالت 
تولي��دي خ��ود را در بورس عرضه و م��واد اوليه 
آن را نيز از طريق ب��ورس خريداري مي كرديم. 
همچني��ن جهت فروش كاال به مش��تريان خود 
ش��رايط اعتباري را فراهم نمودي��م كه قطعا بار 
مالي آن به ش��ركت تحميل ش��ده است. فروش 
محصوالت شركت به دو صورت عرضه مستقيم 
در بورس كاالو مچينگ انجام مي شد و از آنجايي 
كه احتمال داشت به دليل تقاضاي كاذب ايجاد 
شده وشرايطي كه قبال اش��اره نمودم معامالت 
ابطال ش��وند به ناچار سهم بيش��تري از كاالي 
خود را دربورس عرضه نموده و از س��هم فروش 
به صورت مچينگ ك��م كرديم.جوانبخت ادامه 
داد: امروز بسياري از صنايع پايين دستي شامل 
توليدكنن��دگان لوله و پروفيل، خودروس��ازها، 
توليدكنندگان لوازم خانگي و... متقاضي استفاده 
از سيس��تم مچينگ هس��تند زيرا دراين روش 
مش��تريان از مزيت خريد اعتب��اري بهره برده و 
ضمن اطمينان بابت تامي��ن پايدار كاالي خود، 
ديگر مجبور به خريد نقدي ازدالالن بازار نيستند. 
تا زماني كه اجازه ندهيم بازار براس��اس فرآيند 
عرضه و تقاضا حركت كند مش��كالت همچنان 
وجود خواهد داش��ت.معاون ف��روش و بازاريابي 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان ادامه داد: در يك 
ماه گذشته ضمن مذاكره با گروه ها و سنديكاهاي 
مختلف از مش��تريان اعالم كرديم كه ش��ركت 
فوالد مباركه براس��اس تجربه ۲۵ س��ال حضور 
در بازار فوالد كش��ور آمادگي دارد ضمن اجراي 
كامل روش مچينگ، ش��رايط فروش اعتباري را 
مجددا براي مش��تريان خود فراهم نمايد ليكن 
تصميم گي��ري دراين خصوص صرف��ا دراختيار 
فوالد مباركه نبوده و مستلزم حمايت بخش هاي 
ديگر از جمله معاونت هاي محترم وزارت صمت 
است.وي ادامه داد: بر اس��اس داده هاي انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران در سال 98، مصرف 
محص��والت نهايي فوالدي كش��ور ح��دود 1۶ 
ميلي��ون تن بوده كه از اين مي��زان درحدود ۵۰ 
درصد معادل 8 ميليون تن متعلق به محصوالت 
تخت است. با در نظر گرفتن ظرفيت نصب شده 
اسمي، توليد واقعي و مصرف ظاهري محصوالت 
نهايي فوالدي در كش��ور، مي ت��وان دريافت كه 
تعادلي بي��ن ميزان عرضه و تقاضا در محصوالت 
فوالدي برقرار بوده و مشكلي بابت تامين نياز بازار 
داخلي وجود نخواهد داش��ت.جوانبخت تصريح 
كرد: اين درحالي است كه فوالد مباركه به تنهايي 
۶ ميليون تن از اين تقاضا را تامين نموده و مابقي 
معادل ۲ ميليون تن توسط ساير توليدكنندگان 
كه عمدتا دربخش خصوصي فعال هستند تامين 
ش��ده اس��ت با اين تفاوت كه تنها فوالد مباركه 
محصوالت خود را دربورس عرضه نموده و ساير 
توليدكنندگان با داشتن س��هم ۲۵ درصدي از 
بازار، محصوالت خ��ود را وارد چرخه بورس كاال 
نكرده و به صورت آزاد مي فروش��ند و همين امر 
باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا دربورس 
و به تبع آن افزايش قيمت مي ش��ود.جوانبخت 
افزود: امروز با وجود همه تحريم هاي بين المللي، 
توانس��ته ايم حضور موفقي در بازارهاي خارجي 
داشته و سهمي از محصوالت خود را صادر كنيم. 
اما متاسفانه برخي تحريم هاي داخلي مشكالتي 
را پيش روي ما نهاده است. شركت جهت تامين 
ارز مورد نياز خود به مي��زان ۷۰۰ ميليون دالر، 
صادرات يك ميليون و 3۰۰ هزار تن را هدفگذاري 
نموده كه درصورت عدم تحقق و به تبع آن عدم 
تامين ارز مورد ني��از، كل توليد ۷/۶ ميليون تن 
ش��ركت دچار مخاطره خواهد گرديد .وي ادامه 
داد: با وجود همه مشكالت ومقابله با تحريم هاي 
خارجي، امروز ف��والد مبارك��ه توليداتش را به 
اروپا، خاورميانه، عراق و افغانستان، آسياي ميانه 
و چين صادر مي كن��د و ارز حاصل از صادرات را 
به تامين مواد اوليه اختصاص مي دهد. صادرات 
ب��ا عب��ور از محدوديت هاي داخلي انجام ش��ده 
اس��ت ليكن نتوانس��تيم به اهدافمان در ش��ش 
ماهه اول سال برس��يم و پيش بيني مي گردد در 
خوش بينانه ترين حالت صادرات ما نسبت به سال 
گذشته 3۰ درصد كاهش پيدا كند كه اين ناشي 
از تحريم هاي خودساخته داخلي است.جوانبخت 
ادامه داد: شايد برخي ها بگويند قيمت ها نسبت 
به اول س��ال دوبرابر شده است؛ هرچند اين يك 
واقعيت است اما بايد توجه كرد كه فوالد مباركه 
يك شركت بورس��ي بوده و عملكرد شفافي دارد 
و گزارشات مالي وحسابرسي شده شركت نشان 
مي دهد كه حاش��يه سود فوالد مباركه نسبت به 
س��ال گذش��ته نه تنها تغييري نكرده بلكه يك 
درصد هم كاهش داشته كه اين ناشي از افزايش 
قيمت مواد اوليه و هزينه تمام ش��ده محصوالت 
توليدي اس��ت. معاون فروش و بازاريابي شركت 
فوالد مباركه اصفهان خاطرنش��ان كرد: بديهي 
است افزايش نرخ ارز باعث شده تا بخشي از تامين 
كاالهاي موردنياز ش��ركت كه از منابع خارجي 
خريداري مي گردد با افزايش قيمت زياد مواجه 
شده و حاشيه سود شركت را متاثر كند؛ بنابراين 
با وجود دوبرابر ش��دن درآم��د حاصل از فروش، 
حاشيه سود شركت ثابت مانده و حتي يك درصد 

كاهش نشان مي دهد.

مچينگ؛	اصلي	ترين		معضل	
عرضه	محصوالت

زهرا رجبي، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه با بيان 
اينك��ه اصلي تري��ن معضل به عرضه بخش��ي از 
محصوالت ف��والدي خ��ارج از ف��والد در قالب 
مچينگ يا عرضه هاي فيزيكي در بازار آزاد مربوط 
است بيان داش��ت: هر چند كه نظر كارشناسان 
فوالدي و مسووالن وزارت صمت بر عرضه  همه  
زنجيره هاي صنعت فوالد در بورس كاالست ولي 
به خاطر ش��رايط كالن اقتصادي كشور از جمله 
شوك هاي ارزي، نرخ ارزهاي چندگانه، عدم ثبات 
در سياست گذاري ها و عدم سرمايه گذاري هاي 
جديد براي مدرن ك��ردن تكنولوژي هاي توليد 
و نرخ بهره ه��اي باال، اي��ن مهم تاكن��ون بطور 
كامل انجام نش��ده اس��ت. اين موض��وع موجب 
تشديد تضاد منافع توليد كننده هاي زنجيره هاي 
فوالد مي ش��ود و اين تضاد، منجر به قيمت هاي 
 دس��توري در بورس كاال و گاها ابطال معامالت 

شده است.
 حتي امس��ال، اين اختالفات و اعتراض ها باعث 
كاهش صادرات هم ش��ده اس��ت. همچنين در 
طول چند ماه گذشته كه نرخ نيمايي با نرخ آزاد 
آن فاصله زيادي داش��ته است )شمش براساس 
نرخ نيمايي ارز در بورس كاال قيمت گذاري شده 
اس��ت(، عرضه كنندگان شمش بر اين عقيده اند 
كه توليدكنندگان ن��ورد، محصوالت خود را كه 
با ش��مش نيمايي خريداري ش��ده از بورس كاال 
توليد كرده اند را بطور كامل در بورس كاال عرضه 
نكرده ان��د و درص��دي را در ب��ازار آزاد به فروش 
رس��انده اند. از طرف ديگر، نوردي ه��ا اعتراض 
دارند با توجه به درصد وابس��تگي پايين شمش 
به واردات )كمتر از ۵ درصد( نبايد با قيمت هاي 
جهاني متناسب با ارز گران در بورس عرضه شود. 
يا نمونه ديگر از مشكالت شركت ها مانند فوالد 
مباركه، عرضه محصوالت به شيوه مچينگ است 
كه در اين شيوه اغلب شركت هاي پايين دستي 
زنجي��ره  از جمله توليدكنندگان لوازم خانگي به 
صورت اعتباري از فوالد مباركه خريد مي كنند اما 
معضل بزرگ در اين شيوه فروش، شناسايي دقيق 
خريداران است. به عبارتي توليدكنندگان واقعي 
در سيستم مچينگ كه خارج از بورس كاالست، 
دشوار اس��ت و رانت را براي مشتريان غيرواقعي 
ايجاد مي كند. در واقع به نظر مي رسد مشتريان 
مچينگ هم بايد در سيس��تم بهين ياب وزارت 
صمت ثبت نام كنند اما ظاهرا نظارت درستي بر 
اين مشتريان نيست كه در اين حوزه عرضه كامل 
در تاالر اصلي بورس كاال بايد مدنظر قرار گيرد. در 
پايان اينكه هرجا كه از شفافيت در بازارها كاسته 
مي شود، مشكل بزرگ تر شده و رانت بزرگي هم 
به وجود مي آيد. نتيجه آن اس��ت كه سهامداران 
ش��ركتهاي فوالدي بزرگ، مثل فوالد مباركه و 
فوالد خوزس��تان كه ۵۰ ميليون سهامدار سهام 
عدالت هم جزو آنها هستند از سود واقعي محروم 
مي ش��وند و بايد با تدابير دول��ت و عمل به وعده 
عرضه كل فوالد كشور در بورس كاال به اجحاف 

در حق سهامداران پايان داد.

حذف	عرضه	فوالد
به	شيوه	مچينگ	

با وجود توصيه هاي مكرر كارشناس��ان صنعت 
ف��والد و تصمي��م س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي 
مبني بر عرضه كليه محصوالت توليدكنندگان 
ف��والد در ب��ورس كاال، همچن��ان در اين حوزه 
كارش��كني هايي صورت مي گي��رد؛ تا جايي كه 
اصرار بر اس��تمرار عرضه فوالد به شيوه مچينگ 
و غيبت س��بد محصوالت كليه توليدكنندگان 
ف��والد در ب��ورس كاال، منج��ر به ش��كل گيري 
 ب��ازار ثانوي��ه و الته��اب قيمت ها در ب��ازار آزاد 

شده است.
 در همين زمينه، شهرستاني، عضو انجمن فوالد 
در گفت وگو با مهر با انتقاد از ش��كاف عميق بين 
قيمت ب��ورس كاال با ب��ازار آزاد مي گويد: عرضه 
فوالد به ش��يوه مچينگ بايد كاماًل حذف ش��ود 
و كلي��ه محصوالت فوالدي تنه��ا در بورس كاال 
عرضه ش��وند. بررسي ها نش��ان مي دهد، توام با 
الزام كليه فوالدس��ازان به عرضه محصوالتشان 
در ب��ورس كاال، توقف ف��وري عرضه ف��والد به 
ش��يوه مچينگ مي تواند كاركرد بورس كاال را به 
عنوان تنها بازار معامالت فوالدي كشور تقويت 
كند. از طرفي، پرهيز از مداخالت قيمتي س��تاد 
تنظيم بازار در بورس و بازنگري در سهميه فوالد 
واحدهاي صنعتي منجر به كشف قيمت واقعي، 
رصد معامالت در اين بازار شفاف و كاهش عطش 
بازار خواهد شد؛ تجربه نشان داده ابطال معامالت 
بورس كاال به بهانه عبور از س��قف قيمتي ستاد 
تنظيم بازار، ن��ه تنها قيمت ها را در بازار س��ياه 
افزايش داده، بلكه بهانه اي براي عرضه دست و پا 
شكس��ته برخي از توليدكنندگان در بورس كاال 
شده است. گزارش ها حاكي است، كماكان برخي 
رانت خواران و سودجويان به دليل انتفاع از وضع 
آش��فته كنوني در بازار فوالد، بورس كاال را براي 
س��امان دهي بازار فوالد ناكارآمد جلوه مي دهند 
تا با عرضه ناقص محصوالت توليدي در اين بازار 
رقابت��ي، جريان معام��الت در تاريك خانه هايي 
نظير بازار آزاد و مچينگ به قوت خود باقي بماند. 
بر اين اس��اس، بايد منتظر سياست گذاري هاي 
مديران جديد وزارت صمت براي بهبود بازار فوالد 
ماند. بازاري كه آوازه رشد چشمگيرش در شرايط 
كرونايي، در انجمن جهاني توليدكنندگان فوالد 
پيچيده، اما كماكان ب��راي تأمين كاال به ميزان 
مورد نياز صنايع پايين دس��تي با قيمت مناسب 

درمانده است!

»تعادل« وضعيت انحصار فروش فوالدي ها را بررسي مي كند 

اين مچينگ آن  مچينگ  نيست!

مچينگ،	غده	سرطاني	بازار	فوالد
به اعتقاد كارشناسان، عدم شفافيت و نظارت از سويي و 
اعمال سليقه براي فروش ورق فوالد از سوي فوالدسازان 
به يكي از بزرگ ترين چالش هاي بازار فوالد مبدل شده 
و برخي از فعاالن بازار از اين معامالت به عنوان گذرگاه 
فساد و البته غده سرطاني بازار ياد مي كنند. همچنين 
س��عيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور نيز 
طي چند ماه اخير بارها بر نبود ش��فافيت در خريداران 
مچينگ فوالد تاكيد كرده و به صراحت اعالم داشته كه 
اگر وزارت صمت فهرست متخلفان فوالدي در مچينگ 
را به دادستاني اعالم كند، به سرعت با اين افراد برخورد 
مي شود اما مشخص نيست كه چرا فهرستي از متخلفان 
فوالدي منتشر نمي شود. عليرضا سليماني كارشناس 
بازارهاي كااليي در ارزياب��ي معامالت مچينگ فوالد 
مي گويد: حقيقت آن است كه برخي فوالدسازان با بيرون 
كشيدن بخش زيادي از محصوالت فوالدي از تاالر بورس 
و عرضه آن  در مچينگ، ميزان عرضه در بورس كم شده 
و اين كمبود بر افزايش قيمت ها تأثير مي گذارد. بنابراين 
آنچه توليدكنندگان را ترغيب به عرضه مچينگ مي كند 

پايبندي به مشتريان قديمي نيست بلكه سودي است 
كه از محل افزايش قيمت ها، نصيب آنها مي ش��ود. اين 
كارشناس بازارهاي كااليي ادامه مي دهد: عرضه هاي 
خارج از تاالر روي قيمت ها به طور مستقيم تأثير گذاشته 
اس��ت. اينكه برخي توليدكنندگان ف��والدي به بهانه 
مچينگ محصوالت را به تاالر نمي آورند و خارج از قاعده 
بورس به مشتريان عرضه مي كنند سبب شده است كه 
عرضه در بورس كم شود و همين كمبود عرضه نسبت 
به تقاضا، قيمت ها را باال برده است. سليماني افزود: برخي 
فوالدسازان براي آنكه بتوانند قيمت ها را كنترل كنند 
ميزان عرضه اي را ك��ه دارند محدود مي كنند و در يك 
سطحي نگه مي دارند كه بر افزايش قيمت ها تأثيرگذار 
باش��د؛ در اين شرايط سياست گذار بايد نسبت به رشد 
عرضه ها در بورس اقدام كند اما در كمال تعجب مچينگ 

فوالد كماكان ادامه دارد.
 رضا شهرستاني، عضوهيات مديره انجمن فوالد ايران 
نيز در خصوص عرض��ه خاص فوالد در مچينگ گفت: 
بنده معتقدم اين اقدامات مهندسي شده است چون پاي 

رانت صد هزار ميلياردتوماني در ميان است. شهرستاني 
ايراد اصلي در ايجاد چنين رانت هايي را در سياست گذار 
يعني وزارت صمت مي داند. به گفته او، چرا تنظيم بازار 
حساس فوالد بايد به دست افرادي بيفتد كه يك ساعت 
هم در ي��ك كارخانه كارنكرده اند اما اين افراد بايد براي 
3۰ ميليون تن فوالد كه باالي 1۲ ميليارد دالر قيمت 
دارد، تصمي��م بگيرند. اين عضو هي��ات مديره انجمن 
فوالد تصريح كرد: قرار بر اين بوده كه از طريق س��امانه 
»بهين ياب« وزارت صم��ت، بازنگري صورت بگيرد و 
مشكالت مچينگ نيز حل شود اما واقعيت آن است كه 
تعداد محدودي از طريق »بهي��ن ياب« وزارت صمت 
مي توانند از شرايط موجود سوءاستفاده كنند و ادامه اين 
رويه به هيچ وجه، منافع مصرف كننده را تأمين نمي كند.

مهدي رحيمي كارشناس بازار سرمايه، در گفت وگو با 
تسنيم نيز در خصوص معامالت مچينگ شركت هاي 
فوالدي مي گويد: دليل اينك��ه برخي فوالدي ها اصرار 
به فروش محصول در معام��الت مچينگ دارند كامال 
مشخص است؛ سياس��ت گذار در اقدامي اشتباه براي 

معامالت در تاالر بورس، كف و سقف قيمتي مي گذارد 
و همين موضوع باعث مي شود تا برخي فوالدي ها براي 
عرضه حداقلي در تاالر، عم��ده معامالت خود را راهي 
مچينگ كنند تا بخ��ش بزرگي از عرضه هايش��ان در 
اختيار خود شركت باشد. رحيمي ادامه مي دهد: مادامي 
كه قيمت ها دستوري باش��د با وجود همه مزيت هاي 
بورس، اما فوالدس��ازان يك مقدار كم را در تاالر اصلي 
عرضه مي كنند و بخ��ش زيادي از توليداتش��ان را در 
خارج از بورس به صورت مچينگ به فروش مي رسانند 
.اين كارشناس بازار س��هام ادامه مي دهد: تجربه ثابت 
كرده اگر قيمت ها دستوري باشد توليدكننده انگيزه اي 
براي عرض��ه در تاالر ندارد و به دنبال راهي براي فروش 
محصول��ش تحت اختي��ار خودش مي گ��ردد كه آن، 
مچينگ اس��ت. به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، 
سهميه بندي از يك سو و نظام قيمت گذاري دستوري از 
سوي ديگر عامل اصلي ايجاد رانت و معامالت مچينگ 
فوالدي ها اس��ت و تا زماني كه اين مش��كل حل نشود 

همچنان شاهد اين اتفاقات خواهيم بود.



مجيد اعزازي|
س��رانجام وزارت راه و شهرسازي پس از وقفه اي 4 ماهه، 
آمار تحوالت مس��كن را با تغييراتي كه وع��ده داده بود، 
منتش��ر كرد. در اين گزارش، با استفاده از قيمت دالري 
مسكن و همچنين شاخص درآمد سرانه ملي )به دالر( و 
مقايسه اين دو شاخص در ايران و 7 كشور منتخب و يك 
كشور همسايه، نشان داده ش��ده است كه اختالف قابل 
مالحظه اي ميان درآمد س��رانه و قيمت مسكن در ايران 
وجود دارد و دشواري تامين مسكن در ايران بيش از آنكه 
ناشي از قيمت هاي باالي مسكن باشد، ناشي از كم بودن 
سرانه درآمد است. بر اس��اس اين گزارش، درآمد سرانه 
ايران با 7257 دالر كمتر از سرانه درآمد كشورهاي اسپانيا 
)26852 دالر(، انگليس )39229دالر(، كانادا )42080 
دالر(، هلند )51290دالر( و امريكا )63051 دالر( است. 
و اين در حالي اس��ت كه قيمت مسكن در ايران با متري 
818 دالر از همه اين كشورها نيز كمتر است. اما اختالف 
ميان قيمت مسكن و سرانه درآمد )حدود 6440 دالر( در 
ايران نسبت به ساير كشورهاي يادشده بسيار كمتر است. 
اين اختالف در هلند حدود 43 ه��زار دالر، در انگليس 
حدود 35 هزار دالر، در اس��پانيا حدود 23 هزار دالر، در 
آلمان حدود 40 هزار دالر، در كانادا حدود 39 هزار دالر و 
در امريكا حدود 60 هزار دالر است. در منطقه خاورميانه 
نيز، اختالف ميان درآمد سرانه و قيمت مسكن در امارات 
متحده عربي قابل توجه اس��ت به گونه اي كه حدود 25 
هزار دالر مي رسد. به عبارت ديگر، شهروندان امارات به 
دليل داراي بودن درآمد سرانه باال در تهيه و تامين هزينه 
خريد مسكن مشكلي ندارند و به راحتي اين كار را انجام 
مي دهند. اما مساله تامين مسكن در تركيه تقريبا مشابه 
وضعيت ايران است. مصر وضعيت وخيم تري نسبت به 
ايران و تركيه دارد به گونه اي كه اختالف ميان دو شاخص 
درآمد سرانه و قيمت مسكن حدود 4 هزار دالر است. در 
لبنان نيز وضعيت تامين مسكن به شدت وخيم است به 
گونه اي كه متوسط قيمت هر متر مسكن از درآمدسرانه 
ساالنه ش��هروندان لبناني حدود 1000 دالر هم بيشتر 
اس��ت. يعني لبناني ها بطور متوسط، با درآمد يك سال 

خود كمتر از يك متر مسكن مي توانند خريد كنند.

    وضعيت دشوار خانوارهاي ايراني
بررس��ي هاي پيش��ين »تعادل« كه در تاريخ 13 مهر 
1399 منتشر شد نيز حاكي از اين است كه رتبه ايران 
از نظر نسبت »قيمت به درآمد خانوار« با عدد 25.11 
در وضعي��ت مطلوبي قرار ندارد. البته قب��ل از ايران، ، 
كشورهاي ونزوئال، سوريه، هنگ كنگ، كلمبيا، كنيا، 
سريالنكا و چين قرار دارند كه در زمره بدترين كشورها از 
نظر نسبت قيمت ملك به درآمد خانوار به شمار مي روند. 
از سوي ديگر، عربستان، امريكا، پورتوريكو، و آفريقاي 
جنوبي از نظر اين شاخص، در بهترين وضعيت ممكن 
قرار دارند و بهترين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش »تعادل«، رتبه ايران در شاخص نسبت قيمت 
مس��كن به اجاره )22.35( در ميان 106 كشور مورد 

بررسي، 53 است. 
5 كش��وري كه داراي بدترين نسبت قيمت مسكن به 
اجاره هستند، به ترتيب عبارتند از كره جنوبي، تايوان، 
كنيا، چين و هنگ كنگ. همچنين 5 كش��ور برتر در 
نسبت قيمت مسكن به اجاره به ترتيب عبارتند از امارات 
متحده عربي، اياالت متحده امريكا، پورتوريكو،  ترينيداد 
و توباگو، آفريقاي جنوبي. بر اس��اس اين گزارش، رتبه 
ايران در بازدهي اجاره )با 4.47( در ميان 106 كش��ور 
مورد بررسي، 53 است. 5 كشور كره جنوبي، تايوان، كنيا، 
چين و هنگ كنگ نيز كمترين بازدهي اجاره را دريافت 
مي كنند و 5 كشور امارات متحده عربي، اياالت متحده 
امريكا، پورتوريكو،  ترينيداد و توباگو، آفريقاي جنوبي نيز 
به ترتيب بيشترين بازدهي اجاره را دارند. اگر چه ايران 
از نظر بازده اجاره و نس��بت قيمت مس��كن به اجاره در 
ميانه فهرست 106 كش��ور مورد بررسي قراردارد، اما از 
نظر نسبت قيمت به درآمد خانوار كه در زمره هشتمين 
كشور داراي وضعيت وخيم قرار دارند، نشان مي دهد كه 
طول مدت دسترسي به مسكن براي خانوار ايراني نسبت 
به ساير كشورها بسيار زياد اس��ت به گونه اي برخي از 
برآوردهاي داخلي طول مدت دسترسي به مسكن در 
شرايط كنوني دس��تكم 50 سال است. به عبارتي، يك 
خانوار ايراني بايد رقمي معادل 50 سال حقوق و دستمزد 

خود را صرف خريد يك واحد مسكوني كند.

    مسكن متري 2244 دالر در سال 78
به گزارش دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي، 
باالترين قيمت مس��كن به دالر در تهران طي 15 س��ال 
گذشته در سال 87 ثبت شده است، به گونه اي كه متوسط 
يك مترمربع واحد مسكوني در تهران در آن سال 2244 
دالر بوده اس��ت درحالي كه طي آبان ماه امسال متوسط 
يك مترمربع مس��كن در پايتخت با محاسبه هر دالر 25 
هزار تومان، حدود 1051 دالر برآورد ش��ده كه 50 درصد 
قيمت مسكن نسبت به سال 87 است. همچنين قيمت 
دالري مسكن در هشت ماهه نخست سال 99 نسبت به 
8 ماهه نخست سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. 
بي گمان، علت كاهش ارزش مسكن در سال جاري نسبت 
به سال هاي گذشته كاهش ارزش پول ملي است. به گفته 
معاون وزير راه، از آنجايي كه دالر مبناي ثابتي در دنيا و تراز 
ثابت بين المللي محسوب مي ش��ود، دالر در گزارش اين 

وزارتخانه مبناي مقايسه قرار گرفت.

     مشكل درآمدسرانه دالري
دفتر اقتصاد مسكن در گزارش خود نوشته است: »مقايسه 
قيمت مس��كن در قياس با درآمد س��رانه مي تواند معيار 
مناسبي براي ارزيابي دسترس��ي خانوارها به مسكن در 
كشورهاي مختلف باشد. اختالف قابل مالحظه اي ميان 
درآمد سرانه و قيمت مسكن در كشورهاي مختلف وجود 
دارد. هر چه اين اختالف در يك كشور بيشتر باشد، تامين 
مسكن براي خانوارها دشوارتر است. بر اساس اطالعات بانك 
جهاني، آنچه موجب دشواري تامين مسكن در كشور شده 
است، كوچك بودن درآمد سرانه در ايران نسبت به ساير 
كشورها است. به ويژه اينكه قيمت مسكن در ايران نسبت 
به بس��ياري از كشورها پايين تر است.« در بخشي ديگر از 
اين گزارش، با اشاره به هم حركتي بين شوك هاي ارزي و 
شوك هاي قيمتي مسكن طي سال هاي7 138 تا 1399، 
نتيجه گرفته شده كه نوسانات در قيمت مسكن با يك دوره 

تاخير از نوسانات قيمت ارز پيروي مي كند.

     جابه جايي قدرت در بازارهاي موازي
بر اساس اين گزارش، از سال 88 تا 98 متوسط ساالنه رشد 

ارزش بازار سهام 51 درصد، بازار سكه 43 درصد، بازار ارز 36 
درصد و بازار مسكن 26 درصد بوده كه نشان دهنده كم بازده 
بودن بازار مسكن نسبت به س��اير بازارهاي موازي است. 
اين در حالي است كه طي دو دهه منتهي به ابتداي سال 
1397، بازدهي بلندمدت مسكن از همه بازارهاي موازي 
بيشتر بوده است. اين مساله نشان مي دهد كه طي تقريبا 
سه سال گذشته، به دليل تحوالت عرصه سياست خارجي 
و همچنين اقتصادي روند بازدهي بازارهاي موازي در ايران 
سمت و سوي تازه اي يافته است و با جهش حيرت انگيز بازار 
سهام )ميليوني شدن شاخص كل در ابتداي سال جاري و 
لمس قله 2 ميلي��ون و 70 هزار واحدي در 19 مرداد 99 و 
باالتر از كانال يك ميليون و 500 هزار واحد ايستادن شاخص 
كل در اين روزها( و همچنين جهش هاي متوالي دالر طي 
س��ال هاي 91 تا 99 )از 1000 تومان ب��ه حدود 25 هزار 
تومان( جايگاه بازارهاي موازي در بازدهي عوض شده است.

   8   ميليون تومان؛ ميانگين قيمت مسكن ايران
يكي از تغييرات صورت گرفت��ه در گزارش دهي وزارت 
راه از تحوالت مس��كن، ارايه ميانگين قيمت مسكن در 
استان هاي مختلف و همچنين ميانگين كشوري قيمت 
مسكن است كه روز شنبه هفته جاري، معاون وزير راه در 
يك نشست خبري اين آمارها را اعالم كرده و گفته بود: 
ميانگين قيمت مسكن در كل كشور متري 15 ميليون 
و 200 هزار تومان است كه با حذف شهر تهران از آمارها، 
اين رقم به 8 ميليون و 166 هزار تومان كاهش مي يابد. 
25 استان متوسط قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان 
است. همچنين در 9 استان متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مس��كوني كمتر از 5 ميليون تومان است. تنها در 
دو ش��هر تهران و اهواز متوسط قيمت مسكن باالي 20 
ميليون تومان برآورد شده كه در تهران متوسط قيمت 
مسكن در آبان ماه متري 27 ميليون و 800 هزار تومان و 
در اهواز متري 23 ميليون و 500 هزار تومان بوده است.بر 
اساس گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
متوسط قيمت يك متر مربع در تهران 27 ميليون و 828 
هزار تومان است كه با حذف مناطق يك، دو، سه و شش، 

اين رقم به 19 ميليون و 800 هزار تومان افت مي كند.

ايرانشهرادامه از صفحه اول 5  سه شنبه   25     آذر 1399   29 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره   Tue. Dec 15. 2020  1828  راهوشهرسازي

fatf زماني براي  حل مشكل
به صورت يكجانبه برجام به عنوان يك پيمان رس��مي 
بين المللي را كه به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد نيز رس��يده را نقض كرد. اين رفتار غيرمنطقي 
ترامپ، فشارهاي فراواني را متوجه ايران كرد. قطع نظر 
از اينكه امروز با ش��رايط جديدي كه در پهنه سياسي 
امريكا ايجاد ش��ده و احتمال بازگشت يا عدم بازگشت 
اياالت متحده ب��ه برجام وجود دارد، باي��د بدانيم، اين 
فعل و انفعاالت موضوعاتي است كه مربوط به نظامات 
تحريمي عليه ايران است و ارتباطي با بحث fatfندارد. 
يعني موضوع fatf كه يك پيمان بين المللي مربوط به 
مقررات بين بانكي و پولش��ويي است، ربطي به تحريم 
ندارد. حتي اگر همه تحريم ها هم بر طرف بشود )كه هنوز 
معلوم نيست اين اتفاق رخ دهد( و امريكا تصميم بگيرد كه 
به برجام بازگردد و ايران ديگر هيچ محدوديت تحريمي 
نداشته باشد، باز هم اقتصاد ايران نمي تواند معامالت بين 
بانكي انجام دهد. چرا كه محدوديت هايي كه براي نقل و 
انتقاالت بانكي متوجه ايران است، مانند تيغ دو دم است. 
يك بخش از محدوديت ها به دليل تحريم ها است و مساله 
بعدي هم مربوط به مقررات fatf است. يعني بدون رعايت 
مقررات پيمان پالرمو، اقتصاد ايران حتي در صورت لغو 
تحريم ها نيز نمي تواند فعاليت بانكي و پس از آن فعاليت 
تجاري و اقتصادي داش��ته باش��د. از سال ها قبل ميان 
بانك ها در صحنه بين المللي يكسري قواعد و مقررات 
جديدي وضع شده كه از اجالس بازل آغاز مي شود و در 
نهايت به مقررات مرتبط با پولشويي پالرمو ختم مي شود. 
اين مكانيسم هيچ ارتباطي با تحريم ها ندارد و يك عامل 
كامال مستقل است. به عبارت ساده تر حتي در صورت 
حل مشكالت تحريمي و بازگشت امريكا به برجام، بدون 
حل و فصل مس��اله، گرهي از مشكالت نقل و انتقاالت 
بانكي كش��ور برداشته نمي شود. لذا روابط بين بانكي و 
روابط بين المللي پولي، عالوه بر حل مشكالت تحريمي 
بايد مساله fatf و مشكالت بين بانكي را نيز تعيين تكليف 
كند. بر اساس اهميت موضوع، رييس جمهوري نامه اي 
را خطاب به مقام معظم رهبري در اين خصوص ارسال 
مي كنند و بعد با دستور رهبري معظم، مجمع مجددا 
بررسي fatf در دس��تور كار قرار گرفته است. بنابراين 
موضوع fatf مستقل از بحث تحريم هاست و به صورت 
جداگانه بايد ارزيابي و تحليل شود.  با يك مثال مصداقي 
بهتر مي توان موضوع را تش��ريح كرد. در واقع معامالت 
بانكي كه در س��طح جهان انجام مي شود؛ اكثرا مبتني 
بر تعهدات صورت مي گيرد. يعني چه؟ يعني ما از يك 
حساب در يك بانكي در يك نقطه جهان كه سپرده اي، 
پول يا اعتباري داريم، براي فروشنده اي يا فعال اقتصادي 
يا هر ش��خصيت حقيقي و حقوقي ديگري ال سي باز 
مي كنيم. بعد از انجام تعهدات فروشنده، مي تواند به بانك 
عامل خودش مراجعه كند، بانك عامل او از بانكي كه ما 
براي او در نظر گرفتيم، پول و اعتبارش را مطالبه و دريافت 
كند. اين معامالت مي رود در اتاق پاياپاي معامالت بانكي، 
بين بانك ها تسويه مي شود. پس اتاق و ساختاري براي 
معامالت بين بانكي وجود دارد. بانك ها در اين اتاق ها و 
در اين دادوستدها، هماهنگي هاي الزم را ايجاد مي كنند. 
شركت فروشنده يك بانك دارد، من هم كه خريدار هستم 
يك بانكي دارم، بعد از طريق مناسبات بين بانكي به نفع 
او يك ال سي باز مي كنم. فروشنده از طريق بانك خود 
مبلغ الزم را دريافت مي كند. اين از طريق اتاق پاياپاي 
بانكي تسويه مي شود. اگر بانك ها عضو fatf باشند، اين 
فرايند تسريع مي شود و بدون مشكلي اين روند محقق 
مي شود، اما اگر نباشند به موانع متعدد مقررات بانكي 
برخورد مي كنند. محدوديت هايي كه اين موانع نقل و 
انتقال پول را، تعهدات بانك��ي را، جابه جايي پول نقد و 
جابه جايي تعهدات مدت دار را محدود مي كند. بنابراين 
چالش عدم پيوستن به اين ساختارهاي نظارتي در واقع 
اقتصاد ايران را در بخش هاي مختلف با محدوديت هاي 

فراواني مواجه مي كند. 

 توانمندي  يا ضعف ساختارها
اما در حال حاضر عدم حض��ور مديران كاربلد در كنار 
مشكالت ساختاري وضعيت معيشتي مردم را به نحوي 
آشفته كرده كه مردم براي تامين اقالم اساسي و نيازهاي 
ضروري خود مثل پوش��اك، مس��كن و...نيز با مشكل 
مواجه ش��ده اند. .بايد توجه داش��ت كه در بخش هاي 
اقتصادي، روش آزمون و خطا در مورد تجميع يا تفكيك 
اين وزارت خانه نه تنها مش��كلي را حل نمي كند بلكه 
باعث اتالف وقت، هزينه و آسيب هاي جدي به اقتصاد 
و معيش��ت مردم نيز مي شود. مردم نبايد بهاي تجربه 
اندوزي مديران كشور را پرداخت كنند.بهترين روش 
و راه ح��ل براي برون رفت از اين مش��كل انتخاب افراد 
شايس��ته و قوي در حوزه وزارت و معاونت ها است. به 
نظرم مشكل اصلي گراني ها و تكانه هاي تورمي در جامعه 
نه مشكالت ساختاري بلكه مشكالت عملكردي است. 
البته مديران معموال ترجيح مي دهند ريشه مشكالت را 
ساختاري اعالم كنند و به مشكالت مديريتي اشاره اي 
نكنند اما واقعيت ان است كه به اندازه مشكالت ساختاري 
مشكالت برآمده از عدم شايس��ته ساالري نيز حاكم 
است. يعني چنانچه بر روي اس��تفاده از افرادي كه در 
حد و اندازه يك وزارت خانه، اداره كل، اس��تانداري و... 
نيستند اصرار شود، اختالالت ايجاد مي شود.حاال اين 
افراد در اين بطن مشكالت رخ داده مقصر هستند يا نه؟ 
بحث ديگري است اما خروجي وزارت صمت وبركناري 
وزير قبلي صمت و بعد از آن عدم راي اعتماد مجلس به 
سرپرست معرفي شده و... نشان دهنده آشفتگي و رها 
ش��دگي اين وزارت خانه است. رها شده به مفهوم عدم 
تمركز و ضعف مسووليت پذيري حوزه ها و معاونت ها 
اس��ت.به كار گيري افراد توانمندي در اين حوزه بدون 
ترديد بخش بااليي از مش��كالت را پوشش مي داد. بر 
اين اساس معتقدم همان اندازه كه براي رفع مشكالت 
ساختاري بايد تالش صورت بگيرد، به همان اندازه نيز 
بايد زمينه حضور افراد شايسته در اقتصاد را فراهم كرد. 
يكي از مهم ترين المان هاي توسعه پايدار در هر جامعه اي 
استفاده از رويكردهاي شايسته ساالري براي پيشبرد 
امور است. در واقع اگر نگوئيم اهميت شايسته ساالري 
بيشتر از نهادسازي و ساختارسازي هاي اقتصادي است 

به اندازه آن اهميت دارد.

افزايش غلظت آالينده هاي 
جوي در كالن شهرها

معاون پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
با بيان اينكه از 25 آذر س��امانه بارشي از غرب وارد 
كشور مي شود و در برخي نقاط آذربايجان غربي، 
آذربايجان ش��رقي، كردس��تان، كرمانشاه و ايالم 
س��بب بارش برف و باران خواهد ش��د، گفت: اين 
سامانه روز چهارشنبه ارتفاعات و دامنه هاي البرز را 
در بر مي گيرد.محمد اصغري در گفت وگو با فارس 
با بيان اينكه امروز در اغلب نقاط كشور جوي آرام 
حاكم اس��ت، اظهار داش��ت: اين جو آرام موجب 
افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت 
هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت مي شود؛ اين 
شرايط تا بعد از ظهر چهارشنبه در استان هاي واقع 
در دامنه هاي البرز و شمال شرق كشور ادامه دارد.

وي اضافه كرد: بعد از ظهر سه شنبه 25 آذر سامانه 
بارشي از غرب وارد كشور مي شود و در برخي نقاط 
آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، كردستان، 
كرمانشاه و ايالم سبب بارش برف و باران مي شود.

اصغري ادامه داد: اين سامانه بارشي روز چهارشنبه 
تقويت شده و نيمه غربي كشور را در بر مي گيرد و 
بعد از ظهر چهارشنبه ارتفاعات و دامنه هاي البرز را 
فرا خواهد گرفت و در استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، زنجان، كردس��تان، كرمانشاه، 
ايالم، همدان، مركزي، لرستان، خوزستان و شمال 
چهارمحال و بختياري فعال خواهد بود و سپس در 
قزوين، البرز و تهران سبب بارش باران مي شود، در 
اين مدت در مناطق سردسير و كوهستاني بارش 
برف خواهيم داش��ت.معاون پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناس��ي بيان كرد: ش��دت بارش ها 
روز چهارشنبه در جنوب كردستان، نيمه شرقي 
كرمانشاه، همدان، لرستان، جنوب ايالم و شمال 
خوزستان خواهد بود.وي ادامه داد: روز پنجشنبه 
27 آذر ب��ارش در غ��رب و ش��مال غرب كش��ور 
تضعيف مي ش��ود و در جنوب غرب خليج فارس، 
غرب اصفهان، شمال فارس و شمال بوشهر رگبار 
باران گاهي با رعد و برق و وزش باد شديد خواهيم 
داشت كه در مناطق سردس��ير و ارتفاعات بارش 
برف پيش بيني مي شود.اصغري بيان كرد: شدت 
بارش ها روز پنج ش��نبه 27 آذر در جنوب ش��رق 
لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختياري 
كهگيلوي��ه و بويراحمد همچنين ش��مال فارس 
خواهد بود.معاون پيش بيني و هش��دار س��ازمان 
هواشناسي گفت: روز جمعه در غرب، جنوب غرب 
و جنوب كشور بارش پراكنده پيش بيني مي شود و با 
شمالي شدن جريانات روي درياي خزر و گذر اموج 
تراز مياني در شمال غرب و سواحل خزر بارش برف و 
باران خواهيم داشت.وي تأكيد كرد: در مناطقي كه 
ذكر شد آبگرفتگي معابر عمومي، لغزندگي جاده ها، 
كاهش ديد، سختي تردد در گردنه ها و جاده هاي 
مواصالتي پيش بيني و توصيه مي شود بازگشايي 
آبروهاي درون ش��هري و برون ش��هري، آمادگي 
دستگاه هاي برف روبي براي جاده هاي كوهستاني 
و مناطق سردس��ير، انجام اقدامات پيش��گيرانه 
توسط دس��تگاه هاي اجرايي مانند شهرداري ها و 
غيره، احتياط در تردد و توقف در كنار رودخانه ها 
و مسيل ها، احتياط در فعاليت هاي كوهنوردي و 
آمادگي س��ازمان هاي امداد رسان، در دستور كار 
باش��د.اصغري اظهار كرد: روزهاي چهارش��نبه و 
پنجشنبه هفته جاري خليج فارس به ويژه شمال 
آن و همچنين درياي عمان مواج خواهد بود.معاون 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران در روز 
سه شنبه نيز صاف و غبارآلود پيش بيني مي شود، 
بيشينه و كمينه دما فردا در پايتخت 7 و 2 درجه 
خواهد بود؛ به تدريج از روز چهارشنبه 26 آذر بارش 

پراكنده در تهران خواهيم داشت.

جزييات نوسازي سواري كرايه 
بين شهري

رييس اتحاديه سواري كرايه از نوسازي سوارهاي 
كرايه بين شهري خبر داد و گفت: تا پايان امسال 
حدود 500 دستگاه سمند به رانندگان سواري هاي 
كرايه بين شهري تحويل داده مي شود و تعداد آنها 

در سال جاري به هزار دستگاه خواهد رسيد.
رحمت حاج محمد علي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: با دس��تور وزير راه و شهرس��ازي و همكاري 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي طرح 
نوس��ازي ناوگان س��واري هاي كرايه بين شهري 
دوباره از سر گرفته شد چرا كه پيش از اين نه تنها 
ايران خودرو ديگر به ما خودرويي تحويل نمي داد 
بلكه دو سال پيش تسهيالت بانكي براي نوسازي 
نيز قطع شد.وي افزود: از ابتداي امسال حدود 500 
راننده براي نوسازي خودروهاي خود اقدام كردند 
كه از اين تع��داد حدود 200 دس��تگاه را تحويل 
داده ايم و مابقي آنها نيز در حال ساخت و تحويل 
است و 500 دس��تگاه ديگر را نيز ثبت نام كرده و 
تا پايان سال جاري به رانندگان تحويل مي دهيم.

رييس اتحاديه سواري كرايه ادامه داد: البته از دو 
سال پيش نيز حدود 800 دستگاه سواري كرايه 
در دس��تور كار براي نوسازي قرار گرفته بود اما به 
دليل مشكالت مذكور متوقف شد و درصدديم تا 
پرونده آنها را تكميل كنيم. پيگيري هاي بسياري 
در اي��ن زمين��ه ص��ورت داده اي��م و نهايتا موفق 
ش��ديم دس��تورالعمل هاي آن را دريافت كرده و 
به بانك هاي عامل معرفي كنيم.حاج محمدعلي 
با اش��اره به اينكه تا بهار سال آينده 800 دستگاه 
خودرو نوسازي شده را تحويل خواهيم داد، گفت: 
همه رانندگاني ك��ه قصد نوس��ازي را دارند بايد 
خودرو خود را اسقاط كنند چرا كه اصول نوسازي 
همين اس��ت و از طرف ديگر پتانس��يل افزايش 
ظرفي��ت خودرو در ن��اوگان س��واري هاي كرايه 

بين شهري را نداريم.

علت كم تواني مالي شهروندان در بازار ملك ريشه يابي شد

وضعيت مسكن از لنز دالر

5 عضو پارلمان شهري به نهاد رياست جمهوري تذكر دادند

انتقاد از تحريك اهالي جماران
گروه راه و شهر سازي| 

محمد ساالري، محمدجواد حق شناس، حسن خليلي آبادي، 
حجت نظري و مجيد فراهاني، پنج عضو شوراي شهر تهران 
در تذكري به نهاد رياست جمهوري خواستار عمل به تعهدات 
قانوني خود در قبال مديريت شهري شدند و نسبت به تالش 
آن نهاد براي لغو محدوديت ارتفاعي ساخت و ساز در محله 
جماران انتقاد كردند. آنها همچنين در نامه خود به رويكرد 
دوگانه دولت در عدم واكنش به درخواست شهروندان در رفع 
محدوديت ارتفاع در برخي از مناطق ديگر پايتخت همچون 
كن، فرحزاد، مسگرآباد و... اشاره كردند. داستان جدال ميان 
نهاد رياست جمهوري و مديريت شهري در محله جماران از 
روزهاي آخر خردادماه سال جاري آغاز شد. آنجا كه طبقه 
سوم ساختمان در دست احداث اين نهاد به خواست برخي 
از اعضاي شوراي شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه يك 
پايتخت تخريب شد.در متن تذكر 5 عضو شوراي شهر تهران 
كه به هيات رييسه اين شورا ارايه شده، آمده است: »اعضاي 
شوراي پنجم شهر تهران، رياست شورا و شهرداران منتخب 
اين دوره شورا، در مكاتبات متعدد و مستمر نسبت به ايفاي 
تعهدات دولت و نهاد رياست جمهوري در خصوص كمك 
به مديريت شهري براي توسعه حمل و نقل عمومي و ريلي، 
تأمين اتوبوس و نيز ايفاي تعهدات قانوني دولت نسبت به ارايه 
بسته هاي تشويقي جهت تسريع بازآفريني شهري و نوسازي 
و بهسازي بافت هاي فرسوده و كمك سازمان ها و نهادهاي 
خدمت رسان دولتي به مالكين امالك واقع در بافت فرسوده 
و نيز احياي سند مجموعه شهري جهت صيانت و حفاظت 
از حريم شهر تهران و ش��هرهاي اقماري، كمك دولت به 
برون سپاري اختيارات خود به نهاد مديريت شهري و افزايش 
سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده و ده ها موارد ديگر 
خواستار تصميم گيري و اقدامات عملي دولت شده اند اما 

متأسفانه تاكنون در اين موارد پاسخي به مديريت شهري و 
اعضاي شورا داده نشده و اقدامات عملي نيز مطابق با تعهداتي 
كه دولت دارد، صورت نگرفته است. حال جاي شگفتي و 
تعجب اس��ت كه پس از تخريب و جمع آوري ستون هاي 
طبقه سوم ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري واقع در 
محله جماران )خيابان حسني كيا( كه به صورت متخلفانه 
و بدون پروانه س��اخت، اجرا ش��ده بود يكي از دغدغه ها و 
اولويت هاي اصلي دفتر نهاد رياست جمهوري در اولويت 
قرار دادن درخواست هاي مربوط به موضوع كمك به حذف 
محدوديت ارتفاع در ساخت و ساز در اين محله شده است و 
طي مكاتباتي به انحاي مختلف نسبت به عملكرد شهرداري 
تهران و منطقه اعتراض شديد كرده اند و تحركاتي نيز در 
سطح محله جماران جهت دغدغه مند كردن و مخالفت با 
محدوديت ارتفاع در محله قديمي جماران صورت مي گيرد.

اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته كه دولت فعلي 
مس��تقر بوده، بارها از س��وي اهالي محالت كن، فرحزاد، 
مسگرآباد و محدوده هاي تاريخي و ميراثي و شهرك هاي 
داراي محدوديت ارتفاع و اطراف پادگان ها و برخي مراكز 
نظامي و امنيتي، اطراف حرم حضرت عبدالعظيم حسني 
و… تقاضاي حذف اين محدوديت ش��ده است و چنين 
رويكردي را از دولت ش��اهد نبوديم.لذا خواهشمند است 
مراتب تذكر و اعتراض اين جانبان را جهت انعكاس به نهاد 
محترم در خصوص موارد مذكور و ضرورت ايفاي تعهدات 

در قبال مديريت شهري تهران را اعالم كنيد.«

     ماجراي تقابل در محله جماران؟
بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگي شناخته 
شده و ساخت و ساز بيش از 2 طبقه در اين منطقه ممنوع 

است. اين در حالي است كه از 5 سال قبل در باغ عمارتي 
متعلق به نهاد رياست جمهوري در محله جماران، ساخت 
و ساز صورت گرفته و از همين رو، گروهي از اهالي اين 
محله به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند. پس از 
اين شكايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه سال جاري 
صورت گرفت، تعدادي از اعضاي ش��وراي شهر همراه 
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
اين شورا از كارگاه ساختماني دولت در جماران بازديد 
كرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوي شهرداري منطقه 
يك تخريب شد. اين پروژه حتي پيش از بروز اين مساله، 
مجوز ساخت نداشت، با اين وجود، ساعتي پس از بازديد 
اعضاي شوراي شهر، پروانه ساخت از سوي شهرداري 
منطقه، صادر شد. اگرچه نهاد رياست جمهوري، تملك 
اين ساختمان براي شخص رييس جمهور و همچنين 
مس��كوني بودن آن را تكذيب كرد، اما بر اساس اسناد 
موجود، كاربري ملك مس��كوني اس��ت. مجموعه اين 
رويدادها سبب شد تا دولت پيروز حناچي، دبير سابق 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري در دولت يازدهم 
و ش��هردار كنوني تهران را از شركت در جلسات هيات 
دولت منع كند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه قانوني 
محدوديت ارتفاع در محله تاريخي جماران را در شوراي 
عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به نتيجه نرسيد. جلسه 
اين شورا 13 مرداد 99 به رياست محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي و با حضور لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رييس جمهور، پيروز حناچي، شهردار و محسن هاشمي، 
رييس شوراي شهر تهران با هدف بررسي لغو محدوديت 
ارتفاعي محله جماران برگزار شد. اما آنگونه كه محمد 
ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
ش��هر تهران كه از حضور در اين نشست منع شده بود، 

به »تعادل« گفت، »با موضع گيرهاي بس��يار منطقي، 
كارشناسي و هوش��مندانه اي كه جناب آقاي هاشمي، 
رييس شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از 
محله قديمي جماران داشته اند، و مجموعه نقطه نظراتي 
كه شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر سازي 
داشته اند، آن تصميم شتاب زده اي كه قرار بود بر اساس 
آن محدوديت ارتفاعي محله جماران برداش��ته شود، 
خوش��بختانه به نتيجه نرسيد و مقرر ش��د كه در يك 
فرآيند كارشناسي و مبتني بر مشاركت مديريت شهري 
همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و هويتي و س��اير جهات 
اين تصميم گيري مدنظر قرار گيرد و س��پس گزارش 

كارشناسي به شوراي عالي شهرسازي ارايه شود.« 

     فشارهاي محرمانه 
به گزارش »تعادل«، گزارش كارشناسي نيز نظر دولت 
را تامين نكرد و به همين دليل، دولت مسيرهاي ديگري 
را در پيش گرفت. در اين رابطه، در تاريخ 14 شهريور 
سال جاري، ساالري در توييتر خود نوشت: »با وجود 
تصويب عدم لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران در 
جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري شنيده ها 
حاكي است كه مجدداً فشار از باال تشديد شده و اين بار 
قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو 
محدوديت ارتفاعي اين محله قديم��ي را دارند. بنابر 
ش��نيده ها، معاونين وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو 
شوراي عالي شهرسازي ومعماري از متن صورتجلسه 
دستگردان مبني بر لغو محدوديت ارتفاعي جماران كه 
مغاير با تصميم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا 
نكرده اند و ظاهراً قرار اس��ت از وزراي عضو شورا امضا 

گرفته شود. ان شاءاهلل تكذيب نمايند.«



گفتوگو6   Tue. Dec 15. 2020  1828   سه شنبه   25     آذر 1399   29 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

دولت روحاني در حالي آخرين بودجه ساالنه خود 
را به مجلس تحويل داد كه كش�ور از نظر ش�رايط 
اقتصادي در موقعيتي خاص و منحصر به فرد به سر 
مي برد. از س�ويي تحريم هاي امريكا هنوز تداوم 
دارند و از سوي ديگر شيوع ويروس كرونا، موقعيتي 
كمتر تجربه ش�ده را به وجود آورده است. از سوي 
ديگر دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه مجلس 
يازدهم كه در بس�ياري از امورات و سياس�ت ها با 
قوه مجريه هم نظر نيست به بودجه سال 1400 نظر 
مثبت بدهد. در ماه هاي گذشته يكي از بحث هايي 
كه وجود داش�ت اما به نظر در عمل به مرحله اجرا 
نرسيد، موضوع اصالح ساختاري بودجه در ايران 
و كاهش مش�كالتي بود كه اقتصاد كشور در طول 
دهه هاي گذشته با آن مواجه بوده است. نمايندگان 
مجل�س مي گويند دول�ت در اليح�ه جديد خود 
اصالحات س�اختاري را در دستور كار قرار نداده و 
كارشناس�ان نيز در اين رابطه اتفاق نظر ندارند اما 
سوال اصلي اين است كه چرا اصالحات ساختاري در 
بودجه ايران اينچنين دشوار شده و راه حلي براي آن 
پيدا نمي شود. نجفي دانش آموخته دانشگاه شريف 
و دانشجوي توسعه بين الملل مدرسه جان اف كندي 
دانش�گاه هاروارد در مناظره اي كه در برنامه سكه 
برگزار شد پاسخ هايي را در اين زمينه ارايه كرد. او 
ابتدا به تشريح بخشي از مشكالت و نگراني هاي 
موجود در اقتصاد ايران پرداخت   س�پس موضوع 
اصالح بودجه در ايران و چرايي فراموش�ي آن در 

سال هاي گذشته را تشريح كرد. 

  خانم نجفي شايد بهتر باشد از مفهوم بودجه شروع 
بكنيم اگر تعريف خالصه و سرانگش�تي در مورد 

بودجه يك كشور به ما بدهيد آن چيست؟
در حقيقت يك چيز پيچيده اي نيست مثل اتفاقي است كه 
براي ما در اول هر ماه مي افتد تصميم مي گيريم بر اساس 
تخميني كه از عمل در يك ماه يا يك سال و هزينه هاي 
احتمال��ي كه داريم چط��ور دخل و خرجم��ان را بر هم 
منطبق كنيم. اگر يك شركت داريم بر اساس پيش بيني 
كه از وضعيت بازار داريم از اقتصاد داريم و مقدار پولي كه 
دستمان هست و كاركرد كارمندان ما تصميم مي گيريم 
چقدر توليد كنيم،چقدر وام بگيريم، چي بفروش��يم؛ آيا 
س��اختمان جديد بخريم آيا دارايي ه��اي قديمي مان را 
بفروشيم. در سطح كشور هم بودجه همين است. بودجه 
در حقيقت يك برنامه مالي براي يك سال مالي كشور است 
كه تعيين مي كند با توجه به شرايط محتمل پيش رو در يك 
سال مالي منابع چه جوري بايد تامين   و خرج چه مصارفي 
شود. اساسا هم بودجه ش��امل چند چيز مي شود. اولين 
چيزي كه بودجه را شامل مي شود بخش درآمدهاي دولت 
است. درآمدها چيزي مثل ماليات كه خالص ثروت دولت را 
تغيير مي دهد چيزي مثل خالص دارايي را تغيير مي دهد 
چيزي مثل فروش نفت كه سرمايه زير زمين دولت را به 
سرمايه مالي تبديل مي كند به سرمايه پول تبديل مي كند 
و آخرين منبعي كه دولت ها دارند اين است كه قرض بگيرند 
مثل انتشار اوراق، مثل وام گرفتن از كشورهاي خارجي 
مثل وام گرفتن از بانك ها، اين مي شود سهم منابع دولت. 
دولت يك سهم مصارف هم دارد اول آن هزينه هايي است 
كه در يك سال خرج مي شود و در همان سال تمام مي شود 
مثل پرداخت حقوق كارمندان يا مثل خريد كاالهايي كه 
در همان سال مصرف مي شود مثل پرداخت يارانه. اينها 
هزينه هاي عملياتي يا هزينه جاري دولت است. يك دسته 
ديگر هزينه هاي دولت تملك دارايي از سرمايه عمده اين را 
قبال مي گفتيم مخارج عمراني مثال سد مي سازد، سدي كه 
از قبل وجود نداشته ساخته مي شود. ساختمان مي سازد. 
نرم اف��زار مي خرد. نرم افزار طراحي مي كند. دس��ته آخر 
مصارف دولت تملك دارايي هاي مالي است. دولت پارسال 
اوراق مش��اركت فروخته االن دوباره پرداخت مي كند و 
سودش را مي دهد دارايي مالي كه قبال ايجاد شده را دولت 

تملك مي كند اگر بخواهيم جلوتر برويم.
  نفت و اساسا منابع زيرزميني مگر دارايي دولت 
است كه آن را جزو درآمدها و منابعش بياورد؟ آيا 
همه جاي دنيا كشورهاي نفت خيزند آن نفت را به 
راحتي جزو دارايي ها و بودجه مي آورند يا ما اينطور 

هستيم؟
كشورها مدل هاي مختلفي در مورد مالكيت منابع معدني 
دارند يك جايي مثل كشور ما منبع ملي است مثل نفت 
بعد طبيعتا توليت و مديريت اين با دولت ها اس��ت و اين 
دارايي اي كه زير زمين است، شايد شبيه خانه نباشد ولي 
به هر حال دارايي است. دارايي نسل ما است شايد يك جور 
ديگر هم بشود به آن نگاه كرد در حقيقت نفت مي فروشيم 
داريم از آيندگان قرض مي گيريم ولي اين استعاري است و 
مفهوم حسابداري ندارد، مي توانيم از آن استنتاج اقتصادي 
بكنيم ولي اساسا دارايي حساب مي شود براي مالك نفت، 
نفت دارايي است چون كه مي تواند آن را بفروشد و عالوه 
بر آن يك سال هم بيشتر عمر مي كند. دولت ها بر نظامي 
كه حاكم است روي مالكيت نفتي شان با درآمدهاي نفتي 
برخورد مي كنند عالوه بر درآمدهاي نفتي درآمدهايي مثل 
مس يا منابع معدني ديگري هم داشته باشند مثل الماس 
يا شكر يا قهوه بس��تگي به اينكه مالكيت اينها دراختيار 
چه كسي است من تاكيد مي كنم منابع نگوييد درآمد. اين 
منابع كمك كند ممكن است بيايد ممكن است نيايد يعني 

اين نظام مالكيت داخل كشورها فرق مي كند. 
  من تا جايي كه يادم هست هر سال درگير كسري 
بودجه هس�تيم ولي اين را ظاهرا در اليحه بودجه 
خيلي شفاف و صريح نمي بينيم. اين كسري بودجه 

فاطمه نجفي اقتصاددان از چالش هاي نظام بودجه ريزي در ايران مي گويد
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كجا خودش را نش�ان مي دهد در اليحه يا جداول 
بودجه؟

همانطور كه يك شركت سه تا صورت مالي دارد يك شركت 
يك ترازنامه دارد كه نش��ان مي دهد چق��در دارايي دارد 
ساختمان، صندلي، ميز، نرم افزار، سخت افزار دارايي هاي 
آن است. يك سري هم بدهي دارد. مثل حقوق صاحبان 
سهام يعني اين دارايي هايي كه وجود دارد يا از بانك قرض 
گرفته يا از بازار بدهي قرض گرفته يا از پس��رخاله قرض 
گرفته يعني اينها از جاهايي آمده كه مالك نيستند يا اينكه 
مال خودش است اين مي ش��ود تعهداتش. دولت ها هم 
مثل شركت ها هستند يك مقدار دارايي دارد و يك مقدار 
بدهي دارند شركت ها يك صورت سود و زيان دارند اين 
شايد ما را به مفهوم كسري بودجه نزديك كند. شركت ها 
يك مقدار درآمد دارند و يك مقدار هزينه اگر درآمدهاشان 
از هزينه هاشان بيشتر ش��ود اين مازاد دارند كه مي شود 
سود شركت ها اگر درآمدهاش��ان كمتر از هزينه هاشان 
باشد شركت ضرر داده يا در حقيقت كسري دارد اتفاقي 
كه مي افتد اين است كه مشابهتي براي دولت وجود دارد 
اگر دولت مجموع درآمدها و واگذاري سرمايه اي اش يعني 
چيزي كه به خاطرش قرض مي گيرد مالكيت آن كاال يا 
خدمت تغيير نمي كند مالكيت آن منبع تغيير نمي كند 
مالك كس ديگري است مال بخش خصوصي نيست اگر 
دولت درآمدها و واگذاري  دارايي هاي س��رمايه اي اش از 
تملك دارايي سرمايه اي اش بيشتر باشد مي گوييم مازاد 
دارد و اگر درآمد و واگذاري س��رمايه اي اش از هزينه ها و 
هزينه هاي عمراني و هزينه هاي باالي يك سالش كمتر 
باش��د آن موقع دولت كسري دارد. يعني شبيه ضرر يك 
شركت. ولي چه اتفاقي مي افتد باالخره دولت از يك جايي 
آن پول را آورده كه خرج كرده از لحاظ حسابداري منابع و 
مصارف شما نمي تواند با هم فرق كند و به همين دليل منابع 
و مصارف شركت هم با هم فرق نمي كند. در اقتصاد به آن 
مي گوييم كسري بودجه دقيقا يعني درآمدها و واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي از كجا جبران مي شود از خالص 
واگذاري دارايي مالي جبران مي شود به اين معني كه مثاًل 
اوراقي كه دولت فروخته و اوراقي كه بازپرداخت كرده بدهي 
ايجاد كرده براي اينكه اين منابع را ايجاد كند اين مي شود 
كسري بودجه اگر بخواهيم دقيق باشيم اگر جدول خالصه 
بودجه كشور را نگاه كنيد مي بينيد همه چيز با هم مساوي 
است آن چيزي كه به آن كسري بودجه مي گوييم جمع 
تراز عملياتي يعني درآمد منهاي هزينه جاري و جمع تراز 
سرمايه اي يعني واگذاري دارايي سرمايه اي منهاي تملك 

دارايي سرمايه اي مي شود تراز مالي.
  اگر من بخواهم دنبال ميزان كسري بودجه يك 
سال دولت در اليحه بودجه بگردم بايد بروم سراغ 
دو بندي كه مربوط به دارايي هاي مالي است. يعني 

واگذاري دارايي هاي مالي و تملك دارايي مالي.

بله و اگر بخواهيد عددش را ببينيد و مطمئن باش��يد در 
بودجه سال 1400 يك عدد فكر مي كنم 298 هزار ميليارد 
تومان سمت واگذاري و يك عدد 100 هزار ميليارد تومان 

سمت تملك دارايي هاي مالي.
  يعني چقدر كسري بودجه، 198 ميليارد تومان. 
يك سوالي كه در اينجا به ذهن مخاطبان مي رسد 
اين اس�ت كه دولت قرار اس�ت به كي بدهي پيدا 
بكند، من ممكن است به شما خانم نجفي بدهكار 
باشم يا شما به من بدهكار باشيد ولي دولت به كي 
بدهكار است. 198 هزار ميليارد تومان به كجا و به 

كي بدهكار است.
چند تا راه دارد براي دانس��تن اين. به طور كلي به بخش 
خصوصي بدهكار مي ش��ود. موسسات مالي و موسسات 
غيرمالي. اوراق بهادار دولتي چ��اپ مي كند اين اوراق را 
مي فروش��د در مورد ايران وقتي حرف مي زنيم به مردم 
بدهكار مي شود ولي به طور عمومي يك وقت ها از بازارهاي 
بين المللي قرض مي گيرند يعني به بيرون از خودش��ان 
بدهكار مي شوند يا از موسسات بين المللي وام مي گيرند 
يا دولت از بانك ها وام مي گيرد اينها ايجاد بدهي بر اساس 

اوراق نيست اين بدهكار شدن دولت از اين جنس است.
  تا جايي كه من خاطرم هس�ت م�ا حداقل بعد از 
انقالب هر س�ال با كس�ري بودج�ه مواجه بوديم 
مساله اين است كه كس�ري بودجه در يك سال را 
به ما مي گويد كسري بودجه قرار است در استخري 
ريخته بشود اين بدهي ها و اين كسري هاي بودجه 

كجا مي رود اينها. روي هم تلنبار مي شود و آخرش 
چه مي شود؟ 40 سال پشت سر هم كسري بودجه 
داشته باشيم حتما تا 400 سال ديگر هم مي توانيم.

اگر من اشتباه نكنم ما از زماني كه اليحه بودجه را داريم 
يعني قبل از انقالب كسري بودجه چيزي بوده كه با ما بوده 
از دهه 50 به بعد تقريبا متوسط ساالنه 2 تا 3 درصد كسري 
بودجه داشتيم. مساله اين است كه كسري بودجه ها از كجا 
تامين شده است. اين كسري بودجه ها طبيعتا به انبار بدهي 
درآمده حاال ممكن است از من بپرسيد مثال دولت ايران 
تازه از سال 1394 اوراق مي فروشد از كجا مي آيد نهايتا از 
برنامه سوم دولت فروش اوراق را شروع كرده، سال 1379 
اينها كجا رفتند اينها تبديل شدند به انباشت بدهي. بدهي 
غيرقابل شناس��ايي به افراد، پيمان��كاران، صندوق هاي 
بازنشستگي، بانك مركزي و اينها روي ترازنامه ساير آحاد 
اقتصادي نشسته و ما از اينها غافل بوديم تازه ما در دولت 
دهم است كه مي آيد يك بار همه اينها را يك عالمه عدد 
در مورد بدهي به پيمانكاران وجود داشته دولت آمد براي 
اولين بار بدهي را احصا و تقويم كرد مشخص شد هر كاغذي 
كه زير شيشه مانده بود يا بدهي مشخص شد آورد يك جا و 

اينها شروع شدند به ثبت شدن و اين مشخص شد.
  يعني ما قبل از اين نداشتيم اينها را ،شما از شباهت 
صورت هاي مالي شركت ها با دولت حرف زديد ولي 
بودجه يك دوره يك س�اله را نشان مي دهد انگار 
كه خب�ري از ترازنامه اي ك�ه در يك مقطع يعني 
همين ام�روز من بدان�م كل دارايي هاي دولت كل 
بدهي هاي دولت چقدر اس�ت انگار خبري از اين 

ترازنامه نيست. 
در مورد ايران يا در مورد ساير كشورها. 

  در مورد ايران.
به نظر اين جور نيست كه براي هر سال بدانيم ميزان بدهي 
و دارايي دولت چقدر بوده يا در حقيقت مقدار تعهدات و 
دارايي ها چقدر بوده ما مي دانستيم كه به صورت پراكنده 
اينه��ا چقدر بوده ولي اينكه يك س��ياهه قابل اتكا حتي 
حسابرسي نش��ده وجود داشته، نه به نظر نمي آيد وجود 

داشته باشد.
  يعني مي توانيم بگوييم دولت ايران يك بدهكاري 
اس�ت كه نمي داند ميزان بدهي اش چقدر است و 
احتماال حتي نمي داند دقيقا به چه كساني بدهكار 

است يعني همين قدر خنده داراست  قصه.
ش��ايد بهتر باش��ه االن اين جوري نگوييم چون به نظر 
مي رسد در فاصله س��ال هاي 92 تا 96 بدهي هاي دولت 
حداقل براي يك بازه 4 ساله به خوبي شناسايي و احصا شده 
و مشخص بوده كه حتي اينها حسابرسي شده هستند يا 
نه ولي حداقل مي توانيم بگوييم كه انتشار آمار بدهي هاي 
دولت از سال 96 به بعد متوقف  يا پراكنده شده است و ما بعد 
از اطالعات دقيق آن به اطالعات پراكنده رسيده ايم مثال 
چقدر به صندوق هاي بازنشستگي ادعا دارند كه دولت به 
آنها بدهكار است چقدر به شبكه بانكي ادعا دارد كه دولت 
بدهكار اس��ت. و اينها به همان ص��ورت پراكنده درآمده 
انتشارش��ان. در مورد سمت دارايي ها پيچيده تر است نه 
فقط براي ايران براي دنيا محاصره سمت دارايي هاي دولت 
پيچيدگي هاي خاصي دارد و چون نفع خيلي عجيبي براي 
كس��ي ندارد برعكس كشورها عمدتا سياهه هاي خوبي 
از بدهي هاش��ان دارند كش��ورهايي كه مثال در بازارهاي 
بين المللي مجبورند قرض كنند يا به خاطر قرض گرفتن 
بايد اهليت اعتباري مشخص باشد يعني مشخص باشد 
اينها مي توانند پس بدهند يا نه. كشورها معموال سياهه 
مرتب تري از بدهي ها دارند بعضي از كشورها سياهه هاي 
مرتبي از دارايي هاشان هم دارند و  براي هر سال يا با تواتر 

زماني ساالنه منتشر مي كنند.
  يعني در آن سبد بستانكاران دولت يك بستانكار 
خيلي قوي اي بود يا بستانكار بين المللي بود شايد 
اين انگيزه براي دولت بيشتر بود براي اينكه انضباط 

مالي بيشتري داشته باشد.
شايد بشود گفت اگر دولت ديگر نمي توانست كسب منابع 

كند با وضعيت بدهي اش.
  آن موقع نگاهش ناگزير بايد مي رفت به س�مت 

بيرون از ايران.
به سمت بيرون از ايران وقتي مي گوييم نمي توانست يعني 
از بانك مركزي هم نمي توانست قدرت خلق بدهي بدون 
حساب و كتاب نداشت بايد مشخص شود توانايي يعني 
به صورت آينده نگ��ر توانايي دادن بدهي  قبلي دارد يا نه. 
هيچ دولتي بدهي هايش را تس��ويه نمي كند هميشه در 
يك حدي از بدهي باقي مي مانن��د دولت ها ولي چند تا 
چيز مهم اس��ت يكي اينكه اين بدهي ها از يك اندازه اي 
باالتر نرود كه براي هر كش��وري فرق مي كند مثال ژاپن 
دو برابر جي پي دي اش بدهي دارد ولي ناپايدار نيس��ت و 
بخش قابل توجهي از بدهي اش هم بدهي داخلي اس��ت 
يعني به بازارهاي بين المللي بدهكار نيست اين براي ژاپن 
ناپايداري نمي آورد ولي كش��وري مثل اتيوپي يا كنيا يا 

اوگاندا بدهي شان باالي 60 درصد جي پي دي شان باشد 
يا كشورهاي نفتي باالي 45 درصد درآمد سرانه شان باشد 
اينها ناپايدار مي شوند بنابراين دولت ها سقف هايي را بايد در 
خلق بدهي رعايت كنند كه معلوم باشد مي توانند اين بدهي 
را مديريت كنند و مي توانند هزينه هاي بدهي را بدهند. 
م��ورد دومي كه دولت ها خيلي وقت ها بايد رعايت كنند 
اين است كه توانايي اين را داشته باشند كه هزينه ايجاد 
بدهي بعدي و پرداخت بدهي قبلي را يا حداقل سود بدهي 
قبلي را داشته باشند و اين هم نبايد از حدي بيشتر باشد 
چون اينها بايد از ماليات   يا دارايي سرمايه اي تامين شود.

  در صحبت هايتان اشاره اي به بانك مركزي كرديد 
انگار كه يكي از آن بستانكارها بانك مركزي است در 
كنارش هم گفتيد يك جايي ديگر دولت نمي تواند 
از داخل تامين مالي كند و نگاهش به بيرون مي رود 
آنجا انضباط مالي مهم است مساله اين است كه اگر 
يكي از آن بستانكارها بانك مركزي باشد و مي تواند 
آن كسري را از طريق بانك مركزي تامين كند حد 
يقف آن كجاست، كجا ممكن است به جايي برسد كه 

بگويد نمي توانم از بانك مركزي قرض كنم.
اصالح مي كنم مي شود گفت بدهي به نظام بانكي نه بدهي 
مستقيم به بانك مركزي. يعني مس��تقيم برود از بانك 
مركزي پول بگيرد چون از 1379 اينها ماده 60 قانون برنامه 
سوم است استقراض مستقيم از بانك مركزي ممنوع شده 
اما دولت از دو مسير يعني به شبكه بانكي بدهكار مي شود 
مسير فروش اوراق به مالكين موسسات مالي. اين دو مسير 
يكي تنخواه گردان دولت است و ديگري بدهكار شدن به 
شبكه بانكي. اينكه حد يقف كجاست. دولت درآمدش يك 
باره تحقق پيدا نمي كند طبيعتا فصل مالياتي يك وقتي 
است درآمدها افزايش پيدا مي كند ولي مخارج دولت در 
طول سال يكسان است هر ماه بايد يك مقدار حقوق بدهد 
هر ماه بايد خريد كاال و خدمات بكند اين باعث مي شود يك 
اختالفي بين درآمد و هزينه دولت باشد و به داليل ديگر 
ممكن است نياز به وجوه نقد داشته باشد تا درآمدهايش 
تحقق پيدا كند دولت هميشه تنخواهي از بانك مركزي 
مي گيرد اين نامتعارف نيست در دنيا نامتعارف آنجا مي شود 
كه يك دولت آخر هر ماه به طور ثابت 15 ميليارد تومان 
به بانك مركزي اش بدهكار اس��ت اين غيرقانوني نيست 
ولي مثل اين مي ماند كه 15 هزار ميليارد تومان مستمرا 
استقراض كرده باشد و اين كجا حد يقف است. ببينيد مالي 
عمومي يا بودجه داخلش مفهوم سياسي دارد تا جايي كه 
بتواند يعني اين مختص ايران هم نيست كشورها منابع را 
شايد سلسله مراتبي مصرف مي كنند منابعي كه كمتر 
هزينه دارد دولت ها اول مصرف مي كنند نفت مال همه 
است و كسي حساب كشي نمي كند بنابراين وقتي نفت 
هست نمي رود سراغ مالياتي كه نارضايتي ايجاد مي كند. 
اگر بتوانم بدهي ايجاد كنم بدون اينكه مردم را ناراحت كنم 
سراغ ماليات نمي روم به زور سياسي بازيگران برمي گردد و 
به اينكه به لحاظ اقتصادي كشور چقدر پايدار مي ماند من 

مي توانم اينقدري كه قرض گرفتم پس بدهم يا نه. 
  به نظرم براي اينكه بحث بودجه اي كه اين مقدمه 
را گفتيم وصلش كنيم به ساختار بودجه الزم است 
يك كم از مديريت مالي عمومي بگوييد و نسبتش 

با بودجه.
ما راجع بودجه حرف زدي��م و گفتيم بودجه فقط منابع 
و مصارف دولت اس��ت. ما راجع به جري��ان وجوه دولت 
حرف مي زنيم چيزي شبيه جريان وجوه حرف مي زنيم 
وقتي درباره بودجه حرف مي زنيم راجع منابع و مصارف 
يك ساله حرف مي زنيم اين منابع و مصارف يك سال در 
يك چرخه اي شكل مي گيرد و در تعدادي فرآيند مالي كل 
مجموعه اي كه به كل فرآيندهاي مالي كه به دولت مربوط 
مي شود يا دولت در آنها دخيل است و اثري در زمان حال يا 
آينده دارند مي گويند ماليه عمومي. هر سال دولت حدود 
شهريورماه مي آيد از سازمان هاي مختلف نيازهاشان را 
مي گيرد بر اساس سابقه قبلي كه خرج كردند پولي كه در 
حسابشان باقي مانده سازمان برنامه بر اساس پيش بيني 
درآمدها دارد يك بودجه اي پيش��نهاد مي كند، حدس 
مي زند دخلش اين اس��ت خرجش اين است بچه هاش 
هم سازمان هاي مختلف اند و برنامه هاي مختلف. و يك 
بودجه پيشنهاد مي كند به مجلس. مجلس اين بودجه را 
در فرآيند رفت و برگشت تصويب مي كند تغيير مي دهد 
به اين مي گويند بخش پيشنهاد يا طراحي يا فرموله كردن 
بودجه. بعد مجلس اين اختيار را به دولت مي دهد كه برود 
اين منابعي را كه تصويب كرده اين خرج هايي كه مجلس 
الزم دانسته دولت الزم دانس��ته و مجلس تاييد كرده را 
خرج كند. دولت ش��روع مي كند پول دادن به دستگاه ها 
تا برسد به ذي نفع نهايي. معلم كه آخر ماه حقوق گرفت 
فرآيند درس دادن تكميل شده و دولت به هدف سياستي 
رسيده است. بنابراين آخرين مصرف كننده آخرين گيرنده 
اين وجوه است اين مي شود فرآيند اجرايي بودجه يعني 
اعتبارهايي كه قرار بوده تخصيص پيدا كند. اعتبارهايي كه 

براي دستگاه ها قرار بوده تخصيص پيدا مي كند و تحقق 
پيدا مي كند. اين فرآيند بودجه اس��ت. حاال چه اتفاقي 
كنار اين مي افتد ما با پول سروكار داريم ما هر كجا با پول 
سروكار داريم نيازمند حسابداري هستيم نيازمند ثبت 
اطالعات مالي هس��تيم. قسمت سوم اين چرخه بودجه 
اين اس��ت نياز داريم كه اي��ن پرداخت ها و دريافت هايي 
كه انجام مي شود ثبت و گزارش شود نهايتا سال 1399 
تمام مي ش��ود و حاال دولت كنترل كرده حسابداري اش 
در گزارش هاي مالي و وضعيت مالي اش را  آخر سال اين 
بودجه جمع شده يك ناظر بيروني بي طرف نظارت كند آيا 
آن چيزي كه پيشنهاد و تصويب شده بود اتفاق افتاده يا نه 
اين از آن تخلف شده يا به اهداف نرسيده يا اين صورت هاي 
مالي صورت هاي مالي كه پيش بيني مي ش��ده نيست يا 
اين صورت هاي مالي با همديگر تطابق ندارد اين مي شود 
حسابرسي بيروني دولت. در نظام هاي مختلف دموكراسي 
و در ش��كل هاي مختلف مديريت مالي عمومي اين فرق 
مي كند. بعضي كشورها تعدادشان زياد نيست ناظرشان از 
جنس بخشي از قوه قضاييه است خيلي از كشورها عموم 
كشورها ناظرشان از جنس مجلس است. يعني مجلس 
به عنوان كسي كه نمايندگي دارد از سمت مردم يك بار 
نظارت مي كند اهداف بر اساس منابع ملي انتخاب شده 
باشند و بودجه تصويب مي كند يك بار نظارت مي كند اين 
اتفاق افتاده باشد و عملكرد مطابق چيزي باشد كه انتظار 
مي رفت. خود مجلس نمايندگان نمي توانند طبيعتا يك 
سازمان حسابرسي كه در ايران مي شود ديوان محاسبات. 
ديوان محاسبات مسووليت بررسي اين صورت هاي مالي 
حسابرسي را دارد. كل اين فرآيند كه اتفاق مي افتد در سال 
مالي معلم مي رود سر كالس حقوق مي گيرد بدهي ايجاد 
مي شود ميان مدت و اين بدهي اثر بلندمدت دارد. كل اينها 

و نتايج آن و فرآيندها مي گوييم مديريت مالي.
  شما مديريت مالي عمومي را در 4 مرحله براي ما 
توضيح داديد يك�ي فرموله كردن يكي اجرا يكي 
حسابرسي و حسابداري و گزارش دهي و يكي هم 
حسابرسي بيروني. همه اين كارها انجام مي شود 
براي اينكه ما بتوانيم آن منابعي كه در اختيار بخش 
عمومي است در اختيار دولت هست را به بهترين 
نحو مصرف كنيم ولي مساله اينجاست كه ما چند 
ساله مرتبا داريم مي شنويم حرف از اصالح ساختار 
بودجه اس�ت كجاي اين مراحل ما مش�كل داريم 
كجاي كار ما مي لنگ�د و كال اين اصالح س�اختار 

بودجه چه ضرورتي دارد براي اقتصاد امروز ايران.
 قبلش تعريف كنيم كلمه خيلي جا افتاده در سال 97 و 98 
خيلي جا افتاده اصالح ساختار بودجه چي هست؟ اصالح 
بودجه چيست؟ ما مدت ها مستمرا كسري بودجه داشتيم 
و اين كس��ري بودجه هم ثبات پولي ما را تهديد مي كند 
تورم زاست هم ثبات مالي ما را تهديد مي كند يعني معلوم 

نيست دولت ها تا كي مي توانند به اين وضعيت ادامه بدهند 
هم آثار ديگري دارد روي شؤون مختلف اقتصادي ما. اين 
بايد اصالح بشود همه اقتصاددان ها مي دانند با اين كسري 
بودجه نمي تواند تا ابد ادامه يابد. اين اصالح اقتصادي است 
كه بايد روي بودجه ها انجام بش��ود نه فقط كشور ما همه 
كشورهاي دنيا. فرقي نمي كند مستقل از توسعه يافتگي 
مستقل از توسعه يافتگي سيستم مالي معموال ناگزير از 
يكسري تغييرات در اعمال سياست هاي اقتصادي هستيم 
براي اينكه شما بتوانيد اعمال سياست اقتصادي بكنيد 
نيازمند توانايي اجرايي داش��ته باشيد و نيازمند هستيد 
پشتيباني سياسي داشته باشيد. پشتيباني سياسي يعني 

نظام انگيزشي آدم ها.
  قبل از اينكه برويم سراغ توانايي اجرايي و پشتوانه 
انگيزشي كه شما گفتيد به نظرم مساله ما اين است 
چه ضرورتي دارد اين اصالحات. چرا اينقدر شما بر 
طبل اصالح بودجه اصالح ساختار بودجه مي كوبيد 

مگر چيست؟
فكر مي كنم هنوز يك سال نگذشته عواقب اقتصادي را 
بگذاريم كنار هنوز يك سال نگذش��ته از آبان 1398 كه 
براي همه ما واقعه تلخي بود. به خاطر يك تصميم بودجه اي 
كه گروهي از مردم اثرش را مي ديدند از تصميم بودجه اي 
سلب مشروعيت شد و از حكومت سلب مشروعيت شد. 
مشروعيت مراتب دارد معني اش اين نيست كه حكومت 
سرنگون شد ولي مردم اعالم كردند كه تصميم دولت را 
مشروع  نمي دانند و فكر كنيد اتفاق هايي شبيه اين زياد 
بيفتد دولت از چند مسير كسب مشروعيت مي كند يكي 
مسير انتخابات يا مثل كشورهاي آفريقايي قرارداد صلح 
است. يك مسير ماها يك بخش��ي از آزادي سياسي مان 
را و يك بخش��ي از پولمان را مي دهيم به دولت ها تا بقيه 
آزاديمان را تامين كنند و خدمات به ما بدهند. حاال تصور 
كنيد يك بخش عمده اي از جامعه قبول ندارند كه قبول 
ندارن��د كه دولت ها اين خدمات را بهش��ان داده اند و اين 
سلب مشروعيت مي كند اعتراض به رديف هاي بودجه از 
اين جنس است كه مشروع نمي دانم اين تصميم را. وقتي 
تعداد اينها زياد بشود مش��روعيت يك نظام قانوني زير 

سوال مي رود كسب مشروعيت از اين جنس است كه من 
بتوانم خدمات ارايه بدهم به عنوان دولت. مشروعيت اين 
جوري حفظ مي شود با دادن خدمات مختلف. حفظ ثبات 
كالن كه تحت تاثير انواع شوك ها قرار دارد مشروعيت ما 
اينقدر داريم بحث مي كنيم به لحاظ پايداري اقتصادي 
هم مي دانيم اين جور ادامه دهد. از يك طرف ديگر ما در 
كشوري زندگي مي كنيم كه آخرين آمار اعالم شده واضح 
بدهي اش مال سه يا چهار سال پيش است اين نمي تواند 
خوب باشد كسري بودجه كه اعالم مي شود آخرين گزارش 
حسابرسي شده دولت گزارش تحقيق مال سال 97 است 
يعني دو سال تاخير وجود دارد و مثال امسال بودجه 1400 
ديده مي ش��ود آخرين چيزي كه مي توانستم بگويم به 
اهداف سياستي رسيده ام يا نه مال سه سال پيش است در 
اين سه سال تورم 30، 40 درصدداشتيم  اينها همه با هم 
باعث مي شود كه ما فكر كنيم يك چيزي اينجا مي لنگد 
مثل پدر خانه اي كه مي فهمد وضعش خراب است ولي از 
آن طرف نمي داند چقدر بدهي دارد يا حداقل نمي تواند 
ب��ا خانواده در ميان بگذارد. بگوي��د آقا نرو كفش بخر نرو 
رستوران ما بايد اين را حل كنيم براي اينكه عمق مساله 
چقدر است. من قبل از اينكه بخواهم با شما صحبت كنم 
نگاه كردم به داده هاي بودجه. از اين سه چهار تا مركز اصلي 
منتشر كننده داده هاي بودجه يكي اش وزارت اقتصاد است. 
يكي بانك مركزي. سرج اينترنتي كردم آخرين داده در 
دسترس مال س��ال 96 بود بخواهيم اين را بگذاريم كنار 
يك كشور ديگر ما يك كش��ور نفتي ديگر داريم االن دو 
ساله از هم فرو پاشيده كشور كامال از هم گسيخته ونزوئال 
من همين االن چك كردم بدهي زمستان ونزوئال مشخص 
اس��ت بدهي دولت ونزوئال در زمستان 2020 مشخص 
است اين يعني ما يك جاي كار نياز داريم كه رويكردهاي 
ساختاري را تغيير بدهيم نظام اجرايي، در دسترس بودن 
مالي را عوض كنيم نحوه مديري��ت اين اطالعات را بايد 

عوض كنيم.
  چاره اي نيس�ت ك�ه بپذيريم ض�رورت را حاال 
بايد چه بكنيم؟ مس�ير اين اصالح چگونه است؟ 

مكانيسم هاي آن چيست؟
اصالح ساختاري بودجه را تعريف مي كردم در مقابل اينكه 
ما بخواهيم سياست مالي پياده كنيم يا اصالح اقتصادي 
انجام بدهيم با سياست مالي ما موقعي از اصالح ساختاري 
حرف مي زنيم در حقيقت مي خواهيم انگيزه بازيگران را 
عوض كنيم يعني مي خواهيم تغييراتي ايجاد كنيم در 
قوانين و تغييراتي دسترسي به اطالعات و توان پردازش 
استفاده از اطالعات ايجاد كنيم كه انگيزه آدم ها عوض بشود 
و توانايي ما براي پياده سازي سياست هاي مالي عوض بشود 
اين مي شود اصالحات ساختاري. اين چيزي كه حداقل 
به اش��كال مختلف دارد توسط سازمان برنامه، مجلس و 
رسانه ها بيان مي ش��ود خيلي خالصه مي شود چيزي از 
بيشتر از پياده سازي سياست اقتصادي حرف مي زنيم ما 

مي خواهيم نظام هاي انگيزشي را عوض كنيم.
  اين ضمير ما برمي گردد به كجا؟ به مجلس، دولت 
يا نظام حكمراني اقتصادي مملكت كه قرار است 
نظام انگيزشي تغيير بدهد در صورتي كه براي اين 
كار خودش بايد انگيزه اي داشته باشد انگيزه خود 
اين نظام حكمراني چيست براي اين كار. مي شود 
گفت يكي از داليلي كه اگر بپذيريم تا حاال موفق 
نبوده مي ش�ود يكي از دالي�ل آن واقعا انگيزه اي 

نداشته براي اين كار.
س��والتان را از چند جنبه مي ش��ود نگاه كرد. ما وقتي 
مي گوييم ما كسي است كه شهروند چه رسانه چه استاد 
دانشگاه چه نماينده مجلس چه مدير سازمان برنامه و 
اين آدم مي خواهد تغيير ايجاد كند و اين آدم مي داند 
اين وضعي��ت ادامه پيدا نمي كند. بنابراي��ن، اين ما از 
مجموعه اي از افرادي است كه دنبال تغييرند اينجا ديگر 
ادبيات تغيير است. وقتي ما مي گوييم اراده اصالح وجود 
ندارد خودمان را راحت مي كنيم يعني يك سنگ بزرگ 
ساختار سياس��ي مي گذاريم وسط در حالي كه مساله 
همه اش اراده اصالح نيس��ت يعني يك لحظه از ايران 
بيرون بياييم اين ادبيات وج��ود دارد كه در اصالحات 
مالياتي، س��اختار مالياتي بخشي از زيرمجموعه مالي 
عمومي است.  اصالحات مالياتي مشخصا كشورهاي 
توسعه يافته موقعي كه مي خواهند يك قانون مالياتي 
جديد تصويب كنند مثال امريكا مي خواهد قانون گرفتن 
ماليات از شركت هاي بيرون از خودش. اين دعوا، دعواي 
انگيزه است براي اينكه اگر بخواهد مي تواند اين كار را 
بكند ول��ي در هند نمي تواند مالي��ات را افزايش بدهد 
چون نمي تواند افزايش بدهد نه اينكه نمي خواهد يعني 
همه مي دانند كه مي خواهند ولي توانايي اين را ندارد   
به قوانين مالياتي دسترسي ندارم يا دنبال ماليات هاي 
ساده تري بايد بگردم يا توانايي ندارم آدم ها را وادار كنم 
كه اظهار مالياتي كنند اين عدم توانايي اجرايي اس��ت 
كه كشورها را محدود مي كند. به نظر مي آيد حداقل در 
حوزه ماليات به صورت گسترده يا در حوزه بهبود خريد 
كاال و خدمات يك بخش درآمد داريم يك بخش هزينه. 
مشكل كشورهاي در حال توسعه بيشتر اين است كه 
توانمندي را ندارند مثال 12 سال است كه دولت مي داند 
بايد ماليات را باال ببرد به جاي اينكه بدهي خلق كند و 
واقعا نخست وزير كشور ايكس انگيزه دارد كه اين بدهي 
را كاهش بدهد براي اينكه زي��ر بار اين بدهي كمرش 
مي شكند بدهي خارجي يا داخلي ولي نمي تواند ماليات 
را از 4 درصد توليد ناخالص داخلي برساند يه 10 درصد 
در حالي كه حداقل 2 معاهده بين المللي هم پيوسته در 
دنيا كه بخواهد اين كار را بكند اين عدم توانستن حاال 
از كجا مي آيد در مورد ايران همين طوره يك بخشي، 
بخش انگيزه هاست و يك بخشي، بخش توانايي است 
برخورد با فرار مالياتي يك بخش آن است كه يك عده اي 
نخواهند قوانين تغيير كنند ولي يك بخش هم آن است 
كه فرار مالياتي را تش��خيص بدهم بايد اطالعات مالي 
افراد را جمع كنم براي اينكه اطالعات مالي افراد را جمع 
كنم بايد بتوانم اينها را پردازش كنم بايد كارمندي داشته 
باش��م كه اين پردازش فهم بكند و حاال نيروي انساني 
داشته باشم كه همه انگيزه ماليات گرفتن درست داشته 

باشد هم توانايي ماليات گرفتن درست را داشته باشد.
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ما از زماني كه اليحه بودجه را داريم يعني 
قبل از انقالب كس�ري بودجه چيزي بوده 
كه با ما بوده از دهه 50 به بعد تقريبا متوسط 
ساالنه 2 تا 3 درصد كسري بودجه داشتيم. 
مساله اين است كه كسري بودجه ها از كجا 
تامين ش�ده است. اين كس�ري بودجه ها 
طبيعتا به انب�ار بدهي درآمده حاال ممكن 
است از من بپرسيد مثال دولت ايران تازه از 
سال 1394 اوراق مي فروشد از كجا مي آيد 
نهايتا از برنامه سوم دولت فروش اوراق را 
شروع كرده، سال 1379 اينها كجا رفتند 

اينها تبديل شدند به انباشت بدهي.

اشاره
هر سال دولت حدود شهريورماه مي آيد از 
سازمان هاي مختلف نيازهاشان را مي گيرد 
بر اس�اس س�ابقه قبلي كه خ�رج كردند 
پولي كه در حسابشان باقي مانده سازمان 
برنامه بر اس�اس پيش بيني درآمدها دارد 
يك بودجه اي پيش�نهاد مي كند، حدس 
مي زند دخلش اين است خرجش اين است 
بچه ه�اش هم س�ازمان هاي مختلف اند و 
برنامه هاي مختلف. و يك بودجه پيشنهاد 
مي كند به مجلس. مجلس اين بودجه را در 
فرآيند رفت و برگش�ت تصويب مي كند 

تغيير مي دهد.

اشاره



تعادل | فاطمه كاظمي |
چيزي ب��ه آخرين يل��داي قرن نمانده اما امس��ال 
ش��ب يلدا به دليل ش��يوع ويروس منحوس كرونا 
نگران كننده اس��ت و باي��د آن را متفاوت تر برگزار 
كني��م و در خانه بمانيم. اما م��ردم ايران طبق يك 
رس��م ديرينه براي شب يلدايش��ان تدارك خاصي 
مي بينند، از خري��د هندوانه گرفته تا آجيل و ميوه 
وتنقالت. اگرچه در طوالني ترين ش��ب س��ال ۹۹ 
ديگر خبري از دورهمي ها نيست و بايد آن را بسيار 
محدود برگزار كرد، اما در آس��تانه نزديك شدن به 
شب يلدا شاهد نوس��اناتي در بازار »ميوه و تره بار، 
شيريني، آجيل و خشكبار، گوشت و مرغ« به روال 

سال هاي قبل هستيم.
 اقالم��ي كه قيمتش��ان هرس��ال متاثر از ش��رايط 
اقتصادي است، امسال با همه  گيري ويروس كرونا 
شرايط تازه اي را تجربه مي كند.اما يلداي ۹۹براي 
يك خانواده ايراني چقدر آب مي خورد و نس��بت به 
س��ال گذش��ته چه تغييرات قيمتي را تجربه كرده 
است؟ تحليل داده هاي آماري و بررسي هاي ميداني 
خبرنگار تعادل نش��ان مي دهد، شب يلداي امسال 
حدودا 50 درصدگران تر از سال قبل تمام مي شود. 
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، هزينه سبد يلد در سال 
۹۷ براي يك خانواده 3 نفره 130 هزار تومان بوده 
است كه در س��ال ۹۸ به 13۷ هزار تومان رسيده و 
در سال جاري به 205 هزار تومان رسيده است. در 
بين اين اقالم، »پس��ته« بيشترين قيمت را به ثبت 
رس��انده؛ بطوريكه نسبت به سال گذشته 106.06 
درصد افزايش قيمت پيدا كرده اس��ت. در اين بين 
كمتري��ن افزايش قيمت ب��ا 26.64 درصد متعلق 
به »هندوانه« اس��ت. نكته قابل توجه اين است كه 
امس��ال در هيچ كدام از اقالم ش��ب يلدايي كاهش 

قيمت مشاهده نمي شود.

  سبد يلدا
يك سبد معمولي شب يلدا شامل آجيل و خشكبار، 
ميوه و شيريني است. مي توان گفت كه سبد يلداي 
يك خانواده سه نفره ش��امل يك كيلوگرم نارنگي، 
پرتقال، سيب، انار و 4 كيلوگرم هندانه از ميوه جات؛ 
يك كيلوگرم از ش��يريني جات؛ 100 گرم پس��ته، 
100 گ��رم بادام درختي، 100 گ��رم بادام هندي، 
100 گرم فندق، 100 گرم تخمه آفتابگردان يا يك 
كيلوگرم آجيل شب يلدا از آجيل و خشكبار خواهد 
بود. مطمئنا اين س��بد مي تواند براي خانواده هاي 
مختلف، متفاوت باش��د و اين س��بد فرض شده به 
عنوان س��بد يلدايي، براس��اس آن چيزي است كه 
بط��ور معمول رايج اس��ت. در اين س��بد قيمت ها 
تقريبا حداقلي  در نظر گرفته شده اند. اين قيمت ها 
با مراجعه به فروشگاه هاي اينترنتي، مراكز فروش 
در ميادين ش��هري و ميادين ميوه و تر بار به دست 

آمده است.
با توجه به متوس��ط قيمت هاي موج��ود در بازار يك 
خانواده س��ه نفره براي تهيه اين س��بد يلداي فرضي 
بايد 302 هزار تومان هزينه كنند. در صورتي كه سال 
گذشته مي توانستند همين سبد را با 1۸۹ هزار تومان 
تهيه كنند. بنابراين با توجه به اين محاس��بات انجام 
شده، مي توان گفت سبد يلدايي در سال جاري براي 
يك خانوار 3 نفره، 5۹.۷۹ درصد گران تر از سال قبل 
شده است. در بين اقالم موجود پسته اكبري با 106.6 
درصد رشد بيش��ترين افزايش قيمت را داشته است.

كمترين ميزان تورم نيز مربوط به بادام ايراني است كه 
حدودا 5.4 درصد است.

  ميوه
ميوه يكي از اقالم خوراكي اساس��ي در س��بد شب 
يلدا است. طبق گفته رييس اتحاديه مركزي ميوه 
و تره ب��ار تهران قيمت هر كيلوگرم انار ش��يراز بين 
10 هزار تا 16 هزارتومان، انار دماوند بين 12 هزار 
تا 1۹ هزار تومان، انار س��اوه بين هشت هزار تا 14 
هزارتومان، انار كوهستان بين 15 هزار تا 21 هزار 
تومان است. همچنين خرمالو شمال بين پنج هزار 
تا هشت هزار تومان، خرمالو بين 10 هزار تا 15 هزار 
تومان، كيوي بين ۹ هزار تا 15 هزارتومان، س��يب 
درختي زرد دماوند 10 هزار تا 16 هزار تومان، سيب 

قرمز دماوند پنج هزار تا ۹ هزارتومان، سيب لبناني 
زرد )ميانه( بين هفت هزار تا 13 هزارتومان و سيب 
قرمز مراغه بين هشت هزار تا 13 هزار تومان است.

در ادامه رصد ليست قيمت ها نشان مي دهد، قيمت 
هر كيلوگرم پرتقال تامس��ون ش��مال بين هش��ت 
هزار تا 12 هزار تومان، پرتقال رس��مي جنوب بين 
۹ هزار تا 12 هزارتوم��ان، پرتقال ناول بين 13 هزار 
تا 1۹ هزار تومان، نارنگي انش��و و پيج بين هش��ت 
هزار ت��ا 13 هزارتوم��ان، نارنگي تخ��م ژاپني بين 
12 هزار ت��ا 15 هزار توم��ان، نارنگي ياف��ا بين 10 
هزار ت��ا 14 هزار تومان، ليموش��يرين بين هش��ت 
ه��زار ت��ا 11 هزارتوم��ان، ليموترش س��نگي بين 
12 هزار ت��ا 15 هزار تومان، گريپ فروت تو س��رخ 
 س��ه هزارو 500 تومان ت��ا پنج ه��زارو 500 تومان

 عرضه مي شود.
از آن سو، بر اساس نرخنامه منتشر شده عمده فروشي 
محصوالت كشاورزي در ميدان ميوه و تره بار تهران، 
هر كيلوگرم خيار رس��مي بين پنج هزار تا هش��ت 
هزارتومان، خيار گلخان��ه اي بين پنج هزارو 500 تا 
هش��ت هزارو 500 تومان، گوجه فرنگي انباري بين 
چهار هزار تا هفت هزارتومان، گوجه فرنگي بوته رس 
بين 6 هزار تا ۹ هزار توم��ان، هندوانه محبوبي بين 
دو هزارو 500 تا چهار هزارتومان، هندوانه ميناب و 
خطي بين دو هزار و 500 تا س��ه هزارو 500 تومان 

به فروش مي رسد.

  آجيل و خشكبار
طبق قيمت اعالم ش��ده از س��مت روابط عمومي 
سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران به فاصله 
يك هفته تا »شب يلدا«، قيمت انواع پسته از 162 
هزار تومان تا 1۹2 ه��زار تومان، مغز بادام درختي 
1۹5 هزار تومان، بادام زمين��ي غالف دار 41 هزار 
توم��ان و مغز بادام زميني درش��ت 5۹ هزار تومان 
اعالم ش��ده اس��ت. همچنين مغز فندق 2۷0 هزار 
تومان، انواع تخمه كدو از 4۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار 
تومان، ان��واع تخمه آفتابگردان از 3۸ هزار تومان تا 
42 هزار تومان، انواع تخمه جاباني از 34 هزار تومان 
تا 42 هزار تومان، نخودچي س��فيد )ُگل( 30 هزار 

تومان و بادام هندي 2۷3 هزار تومان اعالم شد.
اما مقايسه قيمت آجيل به عنوان يكي از محصوالت 
پرطرفدار شب چله در خرده فروشي ها، فروشگاه هاي 
سطح شهر و فروشگاه هاي اينترنتي آجيل با قيمت 
اعالم شده توس��ط روابط عمومي سازمان مديريت 
ميادين ش��هرداري تهران نش��ان مي دهد كه اين 
محصول با قيمت هاي بسيار متفاوتي در سطح شهر 

عرضه مي شود.
بنا بر تحقيق هاي ميداني صورت گرفته هر كيلو پسته 
اكبري با قيمت حدودي 340 هزار تومان، پسته فندقي 
240 هزار تومان و پسته احمدآقايي به طور متوسط 
با قيمت 300 هزار تومان به فروش مي رس��د. قيمت 
حدودي هر كيلو بادام هندي نيز 2۷3 هزار تومان است. 

همچنين هر كيلو تخمه آفتابگردان حدودا با قيمت 
40 هزار تومان به فروش مي رسد. قيمت هر كيلو آجيل 

شب يلدا هم در بازار 200 هزار تومان است.

  شيريني
ش��يريني يكي ديگر از تنقالت پرطرفدار شب يلداست 
كه طبق بررسي هاي انجام شده در سطح شهر، هر كيلو 
شيريني دانماركي با قيمت متوس��ط 3۸ هزار تومان به 
فروش مي رسد. كه 35.۷1 درصد رشد قيمت داشته است.

  گوشت و برنج
هر س��اله با نزديك شدن به ش��ب يلدا عالوه بر بازار 
ميوه، آجيل و ش��يريني قيمت اقالم مورد نياز براي 
تهيه شام ش��ب يلدا نيز افزايش مي يافت. اما امسال 
با توجه به همهگيري وي��روس كرونا رييس اتحاديه 
گوشت گوسفندي در اظهاراتي عنوان كرده در شب 
يلدا به دليل تشديد محدوديت عبور و مرور و به دنبال 
آن كاهش مهماني ها تقاضا براي خريد قيمت گوشت 
قرمز افزايش چنداني نخواهد داشت و قيمت ها تغييري 
نمي كند.ملكي قيمت امروز عرضه هر كيلوگرم شقه 
گوش��ت گوس��فندي بدون دنبه را 115 تا 120 هزار 
تومان اع��الم كرد.همچنين طبق گفته دبير س��تاد 
تنظيم بازار قيمت مرغ كه به 36000 تومان رس��يده 
بود، روند كاهش��ي را در پيش گرفته و به نرخ مصوب 

تنظيم بازار نزديك شده است.
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تبعات استقراض احتمالي 
دولت از بانك ها

دولت در سال هاي اخير به صورت غيرمستقيم از منابع بانك 
مركزي استفاده كرده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
بوده است. اين منابع، ذخايري هستند متعلق به اين صندوق 
كه در حس��اب هايي در خارج از كشور قرار دارد كه البته در 
حال حاضر به دليل تحريم ها، مسدود هستند و بلوكه شده اند. 
خب دولت مستقيم نمي تواند ارز موجود در اين حساب ها را 
مورد استفاده قرار دهد. در نتيجه با اخذ مجوز، مالكيت اين 
ذخاير را به بانك مركزي منتقل مي كند و بانك مركزي معادل 
اينها، ريال چاپ مي كند و به دولت مي دهد. اگر بانك مركزي 
آن ارزها را مي توانست بفروشد و ريال در اختيار مردم را جمع 
آوري كند، مشكلي به وجود نمي آمد، ولي چون نمي تواند اين 
ارزها را در بازار بفروشد، مجبور است كه اصطالحا ريال چاپ 
بكند كه البته اين امر به گونه اي است كه فقط حساب هاي 
دولت را بستانكار مي كند. به عبارت ديگر منجر به خلق پول 
براي دولت مي ش��ود. روش دوم؛ اين است كه از تسهيالت 
بانكي استفاده مي شود. يعني با مجوز مجلس، تسهيالت 
تكليفي ارايه مي ش��ود. بعد وقتي دولت در سررس��يد آن، 
نمي تواند از عهده بازپرداخت بدهي هايش بربيايد، در نتيجه 
بانك ها بستانكار مي ش��وند، در واقع مطالباتشان از دولت 
از اين محل افزايش پيدا مي كند و در نهايت فش��ار به بانك 
مركزي آورده مي شود و بانك مركزي نيز مجبور مي شود 
كه منابع در اختيار بانك ها قرار دهد، به بيان ديگر پول چاپ 
مي كند. از سويي براي اينكه بانك ها با مشكل مواجه نشوند، 
بعد از مدتي دولت به بانك مركزي مي گويد كه آن تعهدات و 
بدهي هاي بانك ها به خودت را به حساب بدهي هاي دولت به 
بانك مركزي لحاظ كن. يعني يك تهاتري انجام مي شود و در 
نهايت مثل اين مي ماند كه دولت براي تامين مخارج خودش 
از منابع بانك مركزي استفاده كرده است. سومين راهي كه 
به نوعي خيلي ظريف به سراغ استقراض غيرمستقيم از منابع 
نظام بانكي مي رود اين اس��ت كه دولت اذعان مي كند كه 
كسري بودجه را از طريق فروش سهام در بازار سرمايه تامين 
مي كند. اين راه خيلي خيلي غيرمستقيم است كه فهم آن 
دقت بااليي نياز دارد.دولت مي گويد سهامم را در بازار سرمايه 
عرضه مي كنم، منتهي براي اينكه قيمت سهام باال برود، به 
بانك مركزي فشار مي آورد كه نرخ بهره را پايين نگهداري 
كند، در نتيجه پايين نگه داشتن نرخ بهره در بازار بين بانكي، 
منجر به افزايش قدرت خلق پول بانك ها مي شود. يعني دولت 
به هزينه افزايش رشد نقدينگي در اقتصاد، يك رونقي را در 
بازار سهام ايجاد مي كند تا در نهايت بتواند سهامش را در بازار 
سرمايه با قيمت باالتر بفروشد. اين روش، خيلي ظريف است 
و مستقيما منجر به رشد نقدينگي نمي شود، ولي غيرمستقيم 
به خاطر اينكه نرخ بهره را بانك مركزي پايين نگه داشته است، 
رشد نقدينگي در نهايت افزايش پيدا مي كند.بانك مركزي 
مجبور مي شود براي اينكه جلوي افزايش نرخ بهره را بگيرد، 
منابع به بازار بين بانكي تزريق كند. تزريق منابع يعني چي، 
يعني پايه پولي را افزايش بدهد.اينها روش هاي غيرمستقيمي 
است كه به شرايط زمان و در شرايط مختلف، دولت از آنها 
استفاده كرده و در يكي دو سال اخير بيشتر از روش اول و دوم 
يعني منابع صندوق توسعه ملي و رونق بازار سهام، استفاده 
كرده اس��ت.دولت تصور مي كند روش هاي تامين كسري 
بودجه، غيرتورمي بوده، اما واقعيت اين است كه تورمي كه ما 
االن با آن مواجه هستيم، عمدتا به كسري بودجه دولت و اين 
شيوه هاي غيرمستقم و ظريف و در واقع زيركانه اي كه دولت 
استفاده كرده بازمي گردد كه در نهايت، اين روش ها به بانك 
مركزي ختم مي شود.يعني با پايين نگه داشتن نرخ بهره براي 
اينكه قيمت سهام باال برود و يا فروش ارز صندوق توسعه ملي 
و همچنين تسهيالت تكليفي، همگي نشان مي دهد كه همه 
اين راه ها نه به طور مستقم ولي به روش هايي به منابع بانك 
مركزي منتقل شده و شاهد تورم باالي اين سال ها در اقتصاد 
كشورمان هستيم.هشدارهاي رييس كل بانك مركزي در 
خصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي و موضع 
بانك مركزي و شخص رييس كل در خصوص منابع صندوق 
توسعه ملي، كامال شفاف و روشن است.آقاي همتي گفته اند 
اين يعني تامين كس��ري بودجه دولت از طريق پايه پولي؛ 
گرچه اسمش اين است كه دولت منابع صندوق توسعه ملي 
را استفاده كرده ولي در واقع از محل رشد پايه پولي، كسري 
بودجه دولت تامين شده است. اين موضوع صراحتا توسط 
دكتر همتي در پست هاي اينستاگرامي اشاره شده است.در 
كشورهاي دنيا، بانك هاي مركزي بر كاهش تورم متعهد 
هستند و با مشكالت دولت كاري ندارد. روش هايي كه دولت 
در اين چند سال اخير براي تامين كسري بودجه خودش 
استفاده كرده است، عمدتا روش هاي تورم زا بوده و شيوه هاي 

غيرتورمي را استفاده نكرده است.

آمادگي  براي تحريم هاي آينده
ب��ه اين معني كه ش��ايد رفتار آنها و برخي سياس��ت هاي 
اجرايي شان تغيير كند اما در عمل تفاوتي در نگاه كالن آمريكا 
درباره ايران به وجود نمي آيد. بايدن بناست در بهترين حالت 
عملكردي شبيه به اوباما داشته باشد و ما فراموش نكرده ايم 
كه بخشي از سنگين ترين تحريم ها عليه ايران را اوباما انجام 
داد.به اين ترتيب حتي اگ��ر فرصتي براي لغو تحريم ها به 
وجود  آيد، ايران بايد از آن به بهترين نحو استفاده كند. اينكه 
ما در سال ۹5 رشد اقتصادي بااليي داشته ايم به دليل فروش 
نفت بوده وگرنه در سياست هاي داخلي نتوانستيم تغييرات 
مثبتي را اعمال كنيم. براي آنكه اقتصاد ايران مسيري واقعي 
را طي كند بايد سياست هايمان را بر اساس بدترين شرايط 
يعني ماندن تحريم ها وضع كنيم تا كشور بتواند مسير رشد 
را طي كند و از اين رو خوش��بيني بي��ش از حد خطرناك 
خواهد ب��ود.در اين ترديدي وجود ندارد كه در صورت كنار 
رفتن تحريم ها، اقتصاد ايران بستر جديد براي فعاليت پيدا 
خواهد كرد و در بسياري از حوزه هاي گشايش هاي جدي 
رخ مي دهد اما اينكه ما چگونه از اين بستر استفاده كنيم، 
بيشترين اهميت را خواهد داشت. اگر بنا باشد ما بار ديگر به 
فروش نفت رو بياوريم و توليد و صادرات غير نفتي را فراموش 
كنيم، بار ديگر با بازگش��ت فشارها آسيبي جدي خواهيم 
ديد. از اين رو تا زماني كه مش��كالت داخلي برطرف نشود، 
لغو تحريم ها نمي تواند براي اقتصاد ايران معجزه كند.آنچه 
كه در اين بستر مهم است با تاكيد دوباره راهبرد كالن آمريكا 
عليه ايران، برنامه ريزي براي خروج كشور از انزواي اقتصادي 
است. ما بايد تالش كنيم منافع ديگر كشورها و شركت ها را 
با منافع اقتصادي ايران درگير كنيم تا به اين ترتيب حتي اگر 
خواستند دوباره ما را تحريم كنند، به دليل منافع خودشان 
نتوانند به راحتي اين تصمي��م را بگيرند. اگر ايران جزئي از 
زنجيره اقتصادي جهاني باشد، امكان تحريم وجود نخواهد 
داشت و اگر قدرت داخلي اقتصاد افزايش پيدا كند، فشارهاي 
خارجي توان تاثيرگذاري كمتري پيدا خواهند كرد و ما بايد 
اين موضوع مهم را در جريان دولت بايدن و در سال هاي بعد 

از آن به شكل جدي دنبال كنيم.

مردم در مصرف گاز 
صرفه جويي كنند

سرپرست شركت گاز استان مازندران از مشتركان گاز 
طبيعي درخواست    كرد با توجه به برودت هواي سرد در 
شمال و شمال شرق، مديريت مصرف و صرفه جويي را در 
راستاي تامين گاز پايدار در دستور كار قرار دهند. حمزه 
اميرتيموري با اش��اره به اهميت رعايت مصرف بهينه 
گاز طبيعي در سازمان ها، گفت: رعايت توصيه ايمني 
و مصرف بهينه منابع انرژي به خصوص گاز طبيعي در 
ادارات دولتي، امري ضروري و مهم است. براساس ماده 
43 قانون بودجه س��ال ۹۹، ادارات و ارگان هاي دولتي 
مكلفند در سال جاري با راهكارهاي عملي 10 درصد 
از مصرف گاز طبيعي را كاهش دهند و براي رصد اين 
مصوبه، شركت گاز استان مازندران گروه پايش انرژي را 
تشكيل داده است. اميرتيموري افزود: با توجه به اهميت 
تامين پايدار گاز طبيعي و پيش بيني   هاي صورت گرفته 
مبني بر كاهش دماي استان در روزهاي آينده و افزايش 
ميزان مصرف گاز طبيعي، مصرف بهينه گاز طبيعي و 
رعايت نكات ايمني توسط مشتركان از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. سرپرست شركت گاز استان مازندران 
با اشاره به اينكه دماي رفاه اتاق ها بين 1۸ تا 21 درجه 
س��انتيگراد تعيين شده اس��ت، اظهار كرد: استفاده از 
دماسنج براي تنظيم دماي اتاق، استفاده از پرده هاي 
ضخيم، پوش��يدن لباس گرم در من��زل و عايقكاري 
موتورخانه ها از ساده ترين راهكارهاي صرفه جويي در 
مصرف گاز طبيعي اس��ت. در حال حاضر بيش از يك 
ميليون و چهارصد و هش��تاد هزار مشترك از خدمات 

شركت گاز مازندران بهره مند هستند.

عمليات جايگزيني سيم  به كابل 
در فريدونكنار

در راس��تاي پويش »اين خانه روشن است« عمليات 
جايگزيني سيم به كابل در جهت اقدام و عمل شركت 
توزيع ني��روي برق مازندران با حضور فرامرز س��پري، 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران، نصيري 
فرماندار، حجت االس��الم جاللي امام جمعه و شهردار 
فريدونكنار و جمعي از مسووالن شهري شهرستان و 
اكيپ   هاي عملياتي امور توزيع نيروي برق فريدونكنار 
برگزار شد. فرامرز سپري با بيان اينكه اجراي پروژه سيم 
به كابل در بهبود مبلمان شهري، كاهش پيك مصرف، 
حذف ش��اخه زني درختان، جلوگيري از آسيب   هاي 
زيست محيطي با كاهش ورود آالينده ها و صرفه جويي 
در مصرف سوخت، بهبود ولتاژ و افزايش كيفيت برق 
تحويلي را در شهرس��تان فريدونكنار در بر دارد، افزود: 
ش��ركت توزيع برق مازندران تمام تالش خود را براي 
ارايه برق مطمئن به مردم ش��ريف مازن��دران خواهد 
كرد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران با 
بيان اينكه در كابل   هاي خودنگهدار امكان اخذ انشعاب 
غيرمجاز به حداقل مي رسد، اظهار كرد: صرفه جويي 
انرژي و كاهش تلفات فني و غيرفني كاهش خاموشي ها 
و افزايش ايمني از ديگر مزاياي كابل   هاي خودنگهدار 
است. حجت االسالم س��جادي امام جمعه شهرستان 
فريدونكنار نيز با اش��اره به اقدامات جهادي توزيع برق 
مازندران خواس��تار تقويت و توجه بيش��تر به مناطق 
كم برخوردار شد و افزود: صنعت برق زيرساخت همه 
زيرساخت هاست و خوشبختانه توزيع برق مازندران در 
اجراي پروژه هاي خود براي رساندن برق مطمئن به مردم 
عزيز فريدونكنار خوب عمل كرده و قابل تقدير است و 
اميدواريم اين مانورهاي جهادي ادامه دار باشد. عمليات 
جايگزيني سيم به كابل در شهرهاي مازندران به عنوان 
يكي از شش سرفصل اصلي اقدام و عمل شركت توزيع در 
پويش »اين خانه روشن است« در ابتدا در 10 كيلومتر از 
شبكه فشار ضعيف شهر فريدونكنار اجرايي خواهد شد. 

اجراي 90 درصد شبكه فاضالب 
شهرستان مباركه اصفهان

مدير آبفا مباركه اعالم ك��رد: با اجراي 334 كيلومتر 
شبكه فاضالب در شهرهاي مباركه، كركوند، زيباشهر 
و ديزيچه بيش از ۹0 درصد شبكه فاضالب شهرستان 
مباركه عملياتي شد. مرتضي يادگاري گفت: به منظور 
برخورداري مردم شهرستان مباركه از خدمات شبكه 
فاضالب احداث 6 ايس��تگاه پمپاژ در دستوركار قرار 
گرفت و هم اكنون ايس��تگاه پمپاژ صفاييه و كركوند 
در مدار بهره برداري قرار دارند. احداث ايس��تگاه هاي 
پمپاژ سورچه سياه بوم، دهنو و زيبا شهر تكميل شده 
و اكن��ون عمليات اتصال اين ايس��تگاه هاي پمپاژ به 
كلكتور فاضالب دردس��تور كار قرار دارد. يادگاري با 
اشاره به جمعيت 1۷0 هزار نفري شهرستان مباركه 
ادامه داد: طي سال هاي اخير 21 هزار انشعاب فاضالب 
به متقاضيان در شهرس��تان مباركه واگذار شده كه 
اين رقم بيانگر تحت پوش��ش ق��رار گرفتن بيش از 
60 درصد جمعيت اين شهرس��تان از خدمات شبكه 
فاضالب است. مدير آبفا مباركه با بيان اينكه در طول 
ش��بانه روز 420 ليتر در ثانيه پس��اب در تصفيه خانه 
فاضالب مباركه توليد مي ش��ود اظهار ك��رد: پس از 
انعقاد قرار داد بيع متقابل ميان ش��ركت آبفا اس��تان 
اصفهان با ش��ركت فوالدمباركه هم اكنون 200 ليتر 
در ثانيه پس��اب از تصفيه خانه فاض��الب مباركه در 
اختيار شركت فوالدمباركه قرار مي گيرد. با عملياتي 
شدن 30 كيلومتر ديگر، شبكه فاضالب شهرستان در 
مباركه تكميل مي شود و صد درصد شبكه فاضالب 
در اين شهرستان اجرا مي  ش��ود. در سال ۹2 قرارداد 
بيع متقابل ساخت تاسيسات فاضالب شهرستان هاي 
مباركه و لنجان ميان شركت فوالد مباركه اصفهان و 
شركت آبفا اس��تان اصفهان با سرمايه گذاري 1200 
ميليارد ري��ال منعقد و مقرر ش��د در ازاي تخصيص 
پساب، قريب به 500 كيلومتر شبكه فاضالب در اين 
شهرستان ها توسط شركت فوالد مباركه اجرا شود كه 
با توجه به افزايش اجراي تاسيات فاضالب در شهرهاي 
زيبا شهر و ديزيچه و ساير موارد، سهم سرمايه گذاري 
در شهرستان مباركه از محل اين قراردادها به ميزان 

بيش از 2000 ميليارد ريال رسيد. 

»تعادل« از دامنه قيمتي سبد شب چله گزارش مي دهد

وزير صمت در حاشيه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد

صورتحساب آخرين يلداي قرن

انحصار توليد خودرو را با واردات مي شكنيم
عليرضا رزم حس��يني وزير صمت در حاشيه جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داش��ت: در طرح واردات خودرو، درصدد شكسته 
ش��دن انحصار توليد خودرو هس��تيم تا فضا براي 
توليد بيشتر خودروسازان دولتي باز شود. با اجراي 
اين طرح، خودروسازان دولتي مي توانند 50 درصد 
افزايش توليد داش��ته باشند و به اين ترتيب شاهد، 
كاهش قيمت خ��ودرو خواهيم بود همچنان كه در 

چند روز گذشته، شاهد كاهش قيمت ها بوديم.
وزير صمت در خصوص نهاده هاي دامي هم گفت: 
در مورد 5 نهاده دام��ي كه دولت ارز 4 هزار و 200 
توماني به آن اختصاص داده به اندازه مناسب و نياز 
وزارت جهاد براي توزيع، نهاده وارد كرده و تحويل 

داده ايم.
رزم حسيني اضافه كرد: وظيفه اصلي وزارت صمت، 
تأمين نهاده دامي اس��ت و جهاد كش��اورزي آن را 
تحويل و توزيع مي كند، ام��ا در بخش توزيع براي 

اينكه حجم كاال باال اس��ت ممكن است خطاهايي 
صورت بگيرد كه مسوول پاسخگويي به آن، وزارت 

جهاد كشاورزي است.
وي گف��ت: وزارت صنع��ت بي��ش از م��ورد 
ني��از وزارت جه��اد كش��اورزي و واحده��اي 
 تولي��د دام و طي��ور، نه��اده وارد ك��رده و تحويل 
داده اس��ت.وزير صمت افزود: دونرخ��ي بودن ارز، 
باعث برخ��ي ناهماهنگي ها و ايجاد فس��اد در اين 

بخش شده است.
وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: وزارت صمت 
همكاري بس��يار خوبي با كميسيون هاي اقتصادي 
مجلس دارد و براي تصميمات مهم اين وزارتخانه، 
حتمًا با س��ه نهاد مهم تصميم گيرنده در كشور كه 
بخش خصوصي، كميس��يون هاي مجلس و دولت 
هستند هماهنگ هس��تيم.وي در خصوص جلسه 
كميس��يون اقتصادي مجلس نيز افزود: اين جلسه 
به دعوت نمايندگان بوده و بحث اصلي آن بررسي 

شيوه نامه جديد عرضه فوالد است كه در حال اجراي 
آن هستيم.رزم حس��يني همچنين اظهار داش��ت: 
سياست عمومي اين است كه كاالهاي اولويت دار و 
ضروري به قدر نياز وارد كش��ور شوند. هفته اخير با 

كاهش قيمت بعضي كاالها مواجه بوديم.
وي با اشاره به متعادل شدن قيمت ها در بازار اظهار 
كرد: سياست دولت اين بود كه محصوالت فوالدي 
در بورس كاال عرضه ش��ود تا قيمت ه��ا متعادل تر 
شوند كه خوشبختانه اين اتفاق افتاد و در دو هفته 
اخي��ر ش��اهد آن بوديم.وزير صمت اف��زود: برخي 
از نمايندگان مجلس مش��كالتي نس��بت به حوزه 
انتخابي خود داشتند كه قانع نشدند و براي بعضي 

ديگر قرار شد تا بازديد ميداني انجام شود.
وي افزود: سياس��ت عمومي اين است كه كاالهاي 
اولويت دار و ضروري به قدر نياز وارد كش��ور شوند، 
هفته اخي��ر با كاهش قيمت بعض��ي كاالها مواجه 
بوديم.وي ادامه داد: از يك هفته گذش��ته قيمت ها 

متعادل تر شده و سياست كلي دولت، اين است كه 
عرضه محص��والت فوالدي بط��ور كامل در بورس 

كاال باشد.
رزم حس��يني گف��ت: در جلس��ه دي��روز، برخ��ي 
نماين��دگان در خص��وص بعضي از معادن كش��ور 
سوال داشتند كه به برخي از سواالت آنها پاسخ داده 
ش��د و برخي از نمايندگان هم كه از جواب ما قانع 
نشدند قرار بر اين شد تا معاونان ما براي بازديد از اين 
معادن به شهرس��تان هاي مورد نظر بروند و نتيجه 

را گزارش دهند.
وي با اش��اره به اينكه سياس��ت عمومي ما در بازار، 
اين است كه كاالي مورد نياز را به حد كافي و نياز با 
اولويت كارخانه هاي توليدي وارد كنيم، افزود: يكي 
از كارهاي بسيار خوبي كه در بخش صادرات انجام 
ش��د رفع تعهد صادر كنندگان از محل واردات كاال 
بود و همين امر باعث ش��د تا صادرات افزايش پيدا 

كند كه در پي آن شاهد كاهش قيمت ها هستيم.

درصد تغييرقيمت سال 99 )تومان( درصد تغييرقيمت سال 98 )تومان( قيمت سال 97 )تومان( كاال
90001100022.21400027.27يك كيلوگرم انار

1150076.92-716065009.22يك كيلوگرم نارنگي

8180900010.21200033.33يك كيلوگرم پرتقال

20.89866615.55-94807500يك كيلوگرم سيب قرمز
54001000085.191266426.64چهار كيلوگرم هندوانه

210002800033.333800035.71يك كيلوگرم شيريني دانماركي
10.341200084.62-5072506500 گرم پسته فندوقي

16.6715000100-5090007500 گرم پسته احمد آقايي
31.2517000106.06-50120008250 گرم پسته اكبري
100140001850032.14195005.41 گرم بادام ايراني

26.6713200140-10075005500 گرم فندق
11.112730070.63-1800016000 100 گرم بادام هندي

3.51400045.45-10028502750 گرم تخمه آفتابگردان
1308201370004.7220483049.51مجموع

*گزارش قيمت ها براساس متوسط قيمت هاي فروشگاه هاي اينترنتي، خرده فروشي ها، فروشگاه هاي سطحشهر و ميادين ميوه و تره بار محاسبه شده است.
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چهرهروز

محمدعلي بخشنده از اعضاي كانون نمايشنامه نويسان درگذشت
محمدعلي بخشنده از اعضاي باسابقه و فعال كانون نمايشنامه نويسان و مترجمان هنرهاي نمايشي درام نويس و كارگردان باسابقه 
تئاتر در ۶۸ سالگي درگذشت .محمدعلي بخشنده متولد سال ۱۳۳۱ در شهرستان گلپايگان و از اعضاي پيشكسوت و فعال كانون 
نمايشنامه نويس��ان و مترجمان تئاتر ايران بود.اين هنرمند فقيد در كنار فعاليت هاي نمايش��ي  خود از اواس��ط دهه ۵۰ تا پيش از 
درگذشتش همواره پاي ثابت فعاليت هاي صنفي هنرنمايش و از اعضاي فعال كانون نمايشنامه نويسان و مترجمان خانه تئاتر بود.

به ويژه فعاليت هاي صنفي او در شهرستان گلپايگان يكي از مهم ترين اقدامات زنده ياد بخشنده در توسعه هنر تئاتر به ويژه در حوزه 
پژوهش و نمايشنامه نويسي در شهرستان گلپايگان و استان اصفهان بود.

گليماندگار|تنه��ا ۵ روز ديگر به روز 
پرستار باقي مانده است. همان ها كه طي 
يك سال گذشته لقب مبارزان خط اول 
كرونا را به خود اختصاص دادند، آنها كه با تمام كمبودها 
و نبودها ساختند و خم به ابرو نياوردند و براي سالمتي 
بيماران از جانشان مايه گذاشتند. همان ها كه بيش از 9 
هزار نفرشان به بيماري كرونا مبتال شدند و طبق آخرين 
آمار ۱۰۰ نفر از آنها جان باخته اند. پرستاراني كه نه شب 
دارند و نه روز، پرستاراني كه روزها و ماه هاست از خانه 
و خانواده خود دور مانده اند، رنج و سختي اين روزها را 
به جان خريدند تا بيماران را سالم و سالمت راهي خانه 
كنند. هر چند كه با تمام تالش آنها باز هم هزاران نفر 
جان باختند، اما آنها چيزي كم نگذاش��تند. آنها تمام 
تالششان را كردند، ش��يف هاي متوالي ۱۸ ساعته، از 
هوش رفتن به خاطر كار زياد و بر بالين بيماران ماندن 
حتي وقتي سرم به دست داشتند از خودگذشتگي هايي 
بود كه از هيچ كس ديگر سراغ نداريم. آنها جانشان را 
بر س��ر اين كار گذاش��تند و تمام تالش خود را به كار 
بستند. اينها همان پرستاراني بودند كه تا قبل از اينكه 
كرونا وارد كش��ور شود از كمي دس��تمزد و پرداخت 
نشدن كارانه هايشان شكايت داشتند و هر روز مقابل 

بيمارستان ها تجمع مي كردند، اما وقتي كرونا آمد...
ديگر خبري از تجمع در مقابل بيمارستان نبود، ديگر 
خبري از شكوه و شكايت براي دستمزد و كارانه نبود، 
همگي لب��اس رزم به تن كردند و ب��ه جنگ با كرونا 
رفتند، نه اينكه فكر كنيد، حقوق هايش��ان پرداخت 
شد، يا كارانه شان را دريافت كردند، نه! خيلي از آنها 
هنوز هم ماه ها حقوق طلب دارند، خيلي از آنها هنوز 
هم زندگي شان سخت مي گذرد، اما ديگر برايشان چه 
اهميتي دارد وقتي جان هموطنانشان به دست آنها 

سپرده شده است.
اين سفيد پوشان بي ادعا كاري كردند كارستان، در برابر 
تمام بي تدبيري و بي توجهي مس��ووالن آنها لحظه اي 
از وظايفشان ش��انه خالي نكردند. وقتي مسووالن ديگر 
مشغول شعار دادن و وعده هاي تو خالي بودند پرستاران با 
تمام وجودشان در خط اول مبارزه با كرونا تالش مي كردند. 
نه ادعايي داشتند و نه وعده اي دادند، فقط تالش كردند. 

    سال هاست كه بيمارستان ها 
با كمبود پرستار مواجه اند

از سال ها پيش كمبود نيروي پرستاري در بيمارستان هاي 
كش��ور معضلي بود ك��ه هيچ وقت به طور خ��اص به آن 
رسيدگي نشد و البته هيچ گامي هم براي رفع اين معضل 
برداشته نشد. كشور ما هميشه از نظر نيروي پرستاري با 
استانداردهاي جهاني فاصله زيادي داشت. اين كمبود به 
خصوص در بيمارستان هاي دولتي خيلي بيشتر به چشم 
مي آمد. در بسياري از مواقع بيماران بستري شده در بخش 
آي سي يو يا سي سي يو بيمارستان هاي دولتي به دليل 
همين كمبود نيروي پرستار جان خود را از دست مي دادند 

اما هيچ كس اين موضوع را جدي نمي گرفت. 
پرستو فراهاني، پرس��تار يكي از بيمارستان هاي دولتي 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه بارها و بارها 
پرستاران به خاطر كمبود نيرو به وزارت بهداشت و درمان 
و ش��وراي عالي نظام پرستاري ش��كايت كرده اند. حتي 
در اين شرايط بحراني هم كسي به فرياد ما نمي رسد. به 
همين خاطر خيلي از پرستاران از اين شغل استعفا داده اند. 
خيلي از آنها از ايران مهاجرت كرده و به كشورهاي همسايه 
رفته اند چرا كه آنجا شرايط كار برايشان بسيار بهتر از ايران 
است. كمبود نيروي پرستار در بيمارستان ها باعث مي شود 
كه كيفيت خدمات درماني هم پايين بيايد، پرستارها هر 
كاري از دستشان بر بيايد انجام مي دهند، در اين دوران 
كرونا خيلي از پرس��تارها روزها حت��ي به مرخصي هم 
نرفته اند و نجات جان بيماران برايشان در اولويت بوده، اما 
هيچ كس پرستاران را در اولويت قرار نمي دهد و به شرايط 
آنها رسيدگي نمي كند. كمبود نيروي پرستار خيلي وقت ها 
به قيمت جان بيماران تمام ش��ده است اما باز هم كسي 

پاسخگوي اين شرايط نيست.

    مبارزان فراموش شده ايم
علي بخشي، پرستار بخش عفوني يكي از بيمارستان هاي 
ته��ران نيز در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: وقتي پاي 
حرف و س��خن به ميان مي آيد، پرستاران سربازان خط 
مقدم مبارزه با كرونا معرفي مي شوند، اما وقتي قرار است 
به خواسته هاي ما توجه كنند و شرايط را براي ما آسان تر 
كنند، تبديل به مبارزان فراموش شده مي شويم. هيچ كس 

به دادمان نمي رسد، خستگي خيلي از همكاران من را از 
پاي در آورده، شهريورماه مبتال به كرونا شدم اما باز هم به 
كارم ادامه دادم، در حالي كه سرم به دستم وصل بود، لباس 
مخصوص مي پوشيدم و به بيماران رسيدگي مي كردم، در 
حال حاضر بيش از 4 ماه است كه پدر و مادرم را نديده ام. 
همكارانم مثل برگ خزان مي افتن��د و از بين مي روند و 
مسووالن فقط وعده افزايش نيرو مي دهند و هيچ كس 
كاري انجام نمي دهد. ما نياز به نيروي تازه نفس داريم، با 
اين شرايط كشور ما يك سال ديگر هم درگير كرونا است و 

من نمي دانم ما چطور مي خواهيم دوام بياوريم.

  امان از دست مسووالن و مردم 
پرويز فروتن يكي ديگر از پرستاران درباره مشكالت اين قشر 
مي گويد: امان از دست مردم و مسووالن، هر كدام به نوعي 
ما را از بين مي برند. بعد از گذشت يك سال هنوز خيلي ها 
كرونا را جدي نگرفته اند، هر چه ما التماس مي كنيم و از 
مردم مي خواهيم كه پروتكل ها را رعايت كنند، انگار نه انگار. 
از طرف ديگر هم مسووالن هيچ تالشي براي بهتر شدن 
شرايط پرستاران انجان نمي دهند. نه نيروي تازه استخدام 
مي كنند و نه امكان��ات الزم را در اختيار ما مي گذارند. در 
برخي از بيمارستان هاي شهرهاي دور افتاده پرسنل حتي 
لباس مخصوص هم ندارند. همه فقط ش��عار مي دهند و 
مي گويند ما در خط مقدم مبارزه مي كنيم. اما حتي امكانات 
مبارزه را هم از ما دريغ مي كنند. چرا بايد آنقدر كمبود نيرو 
داشته باشيم كه پرستاري مجبور باشد سه شيفت متوالي 
كار كن��د. چرا حقوق و مزاياي ما را به موقع نمي دهند. در 
همه كش��ورهاي دنيا پاداش هاي كالن براي كادر درمان 
در نظر گرفته اند و در ايران از اين خبرها نيست. همه توقع 
دارند ما كارمان را به نحو احسن انجام دهيم اما هيچ كس 
 براي ما كاري نمي كند. ما از كارمان كم نمي گذاريم ما قسم 
خورده ايم كه جان بيماران از هر چيز برايمان با ارزش تر 

است اما اين وضعيت را تا كي مي شود تحمل كرد. 

    كمبود نيرو  جدي ترين معضل فعلي
جامعه پرستاري

رييس ش��وراي عالي نظام پرس��تاري نيز در آستانه روز 
پرس��تار، كمبود نيرو را جدي ترين معضل فعلي جامعه 

پرستاري دانست و گفت: نياز به نيرو در شرايط فعلي بسيار 
زياد حس مي ش��ود و بايد به فكر جذب نيرو باشيم؛ اين 
خواسته ما بيش از آنكه براي كاهش حجم كاري پرستاران 
باشد براي بيماراني است كه در بيمارستان بستري هستند. 
پرستاران پيش از شيوع كرونا هم مشكالتي داشتند اما با 
شيوع اين بيماري، مشكالت آنها بيش از پيش شد و در 
عين حال آحاد جامعه نيز به آگاهي بيشتري از مشكالت 

اين شغل رسيدند.

  كمبود نيرو
معضل مزمن شده حوزه پرستاري

دكتر شمس الدين شمسي يكي از اصلي ترين مشكالت 
پرستاران كه حتي مانع خدمت رساني نيز هست، را كمبود 
شديد نيروي پرستاري اعالم كرد و گفت: پيش از بحران 
كرونا هم ش��ديدا كمبود نيروي پرستاري حس مي شد 
و در اين بحران اين كمبود بيش از پيش به چش��م آمد. 
يكي از درخواست هاي سازمان نظام پرستاري به عنوان 
نهاد صنفي و مدافع پرستاران، تربيت نيروي پرستاري 

كافي بود.

  سهم پرستاران در اس�تخدام هاي جديد 
وزارت بهداشت

وي افزود: براي رفع مش��كل كمبود نيروي پرس��تاري 

اقداماتي صورت گرفت و براي نيمه دوم سال 9۸ آزمون 
استخدامي حدود ۱۰ هزار نفري برگزار شد كه در اوايل 
امسال به تدريج اين افراد جذب دانشگاه هاي علوم پزشكي 
شدند. گرچه اين تعداد كامال مربوط به پرستاران نيست اما 
درصد عمده آن مربوط به جذب پرستاران است. در سال 
جاري نيز حدود ۳ هزار نفر از ذخيره هاي سال قبل، ۲۲۰۰ 
نفر با آزمون قراردادي و حدود ۷۰۰۰ نفر هم اخيرا به نظر 
مي رسد كه با نشر آگهي جذب شوند؛ يعني با احتساب 
اين موارد، حدود ۲۲ هزارنفر از نيمه دوم سال 9۸ تا آخر 
امسال جذب خواهند شد كه عمده آنها پرستاران هستند.

   پرستاراني كه به كرونا مبتال مي شوند
 و نياز بيش از پيش به نيروي انساني

شمس��ي ادامه داد: علي رغم اين تعداد جذب نيرو بازهم 
كمبود نيرو بسيار باال اس��ت. با توجه به اينكه تعدادي از 
پرستاران به علت ابتال به كرونا از چرخه كار خارج مي شوند، 
نياز بيشتر ما به نيروي انساني حس مي شود. خوشبختانه 
سازمان برنامه و بودجه با به كارگيري ۳۰هزار نيرو موافقت 
كرده اس��ت و بنابر اعالم آقاي نوبخت، بودجه اين كار در 
اعتبارات سال آينده وزارت بهداشت درنظر گرفته شده 
اس��ت، قطعا عمده اين ۳۰ هزارنفر هم از گروه پرستاري 

خواهند بود.
او در ادامه تاكيد كرد: البته نياز به نيرو در شرايط فعلي بسيار 

زياد حس مي ش��ود و بايد در شرايط فعلي به فكر جذب 
نيروي پرستاري باشيم. اين خواسته ما بيش از آنكه براي 
كاهش حجم كاري پرستاران باشد، براي بيماراني است 
كه در بيمارستان بستري هستند. زماني كه نيرو كم باشد 
مراقبت الزم كمي و كيفي از بيماران به عمل نخواهد آمد. 
در جذب نيروي پرس��تاري و رفع اين كمبود تنها وزارت 
بهداشت مسوول نيست بلكه بايد با نگاهي فرابخشي، بين 

دستگاهي و جامع نگر به آن بپردازيم.

    شاخص پايين تعداد پرستار
 به ازاي هر تخت بيمارستاني  در كشور

رييس شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به اينكه اكنون 
بيشترين مراقبت از مبتاليان به كرونا كه در بيمارستان 
بستري هستند، توسط پرستاران انجام مي شود، تصريح 
كرد: براي پاسخگويي صحيح به حقوق بيمار و كمك به 
جامعه پرستاري حتما بايد نيروي انساني كافي به كار گرفته 
شود. در حال حاضر آمار ما به ازاي هر تخت بيمارستاني، 
يك پرستار هم نيست؛ اين در حالي است كه استاندارد 
جهاني مي گويد بايد به ازاي هر تخت ۲.۵ نفر پرستار وجود 
داشته باشند. حتي در كشورهاي در حال توسعه هم اين 
عدد بيشتر از ۲ است. اگر اكنون حدود ۱۳۰ هزار نيروي 
پرستاري مش��غول خدمت باشند ما به همين ميزان به 

جذب نيرو نياز داريم.

گزارش

كمبود   نيروي پرستار  در كشور مزمن  شده است

تنهايي سربازان خط مقدم مبارزه با كرونا 

ادامهازصفحه6

 بعد از اينكه توان اجرايي ايجاد كردم تازه مي رسم در سطح 
خيلي پايين انگيزه ها اصالح وجود دارد يا نه و اينها را چه 
جوري مديريت كنم. من نمي دانم در مورد ايران كدام دقيقا 
غالب است ما درباره شاخص هاي كيفي حرف مي زنيم كه 
در مورد ايران هنوز ارزيابي نش��ده و فكر مي كنم و چون 
تصوير يكپارچه اي نداريم شايد اقتصاددان ها هر كدام به 
سمتي متمايل كنند ولي به شخص خودم مايل نيستم 
كه ما بگوييم س��نگ بزرگ عدم اراده اصالح وجود دارد 
پس هيچ چيز درست نمي شود و فكر مي كنم در خيلي از 
كشورها هم همين بوده يعني نظام كوچكي به وجود آمده 

بعد بهبود پيدا كرده مقبوليت بيشتر.
منظورمايننیس�تكهانگی�زهايبراياصالح 
وجودندارد.كسانيكهداخلآننشستنداحتماال
تعارضمنافعجديايوجودداردبینآنهاكهاين
تعارضمنافعبهيكانگیزهيكپارچهبهيكنیروي
برآيندقويبراياصالحاتمنجرنميشودوممكن
استشمااينتعبیرراربطشبدهیدبهتواناييولي
چیزيكهمنازانگیزهاصالحگفتمبیشترمنظورم
اينبوديككسيعلماصالحساختاربودجهبلند
ميكندبهخاطريكنهادديگري.مثالدولتمثل
مجلسيادرس�طحتعارضاتسیاس�يياحتي
اقتصاديباهماختالفنظرجديدارنداينتعارض

منافعبهيكانگیزهواحدمنجرنميشود.
يك جور ديگر به قضيه نگاه كنيم هرگاه قرار باشد تغيير 
اتفاق بيفتد در بخش عمومي حتي بخش غيرعمومي با 
هر تغييري كه قرار است باشد اتفاق بيفتد در يك مجموعه 
انساني طبيعتا در بخش عمومي بيشتر نتايج اين تغيير 
چقدر واضح است يعني آدم ها بتوانند اينترست منافع شان 
را بشناسند و چقدر اين منافع با هم تضاد دارد اين دوتا هر 
دو مهم است. يعني يك بعد عدم اطمينان است ممكن 
است نااطميناني مطلق باشد مثل اينكه ما نمي دانستيم چه 
سياستي اتخاذ كنيم قبل از انتخابات امريكا دالر بفروشيم 
يا نفروشيم هيچ چيزي نداشتيم كامال تصادفي بود يك 
بخش هم حاال اينترست را مي شناسم منافعم را مي شناسم 
اين منافع ممكن است در تعارض باشند با هم با درجات 
مختلف يك جايي تعارض منافع خيلي جدي است من بين 
ماليات دهنده يا يارانه گيرنده تعارض منافع جدي دارم. من 
از اينكه صادركننده را وادار كنم پيمان سپاري كند ارزش را 
دولتي بفروشد دارم بازتوزيع انجام مي دهم تعارض منافع 
جدي دارم واردكننده جلو اين مي ايستد اين را من بخواهم 
تغيير بدهم. حاال اصالحات بودجه مشكل شان همين 
است اوال اصالحات طوالني است نتايج آن زود مشخص 
نمي شود يعني خيلي وقت ها اگر بخواهيم نگاه كنيم حتي 
ساده ترين پروژه هاي تكنيكي ماليه عمومي درست كردن 
ديتابيس و سامانه ها بوده سامانه هاي جامع اينها دوره هاي 
زماني ۵ تا ۱۱ سال ممكن است طول بكشد كه نتيجه اش 
اين است كه تازه اطالعات مالي فراهم شود براي شفافيت 
يا مديريت. به چه دليل در كشورهاي حزب نيست يعني 
شما موقعي كه رييس جمهور مي شويد و بعد از اينكه از 

رييس جمهوري خلع شديد شما نمي دانيد برويد زندان، 
زاويه دار قانون اساسي تلقي بشويد يا ممنوع التصوير باشيد 
يا هر چيز ديگري به چه دليل بايد من بيايم روي چيزي 
سرمايه گذاري كنم كه افقش طوالني و نامشخص است. 
و بعد مساله بودجه تعارض منافع دارد، عالوه بر اين بايد 
در تعارض منافع هم گير كند اين بخش تصوير كلي اگر 
تا اينجا شما موافقيد وارد يك بخش ديگر از ادبيات تغيير 
بشويم. فرض كنيم تغيير اتفاق بيفتد سازمان ها دو جور 
تغيير مي كنند يا مي خواهند كاراتر بشوند يا مي خواهند 
مشروعيت كسب كنند در محيط. مشروعيتي كه وزارت 
اقتصاد مي خواهد كسب كند در سطح مدير اين است كه 
مدير خوب شناخته شود در سطح وزير مي خواهد حسن 
شهرت سياسي حفظ بش��ود و براي اين بايد در محيط 
پذيرفته شود هر چقدر شما نتايج تغيير ناملموس باشد 
تغييرات سازماني به سمت كسب مشروعيت و هر چقدر 
طوالني تر باشد باز مي رسد به اينكه ديگران بپذيرند اين 
تغيير درس��ت بوده يا نه هر دو اينها تغيير ايجاد مي كند 
در سازمان. منتها دس��ته انگيزه هايي كه براي پذيرش 
لج توميسي هست باعث مي ش��ود تغييرات سازمان ها 
ايزومورفيك باش��د يعني همريخت باشد به چه معني 
به معني اينكه سازمان ها دنبال ايجاد تغييراتي هستند 
كه اوال مشاهده پذير باشد دوما تا جايي كه ممكن است 
فعاليت هاي دروني و پايين دستي سازمان درگير نكند 
يعني تغيير بنيادي نباشد مثال سازمان برنامه وزارت اقتصاد 
چيزي به ن��ام چهار برنامه. يعني تا آخرين ذينفع داخل 
بخش ها وجود دارد مشخص باشد يك شماره حساب دارد 
يك طبقه بندي دارد هيچ كس اين را نمي بيند ولي مستلزم 
اين است كه نظام حسابداري شما تطبيق پيدا كند يك 
عالم بايد پول خرج كنيد يك سامانه اي را درست كنيد كه 
هيچ كس نخواهد ديد. اتفاقي كه مي افتد اين است كه غير 
از آن طرف هم چيزهايي وجود داشته باشد كه الگوهاي 
موفق هم وجود داش��ته باشد. ش��ما مي رويد به سمت 
تغييرات قابل مشاهده و حاشيه اي و با بازيگر كمتر. اين 
مي شود كه مجلس تغييراتي را در بودجه پيشنهاد مي دهد 
كه بارش در حاشيه كار خودش باشد در زمينه بودجه ولي 
در دوش دولت. تصويب قوانين به شدت مشخص است 
و تعداد ذينفع سازماني كمي را درگير مي كند شما اگر 
بخواهيد يك نظام پرداخت را تعهدي بكنيد در بودجه 
حتي بخواهيد كوچك ترين س��ازمان را درگير كنيد از 
سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را بايد درگير كنيد به اضافه 
يك بخش��ي از نظام بانكي و اينها تعارض منافع سطح 
كوچك هم با هم دارند اتفاقي كه مي افتد براي اصالحات 
بودجه نه فقط در ايران در دنيا اين است كه تغييرات پايين 
دستي كمتر اتفاق مي افتد به اين دليل است و تغييرات از 
جنس تغيير قانون خيلي راحت اتفاق مي افتد و كشورها 
دوست دارند قانون را تغيير بدهند و منتظرند اتفاق خوبي 

بيفتد كه نمي افتد. 
اجراييالزمبرايايناصالحاتچیست؟

ما فهميديم براي بهبود مديريت مالي عمومي به چند 

چيز داريم مهم تري��ن ما نياز به اطالعات مالي داريم كه 
اينها به صورت يكپارچه جمع ش��ده باش��د و ما نياز به   
زيرساخت نرم هم داريم، زيرساخت نرم نظام انگيزشي 
يا ساختار سياسي هم ساختار سياسي كالن هم ساختار 
سياسي خرد رابطه مثال دو تا ديوانساالر با هم و توانايي 
مديريتي. يك��ي از اتفاقات خيلي جالبي كه مي افتد  ما  
از س��ال ۲۰۰۰ يا ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸، ۲4 كش��ور ش��مال 
آفريقا حدود 4۵ پروژه اصالح ساختار مالي اجرا كردند 
محدوديت مالي هم نداش��تند چون اينها را با وام هاي 
بسيار كم بهره و بلندمدت از بانك جهاني تامين كردند. 
محدوديت دسترسي  به تكنولوژي هم نداشتند يعني 
ريز صحبت هاي اينها را ببينيم ريز توانمندي ها و نظام 
سخت افزاري اينها را ببينيم. اينها تقريبا همه شان در حال 
حاضر سيس��تم يكپارچه مديريت مالي دولت داشتند 
همه شان يكي از انواع طبقه بندي هاي بسيار عالي بودجه 
را داشتند همه شان يكي از به نوعي سيستم حسابداري 
نوين داش��تند ولي چه اتفاقي افتاده به غير از تعارضات 
سياسي شان، من تعارض سياسي ش��ان را اتفاق افتاده 
فرض مي كنم. چه اتفاقي مي افتد كه فرضا كشوري مثل 
ليبريا اين را پياده مي كند ولي فس��ادش كم نمي شود 
كشوري مثل اتيوپي يا كشورهاي مشابهش مي آيند برنامه 
ميان مدت اجرا مي كنند سقف هاي بودجه اي مي گذارند 
ولي دوباره اتيوپي ۲۰۱۵ بدهي بدون ريسك داشته سال 
۲۰۱۸ با ريسك باال مي شود. يك تفاوت ديگري بين اين 
كشورها وجود دارد كه اين را اگر روي متغيرهايي مثل 
شاخص هايي كه به سياست ربط دارد كنترل كنيم باز 
هم يك چيزي كم ندارد. تفاوتش آدم هايي هستند كه 
بايد از اين اطالعات اس��تفاده كنند. در كشور سوييس 
يا در كش��ور نروژ يا آفريقاي جنوبي دو چيز وجود دارد   
يكي نظام نظارت كه اين مي شود بحث سياسي دوم اين 
است كه كارمند شما يا بروكرات شما يا مدير شما توانايي 
استفاده از اطالعات مالي را دارد يعني تكنيك هاي اين 
ابزارها حسابداري نوين يا سامانه هاي پردازش اطالعات 
مالي به درد كسي مي خورد كه تكنيك هاي مديريت مالي 
بلد باشد و بعد تصميم گير باشد. دو تا اتفاق مي افتد در 
كشورهاي در حال توسعه يكي تصميم گير راس سازمان 
است يعني شما برويد وزارت رفاه كار كنيد آخرش معاون 
وزير خودش بايد در بسياري از جزيي ترين موارد تصميم 
بودجه اي بگيرد در حالي كه اين اتفاق خيلي از تصميم ها 
در كش��وري مثل آفريقاي جنوبي در س��طح مديريت 
مي افتد سياستمدار براي كار سياسي براي تنظيم منافع 
براي ايجاد ائتالف تربيت ش��ده تخصصش اين اس��ت. 
تخصصش مديريت نيست و ما يكي از مشكالتمان اين 
است ما زيرساخت هاي نرم نداريم به عالوه اينكه بر اساس 
چيزهايي كه وجود دارد ۲۰۱4 يا بر اساس پيمايش هاي 
اون داجس��ت ديتا يا يكي از طرح هايي كه من ديدم از 
دانشگاه تهران راجع به شفافيت انجام داده ما خيلي از اين 
بحث هايي كه ذينفع ها را درگير مي كند از جنس توليد و 
انتشار اطالعات را نداريم يعني مدير شما در سازمان برنامه 

مي خواهد يك بهبودي ايجاد بكند اين الزمه اش دو چيز 
است يكي اينكه بتواند كنترل كند كل فرايند ايجاد تعهد 
را در دولت دوم اينكه بتواند همه موارد را آخر هر ماه ببيند 
و اين اتفاق نمي افتد به دليل نداش��تن زيرساخت نرم و 
بعد تصميم گير سياستمدار است نه مديري كه تربيت 
شده براي اين كار و اينها ظرفيت اجرايي شما را كاهش 
مي دهد. ظرفيت اجرايي يك بعد هم دارد كه قوانين شما 
حمايت كننده بهبود ظرفيت اجرايي باشد نقشي كه فرضا 
مجلس مي تواند داشته باشد تسهيل قوانين است به غير از 
اينكه ضعف هاي در حوزه هاي تصويب و در حوزه نظارت 
به شدت بهبود بدهد تسهيل قوانين است ولي اتفاق خيلي 
بامزه مجلس ۱۲ ماده را ابالغ مي كند براي پياده شدن 
در بودجه سال ۱4۰۰ نيمه آبان. تقريبا يك بخش قابل 
توجهي از چرخه بودجه در زمينه طراحي بودجه تمام 
شده اگر قرار قانون اجرا شود بايد با فاصله بسيار زيادي 
بيان بشود رفت و برگشت داشته باشد و بعد مدير آماده 
باش��د براي تحقق آن هدف و بايد سخت افزارش را هم 
داشته باشد و همه اينها كنار هم باعث مي شود اصالح اتفاق 
نيفتد اما اصالحي كه در اين جا هست قابل حل است. شما 
ساختار سياسي كشور را نمي توانيد راحت عوض كنيد 
اينكه ش��ما مثال يك نظام دوگانه قدرت سياسي داريد 
بخشي منتخب است و بخشي غيرمنتخب. و دولت شما 
مشروعيت از دو تا ذينفع بگيرد هم از شهروند بگيرد هم 
از ذي نفع غيرمنتخب اين نظام انگيزشي بودجه را به هم 
مي ريزد يك بخش ديگر اين خواهد بود كه ساختار قانون 
اساسي ما كش��وري مثل ليبريا و امريكا بودجه زيرنظر 
رييس جمهور تعيين مي ش��ود يعني مس��وول بودجه 
رييس جمهور است در حالي كه مسوول تامين درآمدها و 
منابع خزانه داري يا وزارت اقتصاد است چه اتفاقي مي افتد 
حاال شايد ساختار امريكا به خاطر پايه هاي دموكراسي با 
ساختار ايران و ليبريا فرق كند ليبريا را گفتم به خاطر اينكه 
كشور كم درآمد است و ايران را گفتم با درآمد متوسط و 
امريكا را با درآمد باال اتفاقي كه مي افتد اين اس��ت كه به 
كسي كه خرج مي كند از طرف مجلس دسترسي نداريد 
شما رييس سازمان برنامه را خيلي با تعارف مي كشيد به 
جاي رييس جمهور مجلس و از آن سوال مي كنيد ولي 
وقتي وزير اقتصاد مسوول بودجه است اين كسي است كه 
مختار است پاسخگو است دست آدم ها به آن مي رسد و 
اين يك نظام انگيزشي داراي تعارض ايجاد مي كند، اينكه 
مي گوييم ضعف قانون اساسي منظور ما اين نيست كه 
اين صحبت ها كه راجع به رفراندوم مي شود. ما مي گوييم 
ساختارهاي دموكراتيكي نياز داشت اين قانون اساسي 
براي اينكه بودجه در آن تحقق پيدا كند كه االن وجود 
ندارد. يكي مثال تحزب است. حاال اينكه از چه مكانيزمي 
مي رسد بحث خيلي طوالني مي شود. مي توانيم يك بار 

درباره مجلس و بودجه و حزب و بودجه صحبت كنيم. 
بهنظرمتااينجانگاهمابهبحثاصالحبودجهيك
نگاهسلبيبود،خیليمشتاقمجمعبنديشمارااز
اينبحثبايكچاشنيايجابيهمبشنويمواينكه

باهمهنكاتوچالشهاييكهشمااشارهكرديددر
اصالحبودجهاگرمابخواهیماصالحبودجهراشروع

كنیمبايدچگونهوازكجاشروعبكنیم؟
سه جا مانع اصالح بودجه است يا نبود زيرساخت سخت 
يا نبود زيرساخت نرم يا متفاوت بودن زيرساخت نرم. كه 
اين مي تواند تفاوت سياس��ي باشد با آن چيزي كه ما از 
بودجه انتظار داريم يعني نرم دنيا متفاوت باشد مي شود 
از جنس تفاوت هاي مديريتي. بايد ببينيد ما وقتي درباره 
س��اختار دوگانه قدرت حرف مي زنيم منظورمان يك 
جمله هنجاري نيست منظورمان يك جمله توصيفي 
اس��ت. قضاوت نداريم نظام انگيزشي چه جوري شكل 
مي گيرد و تغيير نظام انگيزشي يا تغييرهاي قانون اساسي 
نه قانون مدني يا قانوني كه مجلس تصويب مي كند مثل 
تغيير نحوه ارايه بودجه توسط رييس جمهور يا وزير، اينها 
تغييراتي است كه هزينه هاي بس��يار باال دارد و ممكن 
است حتي با س��اختارهاي فرهنگي يك كشور نخواند 
يعني زيرساخت هاي ديگري وجود داشته باشد كه اينها 
با آن تعارض دارند ما س��راغ اي��ن تغييرات نمي رويم ما 
سراغ تغييراتي مي رويم كه اوال دست زدن به آنها تغيير 
زياد ايجاد كند دوم اينكه تغييراتي باشند كه محدوديت 
جدي ايجاد كرده باشند و سوم اينكه از شروط الزم باشند 
ما ش��روط كافي در اصالح نداريم ش��روط الزم خيلي 
الزم داريم هيچ كش��وري بدون نظام حسابداري فرضا 
نمي تواند گزارش دهي حسابرسي بكند  خيلي از اينها را   
نياز داريم از جايي شروع كنيم. يك؛  از جايي شروع كنيم 
كه تعارض منافع كم است يعني از جنبه مثبت اصالحات 
ايزومورفيك كم باشد ديده مي شود و محصوالت قابل 
ارزيابي اند، شايد يكي از جاهايي كه خيلي خوب شروع 
كرد اصالح همين يكپارچه سازي اطالعات مالي دولت 
است من نمي گويم اگر يك كشوري يك نظام يكپارچه 
مديريت مالي دارد حتما موفق مي شود در كنترل فساد 
و افزايش كارايي ولي مي گويم اين شرط الزمي است كه 
مدير شما اگر بخواهد بتواند بهبود بدهد ما سامانه هاي 
متعددي داريم و از طرفي ما نمي توانيم منكر اين بشويم 
كه ت��وان آي تيكي توان بااليي اس��ت. يك بخش ديگر 
هم بايد س��راغ آدم هايي كه مي خواهند از اين اطالعات 

اس��تفاده كنند. هنوز به حوزه تعارض منافع نرسيدند. 
اص��الح رويه ها و اصالح حتي يادگي��ري آدم ها كه اين 
يعني اين آدم هايي كه من در سطح مديريت دارم بتوانند 
درگير تغيير بشوند خودشان ذينفع تغيير باشند و يكي 
نيايد از بيرون به س��ازمان برنام��ه بگويد تو تا حاال غلط 
مي رفتي نه آن مجموعه اي از اطالعات كه هيچ مشاور 
بين المللي هم نمي داند، اين نمونه اصالحات مثال اندونزي. 
اندونزي دو تا برنامه اصالحي بودجه دارد كه هنوز كامل 
نشده كه فقط پياده سازي سخت افزار است، پياده سازي 
زيرساخت سخت است و اين حدود ۷ سال طول كشيده 
۳ تا رييس جمهور عوض شده بماند حاال پشتوانه بسيار 
قوي اي از حمايت تكنيكي و مالي سازمان هاي بين المللي 
داش��ته، ولي بروكرات درگير اين تغيي��ر بود، بروكرات 
صاحب اين تغيير ب��وده و اتفاق جالب تر اينكه نماينده 
مجلس نيامده 4 هفته قبل از تحويل بودجه بگويد يك 
تغييري بدي كه اين تغيير زيرساخت سخت مي خواهد 
امكان پذير بوده. من صحبتم را با يك جمله تمام مي كنم 
درباره اصالح. در كتاب شازده كوچولو يك سياره اي كه 
يك پادشاهي در آن است شازده كوچولو به او مي گويد از 
من يك چيزي بخواه.پادشاه مي گويد خورشيد غروب 
كند. مي گويد اين نمي شود. مي گويد چرا نمي شود من 
اگر از ژنرالم بخواهم كه مثل سنجاقك از اين گل به آن 
گل بپرد من مقصرم يا ژنرالم. شازده كوچولو مي گويد تو. 
درست است من چيزي را مي خواستم كه نمي توانست 
اتف��اق بيفتد. ما بايد نقطه اولمان را بشناس��يم، يكي از 
مش��كالت ما در طرح هاي اصالحي اين اس��ت كه اوال 
نمي دانيم و باور نمي كنيم كه آدم ها در درون سازمان ها 
هم خودشان نياز به تغيير دارند، دوم نمي توانيم گفتمان 
بين شهروند بروكرات و سياستمدار در اين حوزه ايجاد 
كنيم و سوم اينكه وضعيت فعلي مان را به صورت يكپارچه 

و دقيق نمي شناسيم.
مساله ما تعريف ايجاد زيرساخت در آنجا كه تعارض منافع 
كم است و بعد همراستا كردن استفاده از ظرفيت كسي كه 
بودجه را اجرا مي كند، اگر ما راجع به اصالح ساختار بودجه 
خصوصا در داخل اجراي بودج��ه داريم حرف مي زنيم 
طبيعتا بايد كسي بگويد مشكل چيست كه درگير آن باشد.

اصالحات ساختاري،گمشدِه بودجه ايران
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يادداشت- 1

 زماني براي
FATF حل مشكل 

يك��ي از اش��تباهاتي ك��ه 
در فه��م نادرس��ت اهميت 
fatf در فضاي رس��انه اي و 
عمومي ش��كل گرفته، قرار 
دادن مش��كالت برآم��ده از 
و  اقتص��ادي  تحريم ه��اي 
مس��اله fatf در ي��ك كفه 
ت��رازوي تحليلي اس��ت. اما 
بايد توجه داشت كه موضوع fatfبا بحث تحريم هاي 
اقتصادي كام��ال متفاوت اس��ت. نكته اساس��ي در 
خصوص بحث fatf آن اس��ت ك��ه تحريم هاي يك 
جانبه و ظالمانه اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي 
موضوعي اس��ت كه از زمان رياست جمهوري ترامپ 
آغاز ش��د . رويكرد غيرمعقولي ك��ه ترامپ در پيش 
گرفت و  ...  ادامه در صفحه 5

اكبر تركان

يادداشت- 2

تبعات استقراض احتمالي 
دولت از بانك ها

در صورتي كه دولت بخواهد 
از روش ه��اي گوناگون براي 
جبران كس��ري بودجه خود 
از بان��ك مركزي اس��تقراض 
كن��د، رش��د پاي��ه پول��ي و 
ت��ورم را ب��ه دنب��ال خواهد 
داش��ت. در خصوص تبعات 
اس��تقراض احتمال��ي دولت 
از بان��ك مركزي و چاپ اس��كناس به منظ��ور جبران 
كس��ري بودجه بايد گفت كه تورم ايج��اد مي كند. ما 
در اقتصادمان به طور مس��تقيم برنامه اي تحت عنوان 
اس��تقراض دولت از بانك مركزي نداريم. بلكه دولت ها 
به صورت غيرمستقيم به سراغ استقراض از منابع بانك 
مركزي مي روند. در خصوص ش��يوه هاي غيرمستقيم 
تامين مالي كسري بودجه از نظام بانكي بايد گفت يك 
شيوه اي كه ...  ادامه در صفحه 7

كامران ندري

يادداشت- 3

 آمادگي
 براي تحريم هاي آينده

در صورت��ي ك��ه ترام��پ در 
نهايت شكس��ت قطع��ي در 
انتخابات را بپذيرد و بنا باشد 
كاخ س��فيد را ت��رك كن��د، 
حداقل 40 روز ت��ا آغاز به كار 
دولت بايدن باقي است و پس 
از آنكه او ب��ر س��ر كار بيايد، 
مقدمات الزم براي بازگشت به 
برجام نيز طوالني خواهد ب��ود. اينكه مقاماتي در دولت 
آينده بايدن از اين گفته اند كه او مصر است كه تحريم ها 
را بردارد و نظر روزگذشته رييس جمهوري ايران درباره 
اينكه كش��ور آمادگي دارد در صورتي ك��ه طرف هاي 
برجام به تعهداتش��ان عمل كنند، ايران نيز به تعهدات 
خود عمل كند، هرچند در نگاه نخس��ت سازنده به نظر 
مي رس��د اما در عمل هنوز اختالفات پا برجاست. ما از 
سويي در داخل كشور نيز اختالف نظرهايي داريم. آنچه 
كه در روزهاي گذشته در مجلس رخ داده نشان مي دهد 
كه نمايندگان مجلس و بخش��ي از حاكمي��ت لزوما با 
دولت در رابطه با برجام هم نظر نيستند و اين خود يك 
چالش خواهد بود. از س��وي ديگر نبايد فراموش كنيم 
كه راهبرد آمريكا در قبال ايران با تغيير رييس جمهور 
عوض نخواهد شد.   ادامه در صفحه 7

عباس آرگون

يادداشت- 4

 رقابت بر سر
 ژئوپليتيك منطقه

اردوغ��ان  اخي��ر  س��خنان 
را برخ��الف برخ��ي ك��ه ب��ا 
خوش بيني از كن��ارش عبور 
مي كنند بايد جدي گرفت. در 
عرف ديپلماتيك، خواندن شعر 
» آراز آراز اي آراز« را با هرگونه 
مسامحه و نرمشي نمي توان به 
چيزي جز اقدامي تحريك آميز 
و مداخله جويانه در امر تماميت ارضي ايران، ارزيابي كرد. 
بخصوص، وقتي مشخص اس��ت كه در اين سو، هستند 
افرادي »پان تركيس��ت« كه س��وداهاي يكي شدن دو 
سوي ارس را در س��ر مي پرورانند، ولو اينكه درصد و عدد 
قابل توجهي نباشند.  ضمن محكوم بودن چنين سخنان 
تحريك آميزي، من بر اين باورم كه اردوغان به عمد اين 
حرف را زده اس��ت تا از آن به عن��وان تاكتيكي در جهت 
پيشبرد استراتژي تقويت نفوذ منطقه اي خود و واداشتن 
ايران به رعايت منافع اين كش��ور در جايي چون سوريه 
استفاده كند. با فرض صحيح بودن اين حدس، مي توان 
نكته ديگري را بر آن اضافه كرد. اگر طي چند دهه گذشته، 
ايران به لحاظ اقتصادي، مانند تركيه رش��د مي كرد و با 
قدرت هاي بزرگ و كشورهاي منطقه تعامالت بي تنش يا 
كم تنش مي داشت و ...  ادامه در صفحه 3

علي ديني تركماني

يادداشت- 5

نبود شفافيت در اقتصاد
ب��ه  اص��ل  مچين��گ در 
معاني بهينه ش��دن است، 
بهينه ش��دن ميان عرضه 
محص��والت  تقاض��اي  و 
در ب��ازار س��هام. ب��ه نظر 
مهم ترين  ك��ه  مي رس��د 
ب��ه  مچين��گ  مش��كل 
حواش��ي موج��ود در بازار 
و عدم ش��فافيت در كلي��ت اقتص��اد، همچنين 
حرك��ت ق��وي ذينفع��ان در ب��ازار س��رمايه باز 
مي گردد. تا زماني كه اين اوضاع ساماني به خود 
نگيرد ش��اهد اين وضعيت و حرف و حديث ها در 
حوزه مچينگ فوالد و امث��ال اين موارد خواهيم 
بود. برخي بس��يار س��اده گمان مي كنن��د كه با 
راه اندازي يك سامانه مي توانند كار خود را انجام 
و وضعي��ت خريد و ف��روش را تغيي��ر دهند اما؛ 
مساله مهم اينجاس��ت كه در مرحله نخست بايد 
اقتصاد ش��فافي داشته باش��يم و درشرايط حال 
حاضر و بحث تحريم ه��ا اتفاقاتي رخ مي دهد كه 

اظهارنظر كمي سخت است.

به طور كلي مهم ترين اصل بورس شفافيت است، 
اين بدان معناست كه تمامي خريد و فروش هاي 
بازار بايد با شفافيت صورت گيرد ولي با وضعيت 
سامانه هاي اخير اين اتفاق در بازار رخ نمي دهند 
و بس��ياري از اين مساله سوءاس��تفاده كرده اند. 
شفافيت در بازار بسيار مهم اس��ت اما؛ مهم تر از 
شفافيت و س��امانه تغيير رويكرد در بورس است 
و بايد رويكردس��توري جاي خ��ود را به رويكرد 
غيردس��توري دهد و اين تغيير رويكرد مي تواند 
وضعيت را بط��ور كل��ي تغيير دهد . كش��ور ما، 
كشور سامانه هاست و با تخصص موجود مي توان 
س��امانه هاي جديدي ايجاد كرد و درحال حاضر 
مش��كل اين اس��ت كه محصوالت مازادي كه در 
س��امانه مچينگ موجبات سوءاستفاده يك عده 

را فراهم ساخته است. 
درنهايت باي��د گفت مش��كل اصل��ي از اقتصاد 
غيرش��فاف اس��ت و اين اقتصاد مي تواند تمامي 
بازاره��ا را آلوده كند چراك��ه؛ محدوديت قانوني 
براي برخي از اف��راد وجود ن��دارد و اين موضوع 

مي تواند يك خأل محسوب شود.

پيمان مولوي

فاطمه نجفي، اقتصاددان از چالش هاي نظام بودجه ريزي در ايران مي گويد

دفاع تمام قد   رييس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت در نشست خبري

   بودجه بدون نقطعه ضعف است
   در سخت ترين شرايط دولت را تحويل گرفتيم

   رشد اقتصادي ايران در سال 95 باالترين نرخ جهان بود
   كشور را از ركود و تورم نجات داديم

   تالش مي كنيم قيمت ها براي مردم قابل تحمل باشد
   مجلس به لوايح دولت اهميت نمي دهد

عده اي نمي خواهند 
تحريم ها پايان يابد

گزارش روز

تاالر

مداخله در امور داخلي  و فرصت سوزي اقتصادي

پس از آنكه ايران اعالم كرد حك��م اعدام روح اهلل زم، 
گرداننده كانال تلگرام آمدنيوز را اجرا كرده، تعدادي 
از كش��ورهاي اروپايي با صدور بيانيه هايي اين اقدام 
را محك��وم كردن��د، موضوعي كه ب��ا واكنش صريح 
ايران مواجه ش��د و وزارت خارجه با احضار س��فراي 
آلمان و فرانس��ه، مراتب اعتراض خود به مداخله اين 
كش��ورهاي اروپايي در ام��ور داخلي اي��ران را اعالم 
كرد. در كنار اين موضوع كه در س��طح سياس��ي رخ 
داد، اجالس اقتصادي اي��ران و اروپا نيز ك��ه بنا بود 
در روزهاي آينده اجرايي ش��ود به تعوي��ق افتاد. اين 
همايش با همكاري س��ازمان توس��عه تجارت ايران، 
مركز بين الملل��ي )ITC( و حماي��ت اتحاديه اروپا، 
 Iran-Europe( همايش بزرگ تجاري ايران-اروپا
Business Forum( و با هدف ايجاد بس��تر الزم 
ب��راي همكاري هاي تج��اري، علمي و فن��اوري در 
جهت افزايش صادرات غيرنفتي ايران، سازماندهي 
ش��ده بود. در اي��ن همايش ك��ه با كمك موسس��ه 
»آمبروزيتي« ايتاليا در روزهاي ۲4، ۲۵ و ۲۶ آذرماه 

برنامه ريزي شده بود، ش��ركت هاي ايراني و اروپايي 
حضور داشته و قرار بود نشست هاي تجاري دوجانبه 
برگزار كنند. اين اقدام در حالي از س��وي كشورهاي 
اروپايي اجرايي ش��د كه اي��ران بارها اع��الم كرده با 
وجود اختالف نظر سياس��ي با كش��ورهاي اروپايي، 
همواره آماده انجام مذاكرات اقتصادي و نهايي كردن 
قراردادهاي��ي در اين حوزه اس��ت. رييس جمهوري 
در جديدتري��ن موضع گي��ري خود در اي��ن زمينه 
گفته:  همه م��ا در چارچوب حقوقي ك��ه داريم بايد 
در روابط خود اعالم نظر كنيم اين ف��ردي كه اعدام 
شده بدون حكم دادگاه نبود و بنابراين آنان به حكم 
و قوه قضاييه ايراد دارند كه آزادن��د اعالم نظر كنند 
و ما هم بر طبق قوانين خود عم��ل مي كنيم و بعيد 
مي دانم كه اين مساله به روابط ايران و اروپا لطمه اي 
بزند. با اين وجود تع��دادي از تحليل گران اقتصادي 
معتقدند اي��ن اتفاق ي��ك فرصت س��وزي مهم در 
جريان همكاري هاي دو طرف است. پدرام سلطاني 
نايب رييس س��ابق اتاق بازرگاني در صفحه شخصي 

خود نوشته: همايش تجاري اروپا – ايران پس از اعدام 
روح اهلل زم به تعويق افتاد. اين همايش مي توانس��ت 
آغازي بر بازيابي روابط از دست رفته اقتصادي ايران و 
اروپا و پيشواز دور تازه گفت وگوها باشد. آنان كه مدام 
شعار بهبود معيشت مردم را مي دهند، خود به تشديد 
تنش ها و بقاي تحريم ها كمك مي كنند. در روزهاي 
گذشته تعداد ديگري از تحليلگران نيز تصميم جديد 
اروپا را يك فرصت سوزي مهم دانسته اند. با توجه به 
اينكه در هفته هاي آينده ج��و بايدن رييس جمهور 
جديد امريكا كار خود را در كاخ س��فيد آغاز خواهد 

كرد و او وعده كاهش تحريم ها و بازگش��ت به برجام 
را داده، بس��تر جديدي ب��راي افزاي��ش همكاري ها 
ميان ش��ركت هاي ايراني و اروپايي فراهم شده و به 
نظر مي رس��د با ورود اروپايي ها به موضوع اعدام زم، 
بستر مثبتي كه امكان بهره برداري از آن در ماه هاي 
بعد به وجود آمده بود با اما و اگر مواجه ش��ده است. 
هرچند همچنان هر دو طرف بر لزوم تداوم همكاري 
چه در قالب برجام و چه در توافق هاي اقتصادي تاكيد 
دارند، بايد ديد اختالف نظرهاي روزهاي گذشته، چه 

تاثيري بر اين همكاري هاي بلندمدت خواهد داشت.

بازار س��رمايه از ابتداي هفته تاكنون رون��د ناگواري 
به خود گرفته است و بيش از گذش��ته روند قرمزي را 
تجربه مي كند برخي از ش��ايعات باعث شدند كه بازار 
تغيير رويه دهد و روند نزولي خود را آغاز سازد. برخي 
اين ش��ايعات درخصوص بودج��ه ۱400 و همچنين 
س��رمايه گذاري كوتاه م��دت دول��ت در ب��ورس بوده 
است. اما كاهش نرخ دالر نيز تاثير مهمي بر روي بازار 
گذاشته چراكه رابطه مستقيم و متقابلي ميان نرخ ارز 
و بازارسهام وجود دارد، همچنين اغلب سهام موجود 
در بازار كاموديتي محور هس��تند. يكي از كارشناسان 
بازار س��رمايه درخصوص وضعيت ب��ورس مي گويد: 
زماني كه رشد بازار سهام سرعت مي گيرد، سفته بازي 
در بورس افزايش پيدا مي كند و بسياري از سهامداران 
به بازار سهام به ديد كوتاه مدت نگاه مي كنند و همين 
موضوع جلوي رش��د بورس را مي گيرد و اگر اين رشد 
با هيجان همراه باش��د وضعيت بورس مانند نيمه اول 
سال خواهد شد. اين كارشناس بازار درخصوص پيش 
بني باراز گفت: احتماال روند بازار سهام طي روزجاري 
متعادل اس��ت و ش��ايد به دليل عرضه هاي امروز بازار 
س��هام روز جاري نزولي آغاز ش��ود. الزم به ذكر است 

كه اغلب كارشناس��ان دلي��ل ريزش بازار س��هام روز 
گذش��ته را كاهش قيمت دالر و عرضه زياد حقوقي ها 
در برخ��ي نمادها دانس��تند. در اين مي��ان گروهي از 
كارشناس��ان بورس��ي معتقدند بورس در ميان مدت 
روند صعودي ي��ا نزولي مطلق نخواهد داش��ت و فراز 
و نشيب هاي بيش��تري را در پيش دارد. در نتيجه اين 
گروه به س��هامداران توصيه مي كنند ك��ه نه از صعود 
بورس هيجان زده ش��وند و نه از ريزش آن دچار ترس 
ش��وند و براي خريد و فروش س��هام ب��ه ويژگي هاي 
بنيادي س��هم توجه كنند.  مي توان گفت تغيير رفتار 
حقوقي ها نيز تاثير مهمي بر روي بازار داش��ته چراكه 
تعدادي از سهامداران جديدالورود تنها از حقوقي هاي 
بزرگ ب��ازار تقليد مي كنند و تغيي��ر رفتار حقوقي ها 
مي تواند به زيان بازار سهام عمل كند.  البته باتوجه به 
خبري كه درخصوصFATF اعالم ش��د سهام بانكي 
روند معقول تري داشتند و براساس پيش بيني ها گروه 
بانكي تا پايان هفته روند قابل قبول و صعودي خواهد 
داش��ت. به طوركلي طي روزهاي گذش��ته شايعات و 
كاهش ن��رخ ارز روند ب��ازار را تغيي��ر داد و پيش بيني 

مي شود تا پايان هفته وضعيت بازار نيز تغيير كند.

 لغو  اجالس اقتصادي
 ايران و اروپا  چه پيامي دارد؟

چرا بورس روند نزولي به خود گرفت؟

رنا
س: ب

عك

يادداشت

  توانمندي 
يا ضعف ساختارها

از منظ��ر علمي بهترين 
راه و اصولي تري��ن روش 
ب��راي ارزياب��ي تحليلي 
يك پديده، يك عملكرد، 
يك اي��ده و...آن اس��ت 
كه نتايج برآمده از آن را 
در نقطه هدف بررس��ي 
كرد. يعني اگ��ر ايده اي، 
تفكري، راهكاري يا اصول و روشي مطرح مي شود 
براي سنجش درست آن بايد آثار و نتايج برآمده از 
آن را مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار داد.بنابراين 
براي بررس��ي عملكرد وزارت صمت ي��ا هر حوزه 
ديگري بايد نتايج برآمده از نظام تصميم سازي اين 
وزارتخانه در بخش هاي مختلف توليدي، بازرگاني، 
صنفي و...را بررسي كرد.  در جريان نشست خبري 
رييس جمهوري با رس��انه هاي داخل��ي و خارجي 
موضوعي مطرح ش��د كه مهم تري��ن ابهام پيش 
روي مردم و فعاالن اقتصادي محس��وب مي شود، 
اينكه چرا در جريان ب��روز گراني كاالهاي مصرفي 
مردم، هيچ ساختاري به دفاع از مطالبات مردم در 
اين خصوص نپرداخته است؟ رييس جمهوري نيز 
در پاسخ به اين س��وال به ضرورت تفكيك وزارت 
صمت و بازرگاني اشاره كردند كه به درستي يكي 
از دالي��ل اصلي بروز اين عدم هماهنگي ها اس��ت. 
مطالبه اي ك��ه دولت يازده��م از مجال��س نهم و 
دهم داش��ت اما به آن توجهي نشد تا زمان مجلس 
يازدهم كه موضوع همچنان از دستور كار مجلس 
خارج شده است. اما بايد توجه داشت بيان نواقص 
و عدم كارايي يك وزارتخانه در ماه هاي آخر دولت 
دوازدهم براي اهل فن چندان قابل قبول نيس��ت.

اين اظهار نظر بهتر بود كه از قبل بيان مي ش��د و از 
رويكردهاي كارشناس��ي براي رفع آن اس��تفاده 
مي شد. بدون ترديد در بطن ساختار وزارت صمت 
معاونت هاي��ي در حوزه بازرگان��ي، صنعت و غيره 
حض��ور دارند. در واق��ع در وزارت صم��ت به جاي 
چند وزير در حوزه هاي صنع��ت، بازرگاني، صنايع 
سنگين و...يك وزير با ظرفيت هاي محدود اجرايي 
قرار گرفته اس��ت كه طبيعي اس��ت نمي تواند به 
مجموعه جوانب امر مسلط باش��د. هر گاه وزيري 
در راس كار قرار مي گرفت كه تخصص بازرگاني و 
تجاري داشت، فعاالن صنعتي گاليه مي كردند كه 
مطالباتشان مس��كوت مانده و هر زمان كه وزيري 
آش��نا با حوزه صنعت انتخاب ش��ود، فعاالن حوزه 
بازرگاني اعتراض مي كنند كه چرا به آنها بي توجهي 
مي ش��ود.يعني اين موضوع بيانگر وجود مشكلي 
بنيادي��ن در س��طح وزارت در تصميم گيري ه��ا 
تجميعي وهم در حوزه هاي مستقيم در معاونت و 
مديركل و ...بوده است. اينجاست كه مساله شايسته 
ساالري ابعاد و زواياي برجسته اي پيدا مي كند. در 
بسياري از موارد ديده ش��ده كه فردي متخصص 
و توانمند قادر است از دل ساختارهاي بي نظم، نيز 
نظام مورد نظر را استخراج كند. اما زماني كه سكان 
هدايت يك چنين وزارتخانه پر مساله و پر مخاطبي 
در اختيار افرادي كه شايد به اندازه كافي شايستگي 
نداشته باشند، قرار مي گيرد، دامنه مشكالت افزونتر 
خواهد شد. به عبارت روشنتر اگر از مديران توانمند 
با دغدغه هاي ملي، باظرفيت مديريتي و همت باال 
براي وزارت صمت اس��تفاده مي كردند، قطعا اين 
آشفتگيها، نابه ساماني ها و فقدان نظارت و كنترل 
وجود نداشت.البته اگر وزارت بازرگاني مستقل بود 
ش��ايد به گفته رييس جمهوري كارايي بهتري نيز 
داشت.    ادامه در صفحه 5

محمد خوش چهره

اصالحات ساختاري،گمشدِه  بودجه ايران



رييس جمهور تأكيد كرد: دولت نخواهد گذاشت كه كساني 
پايان تحريم را به تأخير بيندازند، اين اجازه را به آنان نخواهيم 

داد، تحريم بايد پايان پذيرد و اين حق مردم ماست
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني طي سخناني در 
ابتداي نشست خبري خود با نمايندگان رسانه هاي داخلي و 
خارجي با يادآوري اينكه هفت ماه و چند روز از فرصت دولت 
باقيمانده است، اظهار كرد: خدا را شاكرم كه بار مسووليت 
دولت را در سخت ترين شرايط قرن اخير به عهده ما گذاشت 
و شرايط شيوع ويروس كرونا و تحريم هاي اقتصادي عليه 
ملت، سخت ترين اوضاع را براي ملت ما به وجود آورده است.

وي اف��زود: در دوران قبل از جنگ اقتص��ادي دولت را در 
سخت ترين ش��رايط يعني ركود تورمي تحويل گرفتيم 
و رش��د اقتصادي منهاي هفت و هفت دهم درصد و تورم 
ما باالي ۳۰ درصد بود. ش��رايطي كه براي هيچ دولتي در 
ابتداي كارش سابقه نداشت.  روحاني تأكيد كرد: ما درآمد 
نفتي مان قبل از دولت يازدهم حدود صد ميليارد در سال 
بوده است ولي متوسط درآمد نفتي خوب ما در اين دولت 
به طور متوسط ۵۲ ميليون دالر بوده است. رييس جمهوري 
يادآور شد: ما گاهي نفت را از ۳۰ دالر هم كمتر فروختيم اما 
بهترين شرايط تورمي در سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حدود ۱۱ 
درصد بوده كه در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته كه دولتي 
سه سال اينچنين آماري داشته باشد. وي افزود: وعده ما به 
مردم اعتدال و تداوم ارتباط با جهان بود و به مردم گفتيم 
كه تحريم  را از دوش مردم برمي داريم و حق مردم را استيفا 
مي كنيم و كارهايي كه در اين مدت براي استيفاي حقوق 
مردم در مسائل بين المللي انجام داديم بهترين اقدامات بود.

روحاني با بيان اينكه ما از ۶۰۰ ميليون بشكه گاز اين مقدار 
را به ۱۰۰۰ ميليون رسانيدم، اظهار كرد: در ميدان مشترك 
نفتي با عراق از ۷۰ بش��كه در روز به هزار بشكه رسيديم و 

در ميادين مشترك گازي هم در توليد از قطر جلو زديم.
روحاني ادامه داد: يكي از باالترين رشد اقتصادي كشور ما 
در سال ۹۵ بود كه باالترين رشد اقتصادي جهان را داشتيم 
و در طول اين هفت سال در بسياري از زمينه ها به وعده هاي 
خود به مردم عمل كرديم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل 
سازنده با جهان، برداشتن تحريم از دوش مردم و رساندن 
مردم به حقوق حقه خودش��ان، تثبيت حق هسته اي به 
عنوان يك حق قانوني براي م��ردم ايران بود. البته قبل از 
آن هم فعاليت هاي هسته اي ما قانوني بود اما در چارچوب 

شوراي امنيت سازمان ملل آن را غيرقانوني مي دانستند.
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه كشور را از شرايط سخت 
آژانس رهانيديم و اقداماتي كه در اين مدت انجام داديم يك 
مديريت قابل قبول بود، گفت: در چهار سال ۹۳، ۹۴، ۹۵ و 
۹۶ يك مديريت اقتصادي داشتيم كه توانستيم كشور را هم 
از ركود و تورم سخت نجات دهيم و هم در مسائل مهم مورد 
نياز مردم خودكفايي ايجاد كنيم. وي ادامه داد: در اين مدت 
در گندم، تا حدي در شكر و برنج، در انرژي يعني گاز، بنزين، 
و گازوييل كه قبال وارد كننده بوديم، به خودكفايي رسيديم. 
براي نخستين بار در دولت دوازدهم محصول گاز ما و توليد 
گاز شيرين در كشور به يك ميليارد متر مكعب در روز رسيد 
و تولي��د گاز را از ۶۰۰ و ان��دي ميليون ب��ه هزار ميليون 
مترمكعب رس��انديم. در حوزه هاي مش��ترك گاز و نفت 
پيشرفت هاي قابل توجه داشتيم و از قطر شريك ميدان 
مشترك مان جلو زديم. رييس جمهوري اضافه كرد: عالوه 
بر اين در ميدان مشترك نفت با عراق از توليد ۷۰ هزار بشكه 
در روز به ۴۰۰ هزار بش��كه رس��يديم و در اين زمينه هم 
توانستيم مردم را به حقوق حقه خود برسانيم. در زمينه هاي 
مهمي مانند كشاورزي و صنعت شرايط ما طوري شد كه در 
كشاورزي از ۹۷ ميليون تن محصوالت كشاورزي به ۱۲۳ 
هزار ميليون تن رس��يديم و به ۱۳۰ هزار ميليون تن هم 
مي رسيم. وي ادامه داد: جنگ اقتصادي ترامپ عليه ايران 
به نتيجه نرسيد و شكست خورد. اين توافق برجام ايراداتي 
هم داش��ت، به هرح��ال بي نقص فقط خداس��ت. برخي 
مي خواستند برجام را نابود كنند تا نباشد و همان طور كه 
گفتم اين برجام كه دست و پايش را شكسته بودند با دست 
و پاي شكسته جلوي ترامپ ايستاد و سه بار او را در مجامع 
بين المللي شكست داد. روحاني تاكيد كرد: پايان تحريم به 
معناي اين است كه مردم به يكي از حقوق خود دست يافتند 
و پايان ترامپ به معناي پايان جنگ اقتصادي و تروريسم 
اقتصادي اس��ت. دولت نخواهد گذاشت كه كساني پايان 
تحريم را به تأخير بيندازند ما اين اجازه را به آنان نخواهيم 
داد. تحريم بايد پايان پذيرد و اين حق مردم ماست. امريكا 
بايد به برجام بازگردد و ما هم گفته ايم كه هرگاه اين اتفاق 
بيفتد ما ه��م حاضريم به همه تعهدات خ��ود بازگرديم. 
رييس جمهوري در ادامه نشست خبري خود با رسانه هاي 
داخلي و خارجي در پاسخ به پرسش خبرنگار شبكه خبر 
سيما درباره وجود نوسانات در قيمت هاي كاالهاي مختلف 
اظهار كرد: اينكه مردم در زندگي و كاالهاي روزمره دچار 
مشكل هستند كامال درست است مردم بايد توجه داشته 
باشند كه امسال به خاطر كرونا صادرات غيرنفتي در ۸ ماهه 
اول ح��دود ۲۰ درصد كاهش يافته اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنين منابع ارزي ما در كشورهاي ديگر با مشكالتي در 
برداشت مواجه اس��ت و حتي همان طور كه رييس بانك 
مركزي گفت براي برداشت پول براي كرونا و تامين واكسن 
دچار مشكالتي هستيم؛ گراني برخي كاالها به دليل تأخير 
در ورود برخي نهاده هاي دامي بود. وي گفت: درآمد نفتي 
در سال ۱۳۹۰ صد و نوزده ميليارد دالر بوده و در سال قبل 
خيلي كمتر بوده است؛ در سال ۹۱ با كمبود كاالهايي مواجه 
بوديم اما در اين س��ال ها با كمبود مواجه نيس��تيم اما با 
گراني هايي مواجهيم كه داليل آن نيز برخي سوء مديريت ها، 
عدم برخورد قاطع با متخلفين و جنگ اقتصادي اس��ت. 
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: يكي از مصوبات بسيار مهم 
ما مربوط به س��امانه جامع تجارت بود؛ ما اين س��امانه را 
راه اندازي كرديم اما افرادي به هر دري متوسل مي شوند تا 
اين سامانه اجرايي و انبارها نمايان نشود و مردم در جريان 
قرار نگيرند، اقدامات بسياري انجام دادند. االن ۷۰ درصد 
سامانه تجارت راه افتاده و مابقي نيز در دي و اسفند راه اندازي 

مي ش��ود كه براي فهميدن وضعيت كاالها از زمان ثبت 
س��فارش تا زمان تحويل به مصرف كننده قابل مشاهده 
خواهد بود. روحاني با تاكيد بر اينكه تالش مان بر اين است 
قيمت ها به حدي باشد كه براي مردم قابل تحمل باشد، 
افزود: در چن��د كاال كه به واردات نهاده ها الزم داش��تند 
مشكالتي داشتيم كه البته در اين زمينه مشكالت مديريت 
نيز وجود دارد كه من منكر آن نيستم؛ دنبال مي كنم كه 
مشكالت كمتر شود؛ پيش بيني من اين است كه در ماه هاي 
آينده شرايط با ثبات تري داشته باشيم. روحاني در ادامه در 
پاسخ به اين پرسش خبرنگار الجزيره كه »آيا اينكه گفتيد 
اجازه نخواهيد داد هيچ كس مانعي در برداش��ته ش��دن 
تحريم ها ايجاد كند، پيامي براي مجلس اس��ت؟« و » آيا 
امكان دارد با بايدن در صورت لغو تحريم ها ديدار كنيد؟ يا 
اينكه گفت وگوها درقالب ۱+۵ را آغاز كنيد؟« گفت: دولت 
همه تالش خود را انجام مي دهد كه در اولين فرصت ممكن 
تحريم غلط و ظالمانه را از دوش مردم بردارد؛ اين يكي از 
وظايف دولت است و اگر ممكن باشد همين ساعت اين كار 
را انجام مي دهد؛ هر روزي كه ۱+۴ يا ۱+۵ به تعهدات خود 
عمل كند، م��ا هم ب��ه تعهداتمان عم��ل مي كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: آنچه مجلس تصويب كرده اقدام راهبردي 
براي رفع تحريم است و نه ادامه تحريم، اما اينكه آيا اين قانون 
با هدفي كه دارد منطبق است يا خير بحث ديگري است؛ ما 
هر زمان كه ۱+۴ يا ۱+۵ به تعهدات خود عمل كند ما هم به 
اجراي تعهدات خود بازمي گرديم و هيچ مانعي در اين مسير 
نخواهيم داش��ت. روحاني در ادامه در پاس��خ به پرسش 
خبرنگار فارس درباره نقش مديران و تحريم ها در وضعيت 
امروز كشور گفت: مشكالت در كشور ما عوامل متعددي 
دارد كه برخي از آنها ساختاري است و مربوط به سال ها قبل 
است كه بايد حل و فصل شود. وي با اشاره به نقش تحريم ها 
در وضعيت كشور گفت: امروز مديريتي حاكم است كه در 

سال ۹۵و ۹۴ نيز روي كار بوده است، يعني مدير امروز آن 
روز ني��ز روي كار بوده اس��ت اما چرا در آن س��ال ها ثبات 
اقتص��ادي داش��تيم و ت��ورم و رك��ود شكس��ته ش��د؟ 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه امروز در تحريم نيستيم؛ 
خطا نكنيد؛ بلكه در يك جنگ تمام عيار اقتصادي هست 
كه در دنيا و تاريخ كم نظير است خاطرنشان كرد: امروز تمام 
قدرت هاي دنيا به دنبال اين اس��ت كه ما نفت نفروشيم. 
س��ال هاي ۹۲ تا اواخر ۹۴ ما در تحريم بوديم اما مشكل 
نداشتيم اما از سال ۹۷به بعد وارد جنگ اقتصادي شده ايم، 
اما برخي قوانين را قبول ندارند و مقام معظم رهبري بارها 
فرمودند كه مادر جنگ اقتصادي هس��تيم و فرمانده اين 
جنگ رييس جمهوري است؛ وقتي رييس جمهوري فرمانده 
جنگ است، مديران آن در خط مقدم هستند. وي گفت: 
فراموش نكنيد كه غير از مش��كالت س��اختاري و جنگ 
اقتصادي با مش��كلي به نام همس��ويي مخالفان دولت با 
مخالفان جمهوري اسالمي در دنيا مواجهيم؛ اين همصدايي 
خيلي بد است. چرا درباره مخالفين دولت سوالي پرسيده 
نمي شود؟ مديريت حتما نقص و عيب دارد و همه بايد ما را 
ياري كنن��د چراكه ما همان طور ك��ه درجنگ تحميلي 
نمي توانستيم به تنهايي پيروز شويم، امروز نيز نمي توانيم به 
تنهايي در ميدان جنگ، جنگ را اداره كنيم. رييس جمهوري 
افزود: اگر صحبت هاي من در جلسات دولت پخش شود 
مشخص مي ش��ود كه من چقدر با مديران دعوا مي كنم؛ 
ميليون ها نفر در سراسر كشور به عنوان دولت كار مي كنند 
و منظور از دولت فقط رييس جمهور نيست. همان طور كه 
مي گويم اگر شكستن تحريم ميسر باشد و يك دقيقه تأخير 
در آن حرام است در زمينه مديريت نيز همين را مي گويم و 
معتقدم اگر ما بتوانيم نقش مديريت را يك دقيقه زودتر 
برطرف كنيم وظيفه ماست. حتما هس��تند افرادي كه 

اشكاالتي داشته باشند؛ حتما قوه قضاييه، نيروهاي مسلح 
و مجلس ما اشكاالتي دارند؛ نهاد بي اشكال نداريم و همه 
اشكال دارند، همه بايد مشكالت را با هم حل كنيم. روحاني 
گفت: نظر من اين اس��ت كه چرا فقط به دولتي كه وسط 
ميدان جنگ اس��ت حمله مي كنيم و به س��ايرين حمله 
نمي كنيم؛ اگر كسي به دولت تهمت زد و توهين كرد چرا 
تشويق مي شود! آيا امروز كسي جرات دارد به قوه قضاييه و 
نيروهاي مسلح توهين كند؟ اگر جرات مي كند بفرماييد؛ 
فردا اين كار را بكنند و فردا ببينيم چه اتفاقي مي افتد و چند 
نفر احضار مي شوند. روحاني در پاسخ به پرسش خبرگزاري 
تس��نيم مبني بر اينكه دولت براي مصوبه مجلس درباره 
پروتكل هاي الحاقي چه اقدامي دارد، گفت: البته دولت قبال 
موضوع خود را نسبت به اين قانون اعالم كرده و من قبل از 
تصويب قانون هم اعالم كردم كه اين را مفيد نمي دانيم. اين 
نظر شخص من نيست دولت به اتفاق آرا اين طرح را مفيد 
نمي داند، اينكه ما بخواهيم فشار بياوريم براي طرف مقابل 
را ما در سال گذشته انجام داديم. البته من به وزرا و معاونين 
مربوطه دستور دادم كه آيين نامه اجرايي اين قانون را فراهم 
كنند و اميدوارم كه تا پايان اين هفته در جلسه دولت مطرح 
و تصويب شود و در صورت تصويب آن در دولت بر اساس آن 
عمل خواهد ش��د. روحاني همچنين در پاسخ به پرسش 
خبرنگار روزنامه ايران درباره تعامل دولت و مجلس در زمينه 
لوايح دولت گفت: دولت يك اليحه بس��يار مهم راجع به 
انتخابات به مجلس قبل داد اما متاسفانه در دستور كار قرار 
نگرفت؛ ماه ها در دولت براي تدوين آن اليحه بحث شد اما 
متاسفانه مجلس قبل آن را كنار گذاشت. ما مجددا لوايحي 
كه در مجلس قبل تصويب نشده بود را به مجلس فعلي داديم 
اما متاس��فانه هيچ كدام امروز در دستور كار نيست. وي با 
تاكيد بر اينكه مبارزه با فس��اد، تعارض منافع و شفافيت 
لوايحي است كه ما به مجلس داديم و از اولويت هاي مردم 

هستند، گفت: متاس��فانه مجلس به لوايح دولت اهميت 
نمي دهد و اين به نفع كش��ور نيس��ت. دول��ت يك بدنه 
كارشناسي عظيمي دارد و اين بدنه كارشناسي را نمي توان 
با كميس��يون هاي مجلس و مركز بررسي هاي مجلس 
مقايس��ه كرد. لوايحي كه در دولت تهيه مي شود پخته و 
بررسي شده است. طبق قانون مجلس هم مي تواند طرح 
داشته باشد اما اصل داستان لوايح است. عدم تناسب يعني 
خواباندن لوايح دولت و رسيدگي به طرح هاي نمايندگان 
نمي تواند خيلي مفيد باشد؛ بحث ما اين است كه چيزي 
تصويب شود كه به نفع مردم باش��د. روحاني در پاسخ به 
پرسش ايلنا مبني بر اينكه چگونه مي توان مشكالت روزمره 
مردم را در شرايط جنگ اقتصادي حل كرد و ميزان فروش 
نفت بودجه بر چه اساس است، گفت: معتقدم كه جنگ 
اقتصادي تمام شده و اين نه به خاطر انتخاب بايدن كه به 
دليل شكست خوردن طرح آنهاست يعني حتي اگر ترامپ 
هم انتخاب مي شد چاره اي جز كنار گذاشتن اين رويكرد 
نداشت. روحاني در پاسخ به پرسش خبرگزاري مهر درباره 
اينكه آيا جمهوري اسالمي نبايد براي بازگشت امريكا به 
برجام پيش شرط بگذارد و طلب خسارت كند؟ گفت: اگر 
بخواهيم از امريكا درخواس��ت پرداخت خسارت كنيم از 
سال ها پيش از انقالب تا امروز امريكا خسارات بسياري وارد 
كرده است، اما اينكه ما براي بازگشت به برجام پيش شرط 
بگذاريم، وقتي است كه همه به بر جام باز ميگرديم و در ضمن 
هم مطالباتشان را مطرح مي كنيم كه خوب است و حتما 
اين كار را مي كنم. اما درباره پيش شرط و اينكه چه كسي 
بايد تعيين كند، اين مسائل همه معنايش اين است كه به 
تحريم ادامه دهد. وي افزود: آنچه امروز مي گوييم اين است 
كه اگر ۱+۵ فردا صبح به تم��ام تعهدات خود عمل كند، 
بالفاصله ماهم عمل مي كنيم. ما از كش��ورهاي مختلف 

مطالباتي داريم و از همه بيشتر از امريكا مطالبه داريم. اما 
درباره دريافت خسارت از كشورهاي ۱+۵ مقصود ما اين 
نيس��ت كه ۱+۵ به تمام تعهدات خود عم��ل كردند. در 
سال هاي اخير كه ۱+۴ بود آنها هم به تعهدات خود عمل 
نكردند، آيا ما بايد با آنها جنگ جهان��ي راه بيندازيم و در 
گفت وگو با كش��ور ها بگوييم كه ش��ما اول خسارات ما را 
پرداخت كن بعد با هم صحبت كنيم؟ آنچه امروز براي ما 
مهم است اين است كه امريكا كامل به تعهدات خود بازگردد 
و عمال اعالم كند كه خطا كرده است و بعد از اينكه او به برجام 
بازگشت درباره مسير جبران خسارات هايي كه به ما وارد 
شده است فكر مي كنيم. روحاني در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه همش��هري درباره ش��عرخواني اخي��ر اردوغان 
رييس جمهور تركيه و آينده روابط ايران و تركيه با تاكيد بر 
اينكه روابط ايران و تركيه بسيار مهم است و دو همسايه اي 
هستيم كه با هم روابط سياسي و اقتصادي داريم و در مسائل 
منطقه با هم گفت وگو مي كنيم و در روند آستانه باهم حضور 
داريم، گفت: مس��اله تماميت ارضي، ايران و جايگاه ايران 
اهمي��ت ويژه اي دارد و حق مردم ما اس��ت كه درباره يك 
جمله اي حساسيت به خرج دهند. وي افزود: آنچه براي من 
مهم بود، اين بود كه وزير خارجه تركيه به وزير خارجه ما 
گفته كه آقاي اردوغان چنين قصدي را اصال نداشته است و 
سخنگوي رياست جمهوري تركيه و سفير تركيه نيز بر اين 
موضوع تاكيد كردند. روحاني با بيان اينكه »اين يك شعر 
چندپهلو است و اگر در ايران خوانده شود يك معنا دارد و اگر 
در جاي ديگري خوانده ش��ود يك معناي ديگري دارد«، 
گفت: وقتي مقامات تركيه صريحا اعالم كردند كه آقاي 
اردوغان چنين قصدي نداشته است و در همان سخنراني 
نيز بر لزوم فعاليت چندجانبه در منطقه تاكيد كرده اند و 
همچنين با سابقه اي كه از آقاي اردوغان دارم بسيار بعيد 
مي دانم كه ايشان بخواهند به تماميت ارضي ما توهين كنند. 
وي گفت: آنهايي كه معترض ش��دند حق شان است كه 
حساسيت خود را به ميهن دوستي خود نشان دهند. اما 
مقامات تركيه به صراحت گفتند كه ايشان قصد داشته كه 
بگويد مردم جمهوري آذربايجان از آزاد شدن سرزمينه ايشان 
خوش��حالند. آقاي اردوغان معموال شعر زياد مي خواند و 
به نظر من با توضيحاتي كه دادند مي توانيم از اين مساله عبور 
كنيم. رييس جمهوري تصريح كرد: حساسيت مردم ما 
بسيار مهم است و همه دنيا بايد بدانند كه ميليمتر ميليمتر 
س��رزمين ملي ب��راي مردم م��ا اهمي��ت دارد و همه در 
سخنراني هاي خود بايد به اين موضوع توجه بيشتر كنند. 
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه اعتماد درباره حمايت هاي رهبري از رييس جمهوري 
و علت عدم استفاده رييس جمهوري از اختيارات خود در 
زمينه تذكر درخصوص بازداشت ها و مسائل حقوق بشري، 
گفت: رهبري طبق وظايف شرعي و قانوني كه دارند از دولت 
حمايت مي كنند اما اينكه اختيارات رييس جمهوري چقدر 
است و چقدر از آن استفاده مي كند در قانون اساسي آمده 
اس��ت. ش��ما به موردي درباره قوه ديگر اشاره مي كنيد و 
مي گوييد كه قوه قضاييه كس��ي را زندان كرده يا كسي را 
محاكمه كرده و شما چرا از اختيارات خود استفاده نكرديد؟ 
وي افزود: موارد بس��ياري وجود دارد ك��ه از طريق وزارت 
دادگس��تري اقدام مي كنم و اين گونه نيست كه ما همه 
موضوعات را رسانه اي كنيم و معموال شكاياتي كه به من 
مي رسد، اگر نكته قابل مالحظه اي داشته باشد، آن را به وزير 
دادگستري ارجاع مي دهم و او نيز با قوه قضاييه و گاهي با 
شخص رييس قوه قضاييه صحبت مي كند، اما در عين حال 
وظايف رييس جمهوري مش��خص و روشن است؛ جايي 
رييس جمهوري مي تواند به قوه قضاييه طبق اصل ۱۱۳ 
اختيار دهد كه ببيند قانون اساسي در حال نقض است كه 
آن هم با تفسيري كه در سال ۱۳۹۱توسط شوراي نگهبان 
انجام شده، اين اصل بي اثر شده است؛ قبال مواردي بوده كه 
رييس جمهوري به قوه قضاييه تذكر داده است و اين قوه به 
شوراي نگهبان نامه نوشته و اين شورا گفته كه طبق اصل 
۱۱۳ حق رييس جمهور است كه تذكر و اخطار قانون اساسي 
بدهد اما در سال ۹۱ نظر شوراي نگهبان تغيير كرده و بر 
مبناي تفسير جديد اين شورا، اصل ۱۱۳ بي اثر شده است.

رييس جمه��وري گفت: ب��ه نظر م��ن وقتي م��ردم به 
رييس جمه��وري راي مي دهند، بر مبن��اي اصول قانون 
اساسي است. زماني اصلي چند پهلو وجود دارد بايد آن را 
تفسير كنيم، اما در زمينه اصولي كه روشن و واضح است و 

در سال هاي قبل هم به آنها عمل شده، بايد عمل شود.
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آخرين وضعيت بررسي لوايح 
اف اي تي اف

با وجود احتمال بررسي مجدد لوايح »FATF« در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز برخي از اعضاي 

مجمع از اين مساله اظهار بي اطالعي مي كنند.
به گزارش ايسنا، در پي انتشار خبر موافقت رهبري 
با بررسي مجددلوايح FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام احمد توكلي يك��ي از اعضا مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از اين خبر اظهار بي اطالعي 
كرد و گفت: هر زمان كه اين موضوع به طور قطع به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ شود به ما اعضا 

نيز گفته خواهد شد.
هفته گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در نشست خبري خود از تالش دولت 
براي بازگرداندن لوايح FATF به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود كه دولت در اين 

باره به مقام معظم رهبري نامه نوشته است.
 لعيا جنيدي مع��اون حقوق��ي رييس جمهور در 
گفت وگو با رس��انه اي اي��ن خبر را تايي��د كرده و 
يادآورد شده رهبر انقالب در پاسخ به اين نامه ضمن 
موافقت با راه حل هاي حقوقي مطرح شده براي رفع 
نگراني ها، موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت 

نظام ارجاع دادند.
از لوايح چهارگانه، دو اليحه بطور كامل در قوانين 
داخلي كش��ور وجود دارد. دو اليحه ديگر از جمله 
معاهده مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( 
و معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم بررسي هاي 
باقي مانده است. در رابطه با پالرمو، مسير قانوني طي 
شده و به گفته معاونت حقوقي تنها يك هماهنگي 
براي تصويبش الزم است. در مورد معاهده مقابله با 
تأمين مالي تروريسم بايد مابقي فرآيند قانوني طي 
و مواردي از ايرادات شوراي نگهبان كه رفع نشده، 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي و 

تصميم گيري واقع شود.
 با وجود مخالفت هاي جدي كه از سوي برخي اعضا 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اين دو اليحه 
صورت گرفته بود؛ اين لواي��ح به صورت قانوني رد 
يا تاييد نشده بودند. بلكه از آنجايي كه زمان قانوني 
بررس��ي اين لوايح در مجمع به اتمام رسيده بود و 
نتيجه اي حاصل نش��ده بود؛ خود به خود همانند 
بسياري قوانين ديگر تاييد نشدنش در وقت مقرر 
به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در 
اين درخواست زمان مجدد قانوني براي بررسي اين 

لوايح به دست آورد.
 دو نكته قابل تاكيد در اين خبر آن است كه نويسنده 
نامه به رهبر انقالب حسن روحاني رييس جمهور 
كش��ورمان بوده و موانع و شرايط حقيقي بررسي 
اين لوايح را در آن تشريح كرده است و نكته بعدي 
آن اس��ت كه دس��تور رهبري به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تنها در رابطه با تمديد مهلت بررسي 

لوايح بوده است.

دشمن اقتدار علمي ما را هدف 
قرار داده است

فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه امروز دش��منان 
همه عرصه ه��ا از دارو، غ��ذا، آب و درم��ان را عرصه 
جنگ با ما قرار داده اند، گفت: امروز دش��من رشد و 
اقتدار علم��ي ما را هدف ق��رار داده و هر نقطه اي كه 
دش��من روي آن تمركز مي كند، نقطه قوت ما است. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
روز )دوش��نبه( در جشنواره باقرالعلوم دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل االعظم )عج( اظهار كرد: يك  كشور 
نمي تواند با توس��عه جغرافيا بزرگ  شود حتي  منابع 
اقتصادي كشورها هم محدود است اما شايد تنها بتوان 
با دانش، ارزش هاي افزوده جديد به دست آورد. وي 
با تاكيد بر اينكه علم و آگاهي دامنه هاي عظمت يك 
كشور را گس��ترش مي دهد، گفت: اگر ذخاير علمي  
يك  كشور رشد يابد جامعه بزرگ  مي شود؛ در حالي 
كه بيشتر جنبه هاي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي را 
عامل استقالل ملت ها در نظر مي گيرند  اما استقالل 
علمي منشأ اقتدار يك  ملت است. سرلشكر سالمي با 
بيان اينكه هر آنچه سيطره بيگانگان را بر شوون جامعه 
ما زياد كند وابس��تگي اس��ت، اظهار كرد: دشمناني 
داريم  كه  همواره تالش مي كنند ما را كوچك  و عقب 
نگه دارند زيرا كشوري كه عقب باشد ضعيف خواهد 
شد و مجبور به تسليم  مي شود؛ اما اگر كشور از سلطه 
علمي بيگانه خارج و نيازهاي اساسي را در درون خود 
توليد كند حتي اگر در محاصره جهاني هم  قرار گيرد، 
زنده مي ماند و رشد مي يابد. فرمانده كل سپاه در ادامه 
با بيان اينكه براي جوان بودن يك جامعه بايد هر روز 
شاخصه جديد و تفاضل و برتري جديدي يافت، گفت: 
ما مي خواهيم مستقل باشيم  و در علم استقالل داشته 
باشيم در كنار آن، استقالل در سالمت هم مهم است. 
وي با بيان اينكه امروز دشمنان با تحريم هاي ظالمانه 
حتي دارو ب��ه ما نمي دهند و دانش��مندان ما را ترور 
مي كنند، گفت: زماني كه فردي به دليل حركت در 
فضاي علمي ترور مي شود به اين معناست كه دشمن 
رشد و اقتدار علمي ما را هدف قرار داده و هر نقطه اي 
كه دش��من روي آن تمركز مي كند نقط��ه قوت ما 
است؛ دستيابي به اين مهم كه دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل پيشران و پرچم دار رشد علمي و پيشرفت هاي 
شتاب دار و نوين  پزشكي  در سطح ايران و جهان باشد 
از اين  منطق سرچش��مه مي گيرد. سرلشكر سالمي 
با تاكيد بر اينكه انتظار داريم اين تالش ها در جهات 
متنوع با افق هاي بلند طراحي و دنبال ش��ود، گفت: 
علم امكان تسلط و چيرگي ايجاد كرده، به كشور عزت 
مي بخشد و استقالل را به طور كامل تفسير مي كند. 
وي با تاكيد براينكه راه اندازي مركز تحقيقات ژنتيك 
نور از جمله دستاوردهاي مهم سپاه محسوب مي شود، 
اظهار داشت: وقتي  مي توانيم  نقشه ژنتيك انساني را 
رمزگشايي كنيم درمان را راحت تر و دقيق تر به انجام 

مي رسانيم، از اين رو نبايد از جهان عقب بمانيم.

بودجه 1400 اصول 
برنامه ريزي را نقض كرده است

علي سعدوندي با بيان اينكه در كوتاه مدت و تا زماني 
كه اصالحات ساختاري در بودجه صورت گيرد بايد 
منابع بودجه را از طريق اوراق تامين كرد، گفت: بودجه 

۱۴۰۰ ركورد تورم را خواهد شكست.
علي سعدوندي، كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه 
بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه ريزي را نقض 
كرده است، گفت: بودجه نويسي يك سري اصول دارد؛ 
اصل اول اين اس��ت كه دولت بايد در زمينه درآمدها 
مقداري احتياط كند و در زمينه هزينه صرفه جويي 
داشته باشد. متأسفانه در اليحه بودجه ۱۴۰۰ به هر 
دوي اين اصول، به صورت معكوس عمل شده است 
يعني هزينه ها به ش��دت افزايش پي��دا كرده و براي 

درآمدها نيز احتياط كافي صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: در بودجه بايد تراز عملياتي وجود داشته 
باشد يعني درآمدهاي عملياتي و هزينه هاي عملياتي 
بايد با يكديگر برابر باش��د؛ اما بودج��ه اي كه دولت 
تنظيم كرده، حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان كسري 
تراز عملياتي دارد. اين كسري از طريق واگذاري تراز 
س��رمايه اي كه از جمله آن فروش نفت است، تأمين 
شده است. به عقيده بنده بخش زيادي از اين منابع 
موهومي است و حتي اگر فروش نفت داشته باشيم 
هم به اين سرعت نمي توانيم آن را وارد بودجه كنيم. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه درآمد ارزي را 
نمي توان بدون هزينه س��نگين در اقتصاد به درآمد 
ريالي تبديل كرد، بيان داشت: درآمد ارزي از كانال 
پايه پولي به بودجه كش��ور راه پيدا مي كند بنابراين 
تمام درآمدهاي ارزي ش��امل فروش نفت، برداشت 
از صندوق توس��عه ملي، استقراض از بانك مركزي، 
دس��تبرد به پايه پولي است و بايد جلوي آنها گرفته 
شود. وي با اش��اره به راهكار وارد نشدن بودجه ارزي 
در بودجه ريالي گفت: دو راهكار براي جبران كسري 
بودجه ريالي وجود دارد يكي اينكه بايد به اوراق خزانه 
تمسك بجوييم و ديگري اينكه بايد يك بودجه ارزي 
براي درآمده��اي ارزي تدوين كني��م بنابراين بايد 
بودجه ريالي و ارزي را تفكيك كنيم اين كار در دهه 
۴۰ نيز انجام شد و در زمان جنگ نيز بودجه پيوست 

ارزي داشت.
سعدوندي بيان داشت: بايد بين منابع و مصارف پايدار 
و غيرپايدار )مشروط( تفكيك قائل شويم بنابراين اگر 
مي خواستيم بودجه را به درستي تدوين كنيم بايد ۴ 
بودجه تدوين مي كرديم. بودجه پايدار ريالي، بودجه 
غيرپايدار ريالي، بودجه غيرپايدار ارزي و بودجه پايدار 
ارزي. در بودجه هاي غيرپايدار و مشروط هر مقدار كه 
درآمد كسب مي كرديم مي توانستيم اولويت هزينه را 

نيز مشخص كنيم.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه بناي بودجه 
۱۴۰۰ بر اين است كه اگر نفت نيز فروخته نمي شود 
اوراق سلف نفتي فروخته شود تا در آينده درآمد نفت 
وارد بودجه ريالي شود، گفت: من فكر نمي كنم تا به 
حال در كشور ما بودجه اي در اين حد تورم زا تدوين 
شده باشد و به عقيده بنده اين بودجه احتماال ركورد 
تورم را خواهد شكست. عجيب آن است كه مي شد 
از منابع و مصارف س��ال ۱۴۰۰ ب��راي كنترل تورم 
استفاده كرد اما متأسفانه سياست گذاران در جهت 
ارتقاي تورم از بودجه بندي استفاده كردند. وي با بيان 
اينكه بخشي از منتقدان به بودجه معتقدند بودجه 
۱۴۰۰ ب��ه اين دليل مش��كل دارد كه منابع حاصل 
از فروش نفت و صندوق توس��عه ملي در دس��ترس 
نيست، گفت: به اعتقاد برخي از كارشناسان اگر منابع 
نفتي قابل دسترسي باشد مانعي نداشت كه آن را در 
بودجه بياوريم اما مشكل اين است كه به بهانه تبديل 
ارز ب��ه ريال، پايه پولي اضافه مي ش��ود بنابراين بايد 
گفت برخي از منتقدان نيز در نقد خودشان به صورت 
كارشناسي عمل نمي كنند. اين استاد دانشگاه با انتقاد 
از نحوه مطرح شدن اوراق در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در 
بودجه بر انتشار اوراق تاكيد شده اما نه آن اوراقي كه 
قيمت آن در مكانيزم بازار تعيين مي شود و به تدريج 
نرخ سود اوراق افزايش پيدا كند تا نرخ تورم كاهش 
پيدا كند و پس از آن با عملي��ات بازار باز نرخ اوراق و 
تورم با يكديگر كاهش يابد تا تورم به صفر برسد. وي 
ادام��ه داد: در حال حاضر به اس��م اوراق بر ضد اوراق 
عمل مي ش��ود. به اسم اس��تقراض، ترجيح بر اوراق 
سلف نفتي و صندوق توسعه ملي است. اوراق سلف 
نفتي متأسفانه هزينه بسيار بااليي دارد و گويا برخي 
گروه هاي سياسي طرفدار اوراق سلف نفتي هستند. 
اين گروه با صداي رسا اعالم كردند كه ما پول داريم اما 
در اختيار دولت قرار نمي دهيم مگر اينكه دولت نزول 
و ربح بااليي را تقديم كند. س��عدوندي افزود: سوال 
اينجاست كه وقتي اوراق سلف با نرخ ۵۰ الي ۶۰ درصد 
منتشر مي شود ديگر چه كسي اوراق بدهي را خواهد 
خريد؟ همچنين اين اقدام چه تأثيري بر بازار سرمايه 
مي گذارد؟ در حالي كه درصد بااليي از بودجه از طريق 
فروش سهام دولتي در نظر گرفته است. بنابراين اين 
بودجه تناقضات فراواني دارد. وي با بيان اينكه افرادي 
در بودجه ۹۹ بر ضد اوراق موضع مي گرفتند و معتقد 
بودند مي توان از طريق ماليات بودجه را تأمين كرد، 
گفت: به نظر بنده اين اظهارنظرها تخيلي اس��ت و 
ناش��ي از عدم تجربه اين افراد است. در شرايط فعلي 
كه كرونا شايع شده و تحريم هستيم نسبت ماليات به 
توليد ناخالص ملي بسيار پايين است بنابراين افزايش 
آن در كوتاه مدت مقدور نيس��ت به همين دليل در 
بودجه ۱۴۰۰ افزاي��ش درآمدهاي مالياتي كمتر از 
ساير منابع ديده شده است. اين استاد دانشگاه ادامه 
داد: نكته جالب آنجاس��ت كه برخي منتقدان روي 
برخي از ماليات ها تمركز كرده اند كه مي تواند بسيار 
آسيب زا باشد. مانند ماليات بر سود بانكي. اين ماليات 
بايد در فاصله سال هاي ۹۳ تا ۹۷ و زماني كه نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي باالتر از تورم بود دريافت مي شد 
اما در ش��رايط فعلي ماليات بر سود سپرده مي تواند 
به تبديل س��پرده ها از ش��به پول به پول بينجامد و 
اتفاقًا راهكاري ابرتورمي اس��ت و مي تواند مشكالت 

عديده اي را ايجاد كند.

دفاع تمام قد   رييس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت در نشست خبري

عده اي نمي خواهند تحريم ها پايان يابد

  پايان تحريم به معناي اين است كه مردم به يكي از حقوق خود دست يافتند و پايان ترامپ به 
معناي پايان جنگ اقتصادي و تروريسم اقتصادي است. دولت نخواهد گذاشت كه كساني پايان 
تحريم را به تأخير بيندازند ما اين اج�ازه را به آنان نخواهيم داد. تحريم بايد پايان پذيرد و اين 
حق مردم ماست. امريكا بايد به برجام بازگردد و ما هم گفته ايم كه هرگاه اين اتفاق بيفتد ما هم 

حاضريم به همه تعهدات خود بازگرديم.
  امروز تمام قدرت هاي دنيا به دنبال اين اس�ت كه ما نفت نفروشيم. سال هاي ۹2 تا اواخر ۹۴ ما در 
تحريم بوديم اما مشكل نداشتيم اما از سال ۹۷به بعد وارد جنگ اقتصادي شده ايم، اما برخي قوانين 
را قبول ندارند و مقام معظم رهبري بارها فرمودند كه مادر جنگ اقتصادي هستيم و فرمانده اين جنگ 
رييس جمهوري است؛ وقتي رييس جمهوري فرمانده جنگ است، مديران آن در خط مقدم هستند.

گزيده



گروه بانك و بيمه |
طبق قانون جديد، بانك مركزي مقدمات تغيير در صدور 
و دريافت چك را فراهم كرد كه براساس آن از ۲۰ دي ماه 
ديگر امكان صدور چك در وجه حامل وجود ندارد، ضمن 
آنكه تمامي اطالعات بايد در سامانه صياد هم ثبت شود.

طبق قانون جديد چك، بنا ب��ود از روز ۲۲ آذرماه صدور 
چك در وجه حامل ممن��وع و قوانين جديد چك براي 
صدور و برگشت و ... اعمال شود اما براساس اطالعيه اي 
كه بانك مركزي منتش��ر كرد، اجراي برخي از بندهاي 
مهم قانون جديد چك با يك ماه تأخير همراه شده است. 
همتي رييس كل بانك مركزي ضمن ارايه توضيحاتي 
درباره قانون جديد چك گفته بود كه باتوجه به ش��رايط 
اقتصادي ناش��ي از ش��يوع كرونا، احتمااًل بانك مركزي 
مجوز اجراي تدريجي اين قانون را از رييس جمهور خواهد 
گرفت.بنابراين و براساس تصميم بانك مركزي بناست 
از ماه آينده دس��ته چك هاي جديد در اختيار مشتريان 
بانكي قرار گيرد و ضوابط جديد صدور چك از جمله ثبت 
در سامانه صياد و تاريخ اعتبار 3 ساله چك هاي جديد نيز 
اجرايي شود. گفتني است، عمليات صدور، انتقال و وصول 
برگه هاي دسته چك هايي كه پيش از تاريخ ۲۰ دي 99 
به مشتريان ارايه  شده است، به روال سابق انجام مي شود. 
بانك مركزي اعالم كرده بانك ها براي دس��ته چك هاي 
فعلي به روال سابق عمل مي كنند و نيازمند ثبت در سامانه 
صياد نيست. در صورت اجراي تدريجي قانون جديد چك، 
صدور چك بانكي در وجه حامل، پش��ت نويسي و ظهر 
نويس��ي چك ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال 
چك بايد در سيستم يكپارچه بانك مركزي به ثبت برسد. 
بر اساس قانون جديد چك، بانك ها موظف شدند از دسته 
چك هاي متحدالشكلي با عنوان چك صياد استفاده كنند 
و چك هاي قديمي منسوخ اعالم شد. مهم ترين ويژگي 
چك صياد اين است كه شماره منحصر به فردي روي هر 
برگه چك ثبت شده اس��ت. افراد با ارسال اين شماره به 
پيامك 7۰17۰1 مي توانند از سوء سابقه صاحب چك 
آگاه ش��وند و قبل از آنكه دير شود، معامله شان را به هم 
بزنند.  به موجب قانون اصالح قانون صدور چك، صدور 
و پشت نويس��ي چك در وجه حامل ممنوع شده و ثبت 
انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت نويسي چك 
مي شود. لذا، همان گونه كه پيش از اين و به دفعات اعالم 
شده، از تاريخ ۲۰ دي صدور چك در وجه حامل مربوط به 
دسته چك هاي جديد ممنوع است و توسط بانك پذيرش 
و كارسازي نخواهد شد. از مهم ترين تغييرات قانون جديد 
چك، ممنوعيت انتقال چك از طريق پشت نويسي است؛ 
طبق قانون، برگه چك هاي مربوط به دس��ته چك هاي 
جديد همچنان تا اطالع ثانوي امكان انتقال به اشخاص از 
طريق پشت نويسي را خواهند داشت. اين درحالي است كه 
پيش از اين براي انتقال چك به فرد ديگري، از طريق يك 
يا دو امضا كار پيش مي رفت و چك به فرد ديگري منتقل 
مي ش��د، اما اكنون در قانون جديد چنين امكاني وجود 
نخواهد داش��ت؛ ضمن اينكه بايد اطالعات فرد گيرنده 

نهايي در سامانه صياد ثبت و تاييد شود.

    اعتبار چك هاي جديد 3 ساله است
يكي از مهم ترين تغييرات دسته چك هاي جديد، تاريخ 
اعتبار سه ساله آنهاست؛ اين مورد هم از ۲۰ دي ماه قرار 
است در ش��بكه بانكي اجرايي شود، بانك مركزي اعالم 
كرده: در اجراي ماده )6( قانون، در مورد دسته  چك هايي 
كه از تاريخ ۲۰ دي 99 به مشتريان تحويل داده مي شود، 
درج »تاريخ اعتبار چك« با عبارت »صدور اين برگه  چك 
حداكثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز اس��ت.« روي هر برگه 
چك الزامي است. وفق ماده فوق، »تاريخ اعتبار چك«، 
حداكثر سه س��ال از تاريخ دريافت دسته چك است. از 
ديگر تغييرات قانون جديد چك، س��قف اعتباري براي 
صادركننده، چك است؛ طبق مصوبه ابالغي بانك مركزي، 
دارنده دسته چك داراي سقف اعتباري مشخصي است و 
جمع چك هاي صادره از سقف اعتباري وي تجاوز نخواهد 
كرد. سقف اعتباري بر اساس مولفه هايي همچون وضعيت 
معيشتي فرد صادركننده چك، حقوق و مزاياي دريافتي، 
اموال و دارايي هاي او تعيين خواهد ش��د و صادركننده 
چك، اجازه صدور چك جديد تا زمان پاس ش��دن چك 
قبلي را خارج از سقف اعتباري خواهد نخواهد داشت. نكته 

مهم ديگر اين است كه در دسته چك هاي جديد بايد تمام 
اطالعات فرد گيرنده و دليل صدور چك در سامانه ثبت 
شود. صادركننده چك بايد اطالعات روي برگه چك را از 
طريق برنامك تلفن همراه يا اينترنت بانك همان بانك كه 
در آن حساب جاري داشته و دسته چك را از آن گرفته، 
ثبت كند. نقد كردن چك تنها توسط فردي كه نامش در 
سامانه ثبت  شده است، امكان پذير خواهد بود. بنابراين در 
قانون جديد چك، كسي كه چك را صادر مي كند، بايد 
اطالعات چك صادر ش��ده، اعم از مبلغ، تاريخ، گيرنده و 
دليل صدور چك را در سامانه صياد ثبت كند و در صورت 
وجود مغايرت بين گيرنده اي كه در س��امانه ثبت شده 
با گيرنده اي كه چك را به بانك مي برد بانك نمي تواند آن 

چك را پاس كند.

     شرايط برگشت زدن چك در قانون جديد
طبق قانون جدي��د، در صورت كافي نب��ودن موجودي 
حساب براي وصول وجه چك، بانك موظف است نسبت به 
پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت متعلق 
به صادركننده چك در ساير حس��اب هاي وي در همان 
بانك اقدام كند. قوانين سخت گيرانه اي نيز براي كاهش 
چك هاي برگشتي تدوين شده و بناست در شبكه بانكي 
اجرايي شود؛ از جمله آنها عدم صدور دسته چك جديد به 
افرادي است كه داراي چك برگشتي هستند؛ قانونگذار 
تأكيد كرده است كه اعطاي دسته چك به دارندگان چك 
برگشتي رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. 
بنابراين مردم بايد در اس��تفاده از چك به عنوان يك ابزار 
پرداخت، دقت كافي داش��ته و حتي المقدور از برگشت 
خوردن آن پيشگيري كنند.  يكي از شرط هاي مهم براي 
تحويل دسته چك در قانون جديد آن است كه متقاضي 
ورشكسته يا از نظر مالي ناتوان نباشد و اعتبار مالي كافي 
داش��ته باش��د. به جز اين، او نبايد در سه سال اخير چك 
برگشتي داشته يا سوءسابقه اي به نام او ثبت شده باشد. 
همچنين بدهكار نبودن متقاضي دريافت دسته چك هم 
مهم است و افراد زماني مي توانند درخواست دسته چك 
بدهند كه تمامي بدهي هايشان اعم از چك هاي پاس نشده 
و وام ها را تسويه كنند.  گفتني است، در صورت برگشت 
خوردن چك، صادركننده چك بايد در كوتاه ترين زمان 
ممكن نسبت به رفع س��وء اثر از آن به روش هاي اعالمي 
در قانون و ضوابط ابالغي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران اقدام كند؛ چراكه فارغ از مباحث كيفري و حقوقي، 
محروميت ه��اي الزامي مصرح در قان��ون، ميتواند آثار و 
مشكالت جدي در زمينه ارايه خدمات بانكي به اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه داراي چك برگش��تي رفع سوءاثر 
نشده هستند، به همراه داشته باش��د.  طبق اعالم بانك 
مركزي، رفع سوءاثر از چك برگشتي در سامانه يكپارچه 

بانك مركزي، صرفًا در صورت تحقق يكي از شرايط زير 
امكان پذير است: واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري 
نزد بانك و ارايه درخواس��ت مس��دودي اين وجه. در اين 
صورت حساب مشتري صادر كننده چك به ميزان كسري 
چك برگشت خورده مسدود شده و بالفاصله رفع سوء اثر 
صورت مي پذيرد. بانك نيز موظف است واريز مبلغ را ظرف 
مدت سه روزبه شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد، از 
جمله مكاتبه، به اطالع دارنده چك برساند. ارايه الشه چك 
به بانك محال عليه. ارايه رضايت نامه رسمي )تنظيم شده در 
دفاتر اسناد رسمي( از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص 
حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك. ارايه نامه 
رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي صالح مبني بر اتمام 
عمليات اجرايي در خصوص چك. ارايه حكم قضايي مبني 
بر برائت ذمه صاحب حس��اب در خصوص چك. سپري 
شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، 
مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص 
چك توسط دارنده. طبق قانون اعمال محروميت هاي زير 
براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است: عدم افتتاح 
هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد. مسدود كردن 
وجوه كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ متعلق 
به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك يا موسسه 

اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك
  ع��دم پرداخ��ت هرگونه تس��هيالت بانكي ي��ا صدور 

ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي
  عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. ممنوعيت 

صدور دسته چك جديد در سامانه صياد.
هرچند اين روزها به دليل شيوع كرونا وضعيت بازار آن چنان 
مساعد نيست و طبق گزارش شاپرك 1۰ درصد خريدها در 
آبان كاهش پيدا كرده و احتماال با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي در آذر پايين تر هم آمده است اما اين روزها همه 
درباره قانون جديد چك حرف مي زنند، برخي اين اتفاق 
را ترسناك مي دانند و برخي هم آن را براي آينده اقتصاد 

و پايين آمدن چك هاي برگشتي كاري مفيد مي دانند.

     خداحافظي با شرخرها
در قانون جديد چك، كسي كه چك را صادر مي كند، بايد 
اطالعات چك صادر شده، اعم از مبلغ، تاريخ، گيرنده و دليل 
صدور چك را در سامانه صياد ثبت كند و در صورت وجود 
مغايرت بين گيرنده اي كه در سامانه ثبت شده با گيرنده اي 
ك��ه چك را به بان��ك مي برد بانك نمي توان��د آن چك را 
پاس كند. همين اتفاق باعث مي شود چك هاي حامل و 
پشت نويسي شده ديگر وجود نداشته باشند و به همين دليل 
دوران فروش چك و فعاليت شرخرهاي نقدكننده نيز به 
پايان مي رسد. حذف فعاليت شرخرها و هزاران دردسري كه 
در پشت قضيه نقد كردن چك هاي داراي مشكل بود، يكي از 

اتفاق هاي خوب اقتصادي است كه مي تواند آمار پرونده هاي 
قضايي متخلف را هم كاهش دهد. البته اين به آن معني 
نيست كه شرخرها كامال از اين عرصه حذف مي شوند بلكه 
فقط از روندهاي قانوني براي فشار بر صاحب چك نمي توانند 
استفاده كنند و گرنه احتماال همچنان حضور پشت صحنه 
خواهند داشت كه البته مي توان با مراجعه نيروي انتظامي 

عليه مزاحمت آنها اقدام كرد.

    خداحافظي با حساب خالي
در گذشته هركسي مي توانست حتي با حساب خالي چك 
بنويسد ولي حاال بانك مركزي افراد را اعتبارسنجي مي كند. 
با اين شرايط افراد نمي توانند بيشتر از مبلغ اعتبارشان چك 
صادر كنند. با قانون جديد چك تمام حساب هاي بانكي افراد 
به دسته چك شان متصل است و اگر حساب اصلي متصل 
به چك خالي بود، بانك ها از تمام حساب هاي صاحب چك 

برداشت مي كنند.

     چك راحت تر برگشت مي خورد
يكي ديگ��ر از ويژگي هاي قانون جديد چك اين اس��ت 
كه برخالف گذشته مي توانيد به س��رعت مجرم را به دام 
بيندازيد. افراد مي توانند بدون ثبت درخواس��ت و حكم 
دادگاه، چك هاي��ي را كه گواهي ع��دم پرداخت دارند، به 
دادگستري ببرند و دادگس��تري به راهنمايي و رانندگي 
و ثبت اسناد دستور مي دهد كه پالك خودروهاي مالك 
چ��ك و ديگر اموال او را به نفع طلبكار ضبط كنند.يكي از 
شرط هاي مهم براي تحويل دسته چك در قانون جديد آن 
است كه متقاضي ورشكسته يا از نظر مالي ناتوان نباشد و 
اعتبار مالي كافي داشته باشد. به جز اين، او نبايد در سه سال 
اخير چك برگشتي داشته يا سوءسابقه اي به نام او ثبت شده 
باشد. همچنين بدهكار نبودن متقاضي دريافت دسته چك 
هم مهم است و افراد زماني مي توانند درخواست دسته چك 
بدهند كه تمامي بدهي هايشان اعم از چك هاي پاس نشده 
و وام ها را تسويه كنند. خب با توجه به قانون جديد، پس از 
برگشت نخستين چك، سامانه ديگر اجازه صدور و ثبت 
چك جديد را نمي دهد تا به اين ترتيب از صدور چك هاي 
بي محل و بي اعتبار جلوگيري كند. به اعتقاد بسياري، شايد 
نشود از صدور چك بي اعتبار اول جلوگيري كرد اما جلوي 

آفت را از هرجا بگيري منفعت است.

     چك، تاريخ انقضا دارد
بر اساس قانون جديد، تاريخ سررسيد چك ها نمي تواند 
بيشتر از سه سال از زمان دريافت دسته چك باشد. يعني 
فرض كنيد دسته چكي را در سال 99 از بانك تان دريافت 
كرده ايد، تاريخ سررسيد چك هايي كه در آن مي نويسيد، 

نمي تواند بعد از 1۴۰۲ باشد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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هشدار بانك مركزي انگليس 
درباره اختالل هاي پس از برگزيت

بانك مرك��زي انگليس اعالم كرد كه سيس��تم 
بانكي اين كش��ور در برابر طيف گس��ترده اي از 
رويدادهاي اقتصادي ناشي از برگزيت )خروج از 
اتحاديه اروپا( مقاوم اس��ت اما پايان دوره انتقال 
در 31 دسامبر ممكن است اختالالتي را به همراه 

داشته باشد.
به گزارش راش��اتودي، بانك مركزي انگليس روز 
جمعه اعالم كرد كه سيستم بانكي اين كشور در برابر 
طيف گسترده اي از رويدادهاي اقتصادي ناشي از 
برگزيت )خروج از اتحاديه اروپا( مقاوم است اما پايان 
دوره انتقال در 31 دسامبر ممكن است اختالالتي را 

به همراه داشته باشد.
براساس گزارشي از سوي كميته سياست مالي اين 
بانك، تاثير بيشتر خطراتي كه متوجه ثبات مالي 
انگليس است كاهش يافته است.اين در حالي است 
كه در اين گزارش آمده است: ثبات مالي به معناي 
ثبات بازار يا جلوگيري از هرگونه اختالل در استفاده 
از خدمات مالي نيست. برخي از نوسانات بازار و ايجاد 
اختالل در خدمات مالي، به ويژه براي مش��تريان 
مس��تقر در اتحاديه اروپا، ممكن است ايجاد شود.

در اين گزارش همچنين آمده است: با وجود اينكه 
مقدمات پايان دوره انتقال اكنون در مراحل نهايي 
است، ممكن است برخي از كاربران هنوز كامال آماده 
تجارت با همتايان اتحادي��ه اروپا يا اماكن تجاري 

مستقر در اين اتحاديه نباشند.
انگليس در تاريخ 31 ژانوي��ه اتحاديه اروپا را ترك 
كرد اما به عنوان بخشي از توافق نامه خروج، هر دو 
طرف براي مذاكره در مورد روابط تجاري آينده خود 
وارد يك دوره گذار 11 ماهه شدند كه 31 دسامبر 

به پايان خواهد رسيد.

رقابت بر سر  ژئوپليتيك منطقه
در تامين مطالبات قوميت ها موفق بود، هم جمهوري 
آذربايجان با توجه به قرابت فرهنگي تاريخي، بيش��تر 
تحت هژموني ايران قرار مي گرفت و در نتيجه ذكر شعر 
آراز آراز تعبير وارونه پيدا مي كرد و هم تركيه نمي توانست 
در موقعيتي قرار بگيرد كه با احساس برتري در تعادل 
قوا، دس��ت به چنين تلنگر زدن هاي شيطنت آميزي 
بزند. ديواركش��ي به طول ۸۰ كيلومت��ر در نوار مرزي 
ايران و تركي��ه و ايجاد كريدور ريلي بين تركيه و چين 
شاخص هايي از نوع نگاه از باال به پايين تركيه به ايران 
و تالش اين كش��ور براي دور زدن ايران است. در سال 
13۸9، در پژوهشي با عنوان » چشم انداز نظام اقتصاد 
بين الملل و جايگاه ايران در آن« كه بعدا در سال 139۰ 
كتاب ش��د، چنين اتفاقاتي را ك��م و بيش پيش بيني 
كرده و نوشتم: تركيه و ايران دو قدرت اصلي منطقه اي 
خاورميانه هستند. البته به نظر مي رسد كه با توجه به 
مناسبات بهتري كه تركيه در سطح اقتصاد جهاني با 
قدرت هاي مركزي دارد توانايي ادامه  اين جايگاه را نيز 
دارد. براي مثال، شاخص جذب سرمايه گذاري خارجي 
نشان مي دهد كه فاصله قابل توجهي ميان عملكرد تركيه 
و ايران وجود دارد. استمرار اين وضع، به معناي امكان 
دسترسي بيش��تر تركيه به دانش علمي و فني پيشرو 
جهاني، ام��كان افزايش ظرفيت هاي توليدي با مزيت 
رقابتي باال و در تحليل نهايي اثرگذاري بر شكل گيري 
نظم منطقه اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري كه نظم 
جهاني از درون آن عبور مي كند و شكل مي يابد، مستلزم 
مناسبات دس��ت كم قابل تحمل در سطح كشورهاي 
يك منطقه است )همگني سياسي و فرهنگي.( روابط و 
مناسبات در حال گسترش تركيه با كشورهاي خاورميانه 
و موقعيت بهتر آن بر مبناي شاخص قدرت ملي نشان 
مي دهد كه در صورت ادامه  تنش هاي موجود ميان ايران 
و كشورهاي منطقه و همين طور ميان ايران و قدرت هاي 
مرك��زي به ويژه امري��كا، ايران به رغم برخ��ورداري از 
موقعيت ژئوپلتيك بس��يار خوب، تواناي��ي الزم براي 
شكل دادن به نظم منطقه اي را از دست خواهد داد. در 
چارچوب تنش هاي موجود، به نظر مي رس��د تركيه با 
جاي پا باز كردن بيشتر و نزديك شدن به روياي احياي 
امپراتوري عثماني، موقعيت ژئوپلتيك ايران را تهديد 
خواهد كرد. يعني، اين كشور با پيشبرد پروژه هايي چون 
خط لوله نفت باكو - جيحون در گذشته نزديك و خط 
لوله تركمنس��تان - تركيه - اروپا در چند سال آينده، 
به عنوان تامين كننده انرژي اروپا ظاهر مي ش��ود وبه 
نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران سايه مي اندازد. 
در اصل، تركيه بدون برخورداري از منابع طبيعي نفت 
و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه اي و جهاني 
تبديل به مكاني براي انتقال اين منابع شده كه از يك سو 
حكم گلوگاه استراتژيك براي كشورهاي صادر كننده 
را پيدا مي كند و از س��وي ديگر ايران را دور مي زند. اگر 
پروژه ه��اي ديگري چون خط لوله گاز تركمنس��تان 
-افغانستان- پاكستان – هند )تاپي( را به اين مجموعه 
اضافه كنيم، مي توان تضعيف اين موقعيت ژئوپلتيك را 
بيشتر دريافت. بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي 
كه در چنين پروژه هايي و همينطور ظرفيت توليدي 
پايين تر نفت و گاز ايران تبلور مي يابد، در كوتاه مدت به 
از دست رفتن فرصت هاي اقتصادي و در ميان مدت و 
بلند مدت به از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك منجر 
خواهد ش��د. بنابراين، در اين چارچ��وب انتظاري كه 
مي رود حاشيه اي شدن اقتصاد ايران و كاهش نفوذ آن 
است. گذشته چراغ راه آينده است. مناقشات مرزي و 
مداخله ها بخشي از چالش هاي پيش روي كشورهاست. 
اين واقعيت مسلم پيش روي ماست. عوامل مختلفي 
از جاه طلبي هاي رهبران سياسي گرفته تا تقسيمات 
جغرافيايي مناقشه برانگيز و مسائل قومي، موجب بروز 
چنين مناقشه هايي مي ش��ود. در چنين شرايطي، در 
صورت احساس برتري در تعادل قوا، امكان تغيير نوع 
بازي منطقه اي توسط كشوري چون تركيه وجود دارد. 

FATF تمديد مهلت بررسي
در مجمع

معاون حقوقي رييس جمهور گفت: با موافقت مقام 
معظم رهبري، مهلت بررسي لوايح باقي مانده در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد شده است.

دولت همراه با ارايه پيشنهاد حقوقي براي پوشش 
دادن برخي دغدغه ه��اي اعضاي محترم مجمع و 
تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحوالت از جمله 
اصالحيه برخي از توصيه هاي گروه اقدام، درخواست 
تمديد مدت رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به 
معاهدات به عمل آمد كه رهبر انقالب ضمن موافقت، 
با تنديد مهلت بررسي موضوع را به مجمع محترم 
ارجاع دادند. پاسخ دستگاه هاي مربوط به سواالت 
مجمع محترم 31 ش��هريور 9۸ ارسال شد. با اين 
وصف، دولت آمادگي همكاري الزم را براي پاسخ به 
هر سوال ديگري كه مجمع داشته باشد يا توضيحات 
اضافي كه الزم بداند دارد.تداوم قرار داشتن نام ايران 
در ليست سياه، مراودات تجاري و مالي ما را بيش از 
حد محدود و هزينه مراودات را زياد، رونق تجاري، 
ترويج كسب و كار، اش��تغال و توسعه اقتصادي را 
متأثر خواهد س��اخت. دو اليحه مربوط به مقابله با 
جرايم سازمان يافته فراملي و مقابله با تأمين مالي 
تروريسم قباًل مسير دولت، مجلس و شوراي نگهبان 
را بطور كامل طي كرده اند. در مورد معاهده مقابله با 
جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( با توجه به طي 
فرآيند مقرر در قانون اساسي، تنها يك هماهنگي 
الزم اس��ت و در مورد معاهده مقابله با تأمين مالي 
تروريسم بايد مابقي فرآيند طي و مواردي از ايرادات 
شوراي نگهبان كه رفع نشده، در مجمع محترم مورد 

رسيدگي و تصميم گيري واقع شود.

استقراض ۸۰ هزار ميليارد 
توماني دولت از بانك مركزي

بررسي عملكرد بودجه نشان مي دهد، دولت براي 
جبران كسري بودجه سال گذشته با ورود سران سه 
قوه به برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملي روي 
مي آورد كه از مجموع 9 ميلي��ارد دالر منابع ارزي 
استفاده  شده اين صندوق، نزديك به هفت ميليارد 
دالر يعني حدود ۸۰ ه��زار ميليارد تومان از طريق 
پايه پولي و توسط بانك مركزي تأمين شده است، 
كه تأثير خود را در تورم باالي س��ال 9۸ و 99 نشان 
داده اس��ت. آقاي روحاني و نوبخت اخيرا گفته اند 
كه دولت حتي يك ريال از بانك مركزي استقراض 
نكرده است.ولي مستندات نشان مي دهد، حداقل 
معادل ۸۰هزار ميليارد تومان فقط در س��ال 9۸ از 
محل ارزهاي غيرقابل دسترس صندوق توسعه ملي 
توسط بانك مركزي در اختيار دولت قرار داده شد. 
به گزارش تس��نيم، ادعاي عدم استقراض دولت از 
بانك مركزي و دست درازي نكردن به سمت منابع 
اي��ن بانك به دفعات از س��وي رييس جمهور و تيم 
اقتصادي اش به ويژه آقاي نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه مطرح ش��ده است. حسن روحاني 
رييس جمهور بارها مدعي عدم برداش��ت از منابع 
بانك مركزي شده اس��ت؛ او معتقد است كه دولت 
وي برخالف دولت قبل از بانك مركزي استقراض 
نكرده اس��ت. روحاني گفته: ما هم قدرت داريم كه 
5۰ هزار ميليارد مثل دولت قب��ل از بانك مركزي 
استقراض و پول پرفش��ار وارد بازار كنيم اما اين را 
به مصلحت كش��ور نمي دانيم. ما ت��ا امروز و با همه 
مشكالت يك بار دست مان را به سوي بانك مركزي 
دراز نكرديم. سازمان برنامه و بودجه نيز اين ادعا را 
مطرح مي كند كه: يكي از افتخارات دولت دوازدهم 
تأمين عدم تحقق هاي منابع از محل بازارهاي مالي و 
فروش انواع اوراق مالي اسالمي بوده است و هيچگونه 
استقراضي از بانك مركزي انجام نشده است؛ حتي 
در هشت ماهه سال جاري كمتر از حد قانوني تنخواه 
بانك مركزي استفاده شده است و براي اليحه بودجه 
سال 1۴۰۰ نيز با انعطاف پذيري منظورشده در مفاد 
تبصره )١( اليحه، پيش بيني هاي الزم جهت تأمين 
منابع در صورت كاهش صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده صورت گرفته 
است و هيچ ردپايي از استقراض از بانك مركزي وجود 
ندارد. ادعاي عدم برداشت از منابع بانك مركزي بارها 
از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه نيز تكرار شده 
است؛ نوبخت اخيرا در تش��ريح گزارشي از اجراي 
بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاكيد 
بر اينك��ه دولت ٣١ هزار ميليارد تومان نس��بت به 
قانون سال ١٣٩٩ كمتر مصرف كرده اما 53 درصد 
حقوق و مزايا را افزايش داده است؛ گفته است: در اين 
مسير از منابع بانك مركزي استقراض نكرديم و حتي 
آقاي همتي از اين اقدام تشكر كرد كه بودجه ١٣٩٩ 
فش��اري به بانك مركزي وارد نكرده است. نوبخت 
با تش��ريح اينكه درآمدهاي نفتي، مالياتي و اوراق، 
س��ه محل تامين درآمدهاي دولت هستند؛ گفت: 
هيچ يك از اين اقالم منجر به استقراض مستقيم و 
غيرمستقيم از بانك مركزي نمي شود.او در پاسخ به 
سوالي كه به استقراض دولت از بانك مركزي اشاره 
داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، ساالنه ٣٢ درصد 
از درآمد نفتي بايد به محل صندوق واريز شود. البته 
اين امر، براي شرايط غيرتحريمي است. اما در شرايط 
تحريمي، از مقام معظم رهبري اجازه خواسته شد 
ك��ه ۲۰ درص��د از درآمدها به صندوق ب��رود و ١٢ 
درصد براي مقابله با شرايط در اختيار دولت باشد. 
ايشان هم پذيرفتند. سال ٩٧ از اين محل استفاده 
نشد اما در س��ال ٩٨ اين مبلغ كه 5.۴ ميليارد دالر 
بود؛ از س��وي بانك مركزي به نرخ روز ارز در اختيار 
دولت ق��رار گرفت كه 73 تا 7۴ هزار ميليارد تومان 
بود. در حالي آقاي روحاني و نوبخت با وجود اينكه 
تاييد مي كنند، بخشي از كسري بودجه دولت را از 
محل درآمدهاي نفتي و صندوق توسعه ملي تامين 
كرده اند، با اين حال معتقدن��د كه از بانك مركزي 

استقراضي نداشته اند.

تغييرات نحوه صدور و برگشتي چك 

حداكثر اعتبار دسته چك سه سال است

سكه 11 ميليوني شد، كاهش ۲۰۰ توماني نرخ دالر

كاهش قيمت ارز و طالي جهاني به دنبال توزيع واكسن كرونا
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوش��نبه روند نزولي قيمت دالر ادامه يافت و هر دالر 
در صرافي هاي بانكي ۲5 هزار و 7۰۰ تومان معامله ش��د 
كه اين رقم نسبت به روز يكشنبه كاهشي ۲۰۰ توماني را 
نشان مي دهد. قيمت فروش يورو نيز با كاهش ۲۰۰ توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته، به 31 هزار 
و ۲۰۰ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و 7۰۰ 
تومان و قيمت خريد هر يورو ني��ز 3۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
اعالم شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲5 
ه��زار و 3۴5 تومان و قيمت فروش آن نيز ۲5 هزار و 597 
تومان بود.همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار 3۰ 
ه��زار و 331 تومان و قيمت فروش آن نيز 3۰ هزار و 63۴ 
تومان اعالم شد.عالوه براين در سامانه سنا در روز معامالتي 
)يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 3۰ هزار و 6۸1 تومان 
به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲5 هزار و 3۸5 تومان 
معامله شد.ضمن اينكه در س��امانه نيما نيز حواله يورو با 
ميانگين قيمت 31 هزار و 317 تومان فروخته و حواله دالر 
نيز به قيمت ۲5 هزار و 7۰3 تومان ثبت شد.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چندبار 

تغيير مي كند. روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و 
به بيش از 3۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير 

نزولي به خود گرفت.

     عقبگرد سكه به كانال ۱۱ ميليون توماني
در بازار طال نيز با اعالم قيمت دالر ۲5۸۰۰ توماني و اونس 
جهاني طال به قيمت يك هزار و ۸۲۸ دالر، قيمت طال و سكه 
كاهش يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه( با 5۰ هزار تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه 
به بهاي 11 ميليون و 95۰ هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت 11 ميليون و 5۰۰ 
هزارتومان معامله شد همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و ۲5۰ هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون و 
۲59 هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به ۲ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر 
گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 119 هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهاي چهار ميليون و ۸5۰ هزار تومان فروخته 
شد.دو هفته گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 

بازار طال نيز تأثير گذاشت. از سوي ديگر كاهش نرخ اونس 
جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده است، به 
نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر اونس جهاني طال در 
هفته هاي آينده وجود دارد. آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود 
شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال 
به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد. 
همزمان با كاهش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت طال و سكه 
نيز سير نزولي را در پيش گرفته است، قيمت سكه كه در 
بازار سبزه ميدان طي هفته گذشته، در كانال 1۲ ميليوني 
در نوس��ان بود؛ از صبح دوشنبه در معامالت به كانال 11 
ميليوني بازگشته است. افزايش قيمت ارز در بازار همواره 
يكي از داليل اصلي افزايش قيمت طال و سكه بوده است و 
اين سناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام 
نداشت چراكه دالر نيز از كانال ۲6 هزار تومان به كانال ۲5 
هزار تومان بازگشت. بانك مركزي تالش مي كند با تقويت 
عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين 
اساس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود 
و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. 
با اين حال اما در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب 

مي شود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي 
ش��ود.   در بازار ارز قيمت دالر ۲5 هزار و ۸۰۰ تومان، يورو 
31 هزار و 1۰۰ تومان و درهم امارات 7 هزار و 135 تومان 
اعالم شده است. قيمت دالر كه در معامالت پاياني عصر 
سه شنبه قبل وارد كانال ۲6 هزار تومان شده بود از عصر يك 
شنبه به كانال ۲5 هزار تومان بازگشته است . در صرافي هاي 
بانكي از ظهر روز پنجشنبه قيمت خريد و فروش دالر و 
يورو همزمان با روند افزايشي بازار آزاد، افزايش يافت و دالر 
بارديگر وارد كانال ۲6 هزار تومان شد. ولي از صبح دوشنبه 
و با كاهش نوسانات ارزي در بازارآزاد، دالر در صرافي هاي 
بانكي به كانال ۲5 هزار تومان بازگشت. برهمين اساس 
قيمت فروش دالر در اين صرافي ها ۲5 هزار و 75۰ تومان 
و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1۰۰۰توماني نسبت به 
قيمت فروش، ۲۴ هزار و 75۰ تومان تعيين ش��ده است. 
قيمت فروش ي��ورو نيز معادل 31 ه��زار و ۲5۰ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 3۰ هزار و ۲5۰ تومان اعالم شده است.

همچنين نرخ رسمي ارز بر اساس اعالم بانك مركزي، هر 
دالر امريكا براي بدون تغيير نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار 
ريال، هر پوند انگليس 55 هزار و 963 ريال و هر يورو 5۰ 

هزار و 953 ريال قيمت گذاري شد.



رقيه  ندايي|
مدت ها از فعاليت س��امانه مچين��گ در بورس كاال 
مي گذرد و براساس تعاريف بورس، سامانه مچينگ يا 
خريداري از كاالي مازاد معامالت بدين شكل است كه 
اگر تمامي حجم عرضه شده كاالي مورد نظر در تاالر 
بورس كاال مورد معامله قرار نگرفت، بخش باقي مانده 
و معامله نشده، با قيمت پايه در سيستم مازاد عرضه و 
يا مچينگ قرار گيرد. اما در اين ميان برخي شركت هاي 
فوالدي از سيس��تم مچينگي اس��تفاده مي كنند كه 
مطابق با تعاريف بورسي نيس��ت بلكه به عرضه هاي 
اختصاصي اين شركت ها به برخي مشتريان خاص آنها 
برمي گردد كه اين موضوع با انتقاد بسياري از فعاالن 

بازار فوالد مواجه شده است. 
اين روزها اغلب بحث عرضه كامل فوالد در بورس كاال 
مطرح مي شود چراكه موضوعاتي مانند البي در خريد 
و فروش فوالد در بازار آزاد، فشار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به قيمت گذاري دستوري و عرضه هاي كمتر 
از تعهد عرضه فوالدي ها باعث شده است كه بازار فوالد 
روندي ناخوش به خود بگي��رد. در اين ميان از حجم 
عرضه ها در بورس كاال كاسته شده و اين كاهش اغلب 
به بهانه عرضه هاي خارج از تاالر بورس روي قيمت ها 

به طور مستقيم تأثير گذاشته است. 
اينكه برخي توليدكنندگان فوالدي به بهانه مچينگ، 
محصوالت خود را به تاالر نمي آورند و خارج از قاعده 
بورس به مشتريان عرضه مي كنند، موجبات عرضه 
بسيار كم در بورس و درنهايت افزايش قيمت را پديد 

آورده است. 
بهادر احرامي��ان، نايب رييس هي��ات مديره انجمن 
فوالد در گفت وگوي اخير خود در خصوص انتقاد ها به 
اصرار برخي فوالدي ها به فروش مچينگ و اختصاصي 
مي گويد: ب��ه اعتقاد بنده تا زماني كه س��ايه رويكرد 
دستوري وزارت صمت بر قيمت هاي تاالر بورس برقرار 
است، فوالدسازان براي واقعي كردن قيمت به مچينگ 
روي مي آورند و ۲۰ درصد نياز در بازار رقابت مي كند و 
از قيمتي كه كشف شد به باقي سهميه داران محصول 
مي دهند. اينكه گفته مي شود بهانه فوالد سازان براي 
فروش فوالد در مچينگ پايين بودن قيمت ها در بورس 
است بايد گفت، قيمت ها در بورس هميشه پايين تر از 
بازار اس��ت و اين نمي تواند اصل موضوع باشد و البته 
بايد اعالم شود كه مشكل اين موضوع بورس نيست، 
بلكه براي پايان دادن به اي��ن كار، تنها راهكار آزادي 
كامل معامالت و امكان رقابت برابر در تاالر است تا كل 

عرضه هاي فوالدي ها روانه تاالر اصلي شود.

				رفع	مشكل	سامانه	مچينگ	
سيد رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليد كنندگان 
فوالد ايران به نحوه عرضه فوالد در كشور اشاره كرده 
و مي گوي��د: نحوه معامالت مچينگ )معامالتي كه با 
عرضه در بورس انجام نمي شود و سپس به قيمت پايه 
معامله مي شود( و سيستم بهين ياب هر دو داراي نقص 
هستند و يك بار براي هميشه بايد اين مشكل برطرف 
شود. خليفه سلطان ادامه مي دهد: وزارت صمت بايد 
جلوي اين اتفاقات را بگيرد و فقط با بيان مش��كالت 
كاري پيش نمي رود و باي��د عمل كرد. بايد اطالعات 
س��امانه بهين ياب و همچنين مچينگ يك بار براي 
هميشه اصالح و اين مشكالت حل شود. وزارت صمت 
اگر همت كند در عرض يك ماه هم سيستم بهين ياب 
و هم مچينگ را مي تواند س��امان دهد؛ در اين مسير 
دنبال مقصر گشتن دردي را دوا نمي كند و بايد اقدام 
شود. وي اضافه مي كند: تعريف مچينگ اين است كه 
فوالد را بر اساس قيمتي كه در بورس كشف مي شود 
به مص��رف كننده واقعي برس��انيم و اگر در معامالت 
مچينگ اين اتفاق نمي افتد و به دست مصرف كننده 
واقعي نمي رسد، بايد عرضه ها در بازار اصلي بورس كاال 
انجام ش��ود تا نظارت بر معامالت برقرار شود. خليفه 
سلطان اظهار مي كند: بايد اين سيستم درست شود و 
اگر وزارتخانه متمركز شود، يك ماهه سيستم مچينگ 
و بهين ياب و عرضه خاص درست مي شود، اما موضوع 

اين است كه بايد بخواهند تا اتفاق بيفتد.
حام��د علي محمد، كارش��ناس بازار س��رمايه درباره 
مچينگ مي گويد: فروش مچينگ و حاش��يه هاي به 
وجود آمده در بازار كاال در حال حاضر يكي از داغ ترين 
اخبار و موارد بحث تحليل در بين كارشناسان اين حوزه 
قرار گرفته است. بدين صورت كه هر كارشناسي نسبت 

به اين حواش��ي مباحثي را مطرح مي كند كه بيشتر 
مباحث قابل تامل و مورد ارزيابي است. اين مشكالت 
و به صدر اخب��ار رفتن بازار كاال و مچين��گ از زماني 
بيشتر قوت گرفت كه دولت تصميماتي در خصوص 
نحوه قيمت گذاري در مورد محصوالت كارخانه فوالد 
را اتخاذ كرد. از اين رو كه بيش��تر كارشناس��ان بر اين 
امر قيمت گذاري دس��توري و نحوه فروش به صورت 
سهميه  بندي را كاري اشتباه دانسته، اين موضوع كه 
در كش��ور در دهه هاي قبلي نيز صورت مي گرفت كه 
منتقدان بسياري را نيز در پي اينگونه تصميمات داشته 
است. البته كه ايجاد قيمت هايي كه تحميلي است و بازار 
را از مسير خود خارج مي كند بستر را براي ايجاد رانت و 
سوءاستفاده برخي از افراد را در پي خواهد داشت و منافع 
برخي سودجو نيز تامين مي شود. سركوب قيمت توسط 
دولت و تمايل فروش در بازار آزاد و با قيمتي واقعي خود 
اين مبهمات را براي بسياري از كارشناسان اين حوزه 
داشته است، شنيده ها حاكي از اين موضع كارخانه فوالد 
بدين ش��رح است مقادير عرضه شده در بازار مچينگ 
بس��يار باال بوده و فوالد تمامي توليدات خود را در بازار 
كاال عرضه نمي كند. برخي نيز بر اين اخبار كه در چند 
ماه اخير معامالت مچينگ در بازار به ثبت نرس��يده 
اس��ت كه اين امر خود خالف مقررات اس��ت و باعث 
ملتهب شدن بازار و اطالعات آماري اشتباه به سمع و 
نظر افراد فعال در اين حوزه رسيده است. در واكنش به 
حل اينگونه مشكالت به وجود آمده چند پارامتر وجود 
دارد كه بايد اين موارد را رعايت كرد تا بتوان به ثبات در 
بازار و جلوگيري از رانت در اين حوزه رسيد يكي از اين 
مسائل ايجاد معامالت آزاد كه راهكاري مناسب در اين 
خصوص است و ديگري حذف قيمت گذاري دستوري 
و تحميل برخي قيمت ها از سوي وزارت صمت است 
البته بايد در بحث قيمت گذاري نظارت صورت گيرد 
ولي دخالت در اين امر باعث مشكالتي و خبرساز شدن 

اين بازار خواهد شد.

			اين	مچينگ	آن	مچينگ	نيست!
در واقع مچين��گ راهكاري تكميل��ي در بورس كاال 
براي فروش مازاد كاالي عرضه ش��ده در تاالر است تا 
محصوالتي كه از عرض��ه روزانه بورس باقي مانده، به 
مشتريان عرضه شود اما در سيستم كنوني كه فوالد 
مباركه ب��ر آن تاكيد دارد ب��دون آنكه محصوالت در 
تاالر عرضه ش��ده و در رقابت شركت كنند، به صورت 
مس��تقيم و در مچينگ تحت عنوان عرضه خاص به 

فروش مي رسند. 
به عبارت ساده تر، معامالت مچينگ معامالتي بود كه 
بحث مازاد عرضه برايش مطرح بود كه اگر در كااليي 
عرضه بيشتر از تقاضا بود، وارد سيستم مچينگ شود 
و اين سيس��تم براي تمام محصوالت وجود داش��ت. 
اما مچين��گ فوالدمباركه با تعري��ف اصلي متفاوت 
اس��ت چراكه فوال مباركه مازاد خ��ود را در مچينگ 

نمي فروش��د بلكه از عرضه اصلي تاالر كم مي كند كه 
شايد اسم اين فرايند را بتوان تخصيص سهميه عنوان 

كرد نه مچينگ.
اگر بخواهيم به طور كلي و بدون در نظر سوءاستفاده 
برخي به سامانه مچينگ نگاه مي كنيم متوجه خواهيم 
ش��د كه اين س��امانه به طور كامل به نف��ع بازار عمل 
مي كند اما باتوجه به نرخ ارز و نرخ ثابت محصوالت در 
بازار سرمايه برخي از توليدكنندگان از سود و درآمد 
ناراضي هستند و محصوالت خود را با قيمت باالتر در 
بازار آزاد عرضه مي كنند و اين عرضه عدم رونق را فراهم 
مي سازد. مچينگ در حالت كلي به نفع بازار سرمايه 
اس��ت اما با وضعيت اين روزهاي اقتصاد و همچنين 
خريد و فروش با قيمت باال در بازار آزاد موجب ش��ده 
تا توليدكنندگان تنها بخش كوچكي از توليد خود را 
وارد بازار س��رمايه كنند و مابقي آن را در بازار آزاد و با 

قيمت هاي باالتر به فروش برسانند.

			خريد	از	زندان!
در اين ميان سوءاستفاده هاي بسيار زيادي از معامالت 
مچينگ مي شود كه دولت و سازمان بورس بايد جلوي 
اين تخلف را بگيرد. براي مثال سال 1398 بود كه خبر 
بازداشت يكي از متهمان بانكي منتشر شد و اين فرد 
يكي از مشتريان سيستم مچينگ بوده است و براساس 
اطالعات منابع غيررسمي، او از بدهي چند هزار ميليارد 
توماني خود تا به حال بخش عمده اي را تسويه كرده، 
اما همچنان براي گذراندن دوره محكوميت خود در 
زندان اس��ت. طبق گفته س��خنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي شركت هاي توليدكننده 
فوالد بخشي از محصول خود را در تاالر اصلي عرضه 
مي كنند. ب��ا اين ميزان عرضه ك��م در فضاي رقابتي 
بورس، وقتي كف قيمت مشخص شد، باقي محصوالت 
خ��ود را به ص��ورت عرض��ه خاص به مشتريانش��ان 
مي فروشند. برهمين اساس اين عرضه هاي خاص به 
افرادي صورت مي گيرد كه اصال توليدكننده نيستند. 
به طور مثال آقاي ... يكي از مشتريان فوالد است. او كه 
يكي از بدهكاران بانكي اس��ت و امروز در زندان است، 
نامش همچنان در ليست مشتريان وجود دارد و خريد 
و فروش مي كند. همچنين وي بر اين باور است كه فوالد 
مباركه بر اساس خواست شخصي خود سهميه هاي 
خريد را تعيين مي كند و ليست انتخابي خريداران اين 
شركت نيز همان مشتريان عرضه هاي خاص هستند.

برخي شنيده ها حاكي از آن است كه اين بدهكار بانكي 
در بيرون زندان به سر مي برد و به راحتي مي تواند در 
معامالت ش��ركت كند. او كه بخشي از بدهي خود به 
سيستم بانكي را تسويه كرده و در حال گذراندن بقيه 
مدت محكوميت خود است، چگونه مي تواند در ليست 
مچينگ ق��رار گيرد و معامله كن��د؟ برخي گمانه ها، 
شرايط زندان به خاطر شيوع كرونا را عاملي مي دانند 
كه باعث ش��ده او در بيرون زندان به كسب وكار خود 

مشغول باش��د ولي يك منبع مطلع احتمال فعاليت 
عوامل شركتش به نمايندگي از طرف او را عاملي براي 
حضور نام او در ليس��ت مچينگ معرفي مي كند. وي 
تاكيد مي كند: ش��ركتي كه متعلق به اين فرد است، 
قطعا تك امضا نيست. اين شركت در معامالت مچينگ 
وارد مي شود و يكي از افرادي كه حق امضا دارد، براي 
خريد اق��دام مي كند يعني عوام��ل او كار هاي بازار را 
انجام مي دهن��د. در واقع بعد از اينكه قيمت مچينگ 
آمد، ش��ركت يادش��ده به فوالد مباركه نامه مي زند 
كه اين هفته نتوانس��تم براي خريد اق��دام كنم و اگر 
مقدور اس��ت مثال 11۰ تن ورق ف��والد به من بدهيد 
كه خط توليد خود را تا عرضه دوب��اره ورق در بورس 
فعال نگه دارم. به اين ترتيب نام اين شركت در ليست 
شركت هاي دريافت كننده ورق فوالد از مسير مچينگ 

قرار مي گيرد.
اما برخي از منابع آگاه درخص��وص ايجاد انحصار در 
عرضه فوالد به شيوه مچينگ بيان مي كنند: به جز ورق 
فوالدي كه عرضه آن انحصاري است، بقيه مقاطع ورق 
را مي  توان در بورس مبادله كرد. فوالد مباركه عموما 
ب��راي ورق فوالدي از پيش تعيي��ن مي كند كه كدام 
شركت ها مي توانند ورق هاي فوالدي را خريداري كنند 
و اين مساله به نوعي رانت ايجاد مي كند. براساس گفته 
اين منبع آگاه دليل اين رفتار فوالد مباركه اين است كه 
مصرف ماهانه در ايران خودرو و سايپا خيلي باالست و 
در بورس به اندازه نياز آنها عرضه فوالد انجام نمي شود 
و آنچه عرضه شده، جوابگوي نياز اين دو شركت نيست. 
حدود صد شركت داريم كه آنها هم هر كدام تقريبا هزار 
تن، سه هزار تن، پنج هزار تن يا شايد هم بيشتر ظرفيت 
دارند. توليدكنندگان كوچك مثل شركت امرسان كه 
يخچال و گاز توليد مي كند نيز ورق استفاده مي كنند. به 
اين شركت ها گفته مي شود كه از فضاي رقابتي نياز هاي 
خود را تأمين كنند، ولي به ايران خودرو مي گويند عالوه 
بر مشاركت در فضاي رقابتي از طريق مچينگ هم ورق 
فوالد به شما تعلق مي گيرد، زيرا اين شركت نسبت به 
بقيه سهميه مصرفي اش ۲۰ تا 3۰ برابر است، ولي به 
اندازه يك بيستم اين نياز مي تواند از طريق عرضه در 
ب��ورس تأمين كند، زي��را ورودي محصول مباركه به 

بورس كاال كم است.
در نهاي��ت بايد گفت كه س��امانه مچينگ تنها براي 
آس��ان تر ش��دن معامالت و خريد و فروش در بورس 
كاالست اما نوعي كه فوالدي ها در حال بهره گيري از 
روش خاص خود فقط به اسم مچينگ هستند، باعث 
شده كه برخي از افراد از اين نوع معامالت سوءاستفاده 
كنند و درنهايت خريدهاي خود را با رانت در مكان هاي 
ديگر استفاده مي كنند. عالوه بر كارشناسان و فعاالن 
بازار فوالد، خود بورس كاال و همچنين وزارت صمت 
نيز بر نحوه عرضه فوالدي ها در مچينگ انتقاد دارند 
كه اميدواريم با افزايش عرضه هاي فوالد در تاالر اصلي 

بورس كاال، دست واسطه ها از بازار فوالد كوتاه شود. 
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مچينگ	وضعيت	بازار	فوالد	را	
به	هم	زد

طهمورث جوانبخت، مع��اون فروش و بازاريابي 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان اظهار داشت: در 
سال گذشته ش��ركت ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تن 
از محصوالت خود را به فروش رس��انده كه از اين 
مي��زان يك ميليون و ۴۵۰ هزار تن به صادرات و 
مابقي مصرف داخلي بوده است. امسال نيز برنامه 
داريم تا به اين ميزان توليد و فروش دست يابيم.

وي ادامه داد: ما در سال هاي گذشته محصوالت 
تولي��دي خ��ود را در بورس عرضه و م��واد اوليه 
آن را نيز از طريق ب��ورس خريداري مي كرديم. 
همچني��ن جهت فروش كاال به مش��تريان خود 
ش��رايط اعتباري را فراهم نمودي��م كه قطعا بار 
مالي آن به ش��ركت تحميل ش��ده است. فروش 
محصوالت شركت به دو صورت عرضه مستقيم 
در بورس كاالو مچينگ انجام مي شد و از آنجايي 
كه احتمال داشت به دليل تقاضاي كاذب ايجاد 
شده وشرايطي كه قبال اش��اره نمودم معامالت 
ابطال ش��وند به ناچار سهم بيش��تري از كاالي 
خود را دربورس عرضه نموده و از س��هم فروش 
به صورت مچينگ ك��م كرديم.جوانبخت ادامه 
داد: امروز بسياري از صنايع پايين دستي شامل 
توليدكنن��دگان لوله و پروفيل، خودروس��ازها، 
توليدكنندگان لوازم خانگي و... متقاضي استفاده 
از سيس��تم مچينگ هس��تند زيرا دراين روش 
مش��تريان از مزيت خريد اعتب��اري بهره برده و 
ضمن اطمينان بابت تامي��ن پايدار كاالي خود، 
ديگر مجبور به خريد نقدي ازدالالن بازار نيستند. 
تا زماني كه اجازه ندهيم بازار براس��اس فرآيند 
عرضه و تقاضا حركت كند مش��كالت همچنان 
وجود خواهد داش��ت.معاون ف��روش و بازاريابي 
ش��ركت فوالد مباركه اصفهان ادامه داد: در يك 
ماه گذشته ضمن مذاكره با گروه ها و سنديكاهاي 
مختلف از مش��تريان اعالم كرديم كه ش��ركت 
فوالد مباركه براس��اس تجربه ۲۵ س��ال حضور 
در بازار فوالد كش��ور آمادگي دارد ضمن اجراي 
كامل روش مچينگ، ش��رايط فروش اعتباري را 
مجددا براي مش��تريان خود فراهم نمايد ليكن 
تصميم گي��ري دراين خصوص صرف��ا دراختيار 
فوالد مباركه نبوده و مستلزم حمايت بخش هاي 
ديگر از جمله معاونت هاي محترم وزارت صمت 
است.وي ادامه داد: بر اس��اس داده هاي انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران در سال 98، مصرف 
محص��والت نهايي فوالدي كش��ور ح��دود 1۶ 
ميلي��ون تن بوده كه از اين مي��زان درحدود ۵۰ 
درصد معادل 8 ميليون تن متعلق به محصوالت 
تخت است. با در نظر گرفتن ظرفيت نصب شده 
اسمي، توليد واقعي و مصرف ظاهري محصوالت 
نهايي فوالدي در كش��ور، مي ت��وان دريافت كه 
تعادلي بي��ن ميزان عرضه و تقاضا در محصوالت 
فوالدي برقرار بوده و مشكلي بابت تامين نياز بازار 
داخلي وجود نخواهد داش��ت.جوانبخت تصريح 
كرد: اين درحالي است كه فوالد مباركه به تنهايي 
۶ ميليون تن از اين تقاضا را تامين نموده و مابقي 
معادل ۲ ميليون تن توسط ساير توليدكنندگان 
كه عمدتا دربخش خصوصي فعال هستند تامين 
ش��ده اس��ت با اين تفاوت كه تنها فوالد مباركه 
محصوالت خود را دربورس عرضه نموده و ساير 
توليدكنندگان با داشتن س��هم ۲۵ درصدي از 
بازار، محصوالت خ��ود را وارد چرخه بورس كاال 
نكرده و به صورت آزاد مي فروش��ند و همين امر 
باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا دربورس 
و به تبع آن افزايش قيمت مي ش��ود.جوانبخت 
افزود: امروز با وجود همه تحريم هاي بين المللي، 
توانس��ته ايم حضور موفقي در بازارهاي خارجي 
داشته و سهمي از محصوالت خود را صادر كنيم. 
اما متاسفانه برخي تحريم هاي داخلي مشكالتي 
را پيش روي ما نهاده است. شركت جهت تامين 
ارز مورد نياز خود به مي��زان ۷۰۰ ميليون دالر، 
صادرات يك ميليون و 3۰۰ هزار تن را هدفگذاري 
نموده كه درصورت عدم تحقق و به تبع آن عدم 
تامين ارز مورد ني��از، كل توليد ۷/۶ ميليون تن 
ش��ركت دچار مخاطره خواهد گرديد .وي ادامه 
داد: با وجود همه مشكالت ومقابله با تحريم هاي 
خارجي، امروز ف��والد مبارك��ه توليداتش را به 
اروپا، خاورميانه، عراق و افغانستان، آسياي ميانه 
و چين صادر مي كن��د و ارز حاصل از صادرات را 
به تامين مواد اوليه اختصاص مي دهد. صادرات 
ب��ا عب��ور از محدوديت هاي داخلي انجام ش��ده 
اس��ت ليكن نتوانس��تيم به اهدافمان در ش��ش 
ماهه اول سال برس��يم و پيش بيني مي گردد در 
خوش بينانه ترين حالت صادرات ما نسبت به سال 
گذشته 3۰ درصد كاهش پيدا كند كه اين ناشي 
از تحريم هاي خودساخته داخلي است.جوانبخت 
ادامه داد: شايد برخي ها بگويند قيمت ها نسبت 
به اول س��ال دوبرابر شده است؛ هرچند اين يك 
واقعيت است اما بايد توجه كرد كه فوالد مباركه 
يك شركت بورس��ي بوده و عملكرد شفافي دارد 
و گزارشات مالي وحسابرسي شده شركت نشان 
مي دهد كه حاش��يه سود فوالد مباركه نسبت به 
س��ال گذش��ته نه تنها تغييري نكرده بلكه يك 
درصد هم كاهش داشته كه اين ناشي از افزايش 
قيمت مواد اوليه و هزينه تمام ش��ده محصوالت 
توليدي اس��ت. معاون فروش و بازاريابي شركت 
فوالد مباركه اصفهان خاطرنش��ان كرد: بديهي 
است افزايش نرخ ارز باعث شده تا بخشي از تامين 
كاالهاي موردنياز ش��ركت كه از منابع خارجي 
خريداري مي گردد با افزايش قيمت زياد مواجه 
شده و حاشيه سود شركت را متاثر كند؛ بنابراين 
با وجود دوبرابر ش��دن درآم��د حاصل از فروش، 
حاشيه سود شركت ثابت مانده و حتي يك درصد 

كاهش نشان مي دهد.

مچينگ؛	اصلي	ترين		معضل	
عرضه	محصوالت

زهرا رجبي، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه با بيان 
اينك��ه اصلي تري��ن معضل به عرضه بخش��ي از 
محصوالت ف��والدي خ��ارج از ف��والد در قالب 
مچينگ يا عرضه هاي فيزيكي در بازار آزاد مربوط 
است بيان داش��ت: هر چند كه نظر كارشناسان 
فوالدي و مسووالن وزارت صمت بر عرضه  همه  
زنجيره هاي صنعت فوالد در بورس كاالست ولي 
به خاطر ش��رايط كالن اقتصادي كشور از جمله 
شوك هاي ارزي، نرخ ارزهاي چندگانه، عدم ثبات 
در سياست گذاري ها و عدم سرمايه گذاري هاي 
جديد براي مدرن ك��ردن تكنولوژي هاي توليد 
و نرخ بهره ه��اي باال، اي��ن مهم تاكن��ون بطور 
كامل انجام نش��ده اس��ت. اين موض��وع موجب 
تشديد تضاد منافع توليد كننده هاي زنجيره هاي 
فوالد مي ش��ود و اين تضاد، منجر به قيمت هاي 
 دس��توري در بورس كاال و گاها ابطال معامالت 

شده است.
 حتي امس��ال، اين اختالفات و اعتراض ها باعث 
كاهش صادرات هم ش��ده اس��ت. همچنين در 
طول چند ماه گذشته كه نرخ نيمايي با نرخ آزاد 
آن فاصله زيادي داش��ته است )شمش براساس 
نرخ نيمايي ارز در بورس كاال قيمت گذاري شده 
اس��ت(، عرضه كنندگان شمش بر اين عقيده اند 
كه توليدكنندگان ن��ورد، محصوالت خود را كه 
با ش��مش نيمايي خريداري ش��ده از بورس كاال 
توليد كرده اند را بطور كامل در بورس كاال عرضه 
نكرده ان��د و درص��دي را در ب��ازار آزاد به فروش 
رس��انده اند. از طرف ديگر، نوردي ه��ا اعتراض 
دارند با توجه به درصد وابس��تگي پايين شمش 
به واردات )كمتر از ۵ درصد( نبايد با قيمت هاي 
جهاني متناسب با ارز گران در بورس عرضه شود. 
يا نمونه ديگر از مشكالت شركت ها مانند فوالد 
مباركه، عرضه محصوالت به شيوه مچينگ است 
كه در اين شيوه اغلب شركت هاي پايين دستي 
زنجي��ره  از جمله توليدكنندگان لوازم خانگي به 
صورت اعتباري از فوالد مباركه خريد مي كنند اما 
معضل بزرگ در اين شيوه فروش، شناسايي دقيق 
خريداران است. به عبارتي توليدكنندگان واقعي 
در سيستم مچينگ كه خارج از بورس كاالست، 
دشوار اس��ت و رانت را براي مشتريان غيرواقعي 
ايجاد مي كند. در واقع به نظر مي رسد مشتريان 
مچينگ هم بايد در سيس��تم بهين ياب وزارت 
صمت ثبت نام كنند اما ظاهرا نظارت درستي بر 
اين مشتريان نيست كه در اين حوزه عرضه كامل 
در تاالر اصلي بورس كاال بايد مدنظر قرار گيرد. در 
پايان اينكه هرجا كه از شفافيت در بازارها كاسته 
مي شود، مشكل بزرگ تر شده و رانت بزرگي هم 
به وجود مي آيد. نتيجه آن اس��ت كه سهامداران 
ش��ركتهاي فوالدي بزرگ، مثل فوالد مباركه و 
فوالد خوزس��تان كه ۵۰ ميليون سهامدار سهام 
عدالت هم جزو آنها هستند از سود واقعي محروم 
مي ش��وند و بايد با تدابير دول��ت و عمل به وعده 
عرضه كل فوالد كشور در بورس كاال به اجحاف 

در حق سهامداران پايان داد.

حذف	عرضه	فوالد
به	شيوه	مچينگ	

با وجود توصيه هاي مكرر كارشناس��ان صنعت 
ف��والد و تصمي��م س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي 
مبني بر عرضه كليه محصوالت توليدكنندگان 
ف��والد در ب��ورس كاال، همچن��ان در اين حوزه 
كارش��كني هايي صورت مي گي��رد؛ تا جايي كه 
اصرار بر اس��تمرار عرضه فوالد به شيوه مچينگ 
و غيبت س��بد محصوالت كليه توليدكنندگان 
ف��والد در ب��ورس كاال، منج��ر به ش��كل گيري 
 ب��ازار ثانوي��ه و الته��اب قيمت ها در ب��ازار آزاد 

شده است.
 در همين زمينه، شهرستاني، عضو انجمن فوالد 
در گفت وگو با مهر با انتقاد از ش��كاف عميق بين 
قيمت ب��ورس كاال با ب��ازار آزاد مي گويد: عرضه 
فوالد به ش��يوه مچينگ بايد كاماًل حذف ش��ود 
و كلي��ه محصوالت فوالدي تنه��ا در بورس كاال 
عرضه ش��وند. بررسي ها نش��ان مي دهد، توام با 
الزام كليه فوالدس��ازان به عرضه محصوالتشان 
در ب��ورس كاال، توقف ف��وري عرضه ف��والد به 
ش��يوه مچينگ مي تواند كاركرد بورس كاال را به 
عنوان تنها بازار معامالت فوالدي كشور تقويت 
كند. از طرفي، پرهيز از مداخالت قيمتي س��تاد 
تنظيم بازار در بورس و بازنگري در سهميه فوالد 
واحدهاي صنعتي منجر به كشف قيمت واقعي، 
رصد معامالت در اين بازار شفاف و كاهش عطش 
بازار خواهد شد؛ تجربه نشان داده ابطال معامالت 
بورس كاال به بهانه عبور از س��قف قيمتي ستاد 
تنظيم بازار، ن��ه تنها قيمت ها را در بازار س��ياه 
افزايش داده، بلكه بهانه اي براي عرضه دست و پا 
شكس��ته برخي از توليدكنندگان در بورس كاال 
شده است. گزارش ها حاكي است، كماكان برخي 
رانت خواران و سودجويان به دليل انتفاع از وضع 
آش��فته كنوني در بازار فوالد، بورس كاال را براي 
س��امان دهي بازار فوالد ناكارآمد جلوه مي دهند 
تا با عرضه ناقص محصوالت توليدي در اين بازار 
رقابت��ي، جريان معام��الت در تاريك خانه هايي 
نظير بازار آزاد و مچينگ به قوت خود باقي بماند. 
بر اين اس��اس، بايد منتظر سياست گذاري هاي 
مديران جديد وزارت صمت براي بهبود بازار فوالد 
ماند. بازاري كه آوازه رشد چشمگيرش در شرايط 
كرونايي، در انجمن جهاني توليدكنندگان فوالد 
پيچيده، اما كماكان ب��راي تأمين كاال به ميزان 
مورد نياز صنايع پايين دس��تي با قيمت مناسب 

درمانده است!

»تعادل« وضعيت انحصار فروش فوالدي ها را بررسي مي كند 

اين مچينگ آن  مچينگ  نيست!

مچينگ،	غده	سرطاني	بازار	فوالد
به اعتقاد كارشناسان، عدم شفافيت و نظارت از سويي و 
اعمال سليقه براي فروش ورق فوالد از سوي فوالدسازان 
به يكي از بزرگ ترين چالش هاي بازار فوالد مبدل شده 
و برخي از فعاالن بازار از اين معامالت به عنوان گذرگاه 
فساد و البته غده سرطاني بازار ياد مي كنند. همچنين 
س��عيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور نيز 
طي چند ماه اخير بارها بر نبود ش��فافيت در خريداران 
مچينگ فوالد تاكيد كرده و به صراحت اعالم داشته كه 
اگر وزارت صمت فهرست متخلفان فوالدي در مچينگ 
را به دادستاني اعالم كند، به سرعت با اين افراد برخورد 
مي شود اما مشخص نيست كه چرا فهرستي از متخلفان 
فوالدي منتشر نمي شود. عليرضا سليماني كارشناس 
بازارهاي كااليي در ارزياب��ي معامالت مچينگ فوالد 
مي گويد: حقيقت آن است كه برخي فوالدسازان با بيرون 
كشيدن بخش زيادي از محصوالت فوالدي از تاالر بورس 
و عرضه آن  در مچينگ، ميزان عرضه در بورس كم شده 
و اين كمبود بر افزايش قيمت ها تأثير مي گذارد. بنابراين 
آنچه توليدكنندگان را ترغيب به عرضه مچينگ مي كند 

پايبندي به مشتريان قديمي نيست بلكه سودي است 
كه از محل افزايش قيمت ها، نصيب آنها مي ش��ود. اين 
كارشناس بازارهاي كااليي ادامه مي دهد: عرضه هاي 
خارج از تاالر روي قيمت ها به طور مستقيم تأثير گذاشته 
اس��ت. اينكه برخي توليدكنندگان ف��والدي به بهانه 
مچينگ محصوالت را به تاالر نمي آورند و خارج از قاعده 
بورس به مشتريان عرضه مي كنند سبب شده است كه 
عرضه در بورس كم شود و همين كمبود عرضه نسبت 
به تقاضا، قيمت ها را باال برده است. سليماني افزود: برخي 
فوالدسازان براي آنكه بتوانند قيمت ها را كنترل كنند 
ميزان عرضه اي را ك��ه دارند محدود مي كنند و در يك 
سطحي نگه مي دارند كه بر افزايش قيمت ها تأثيرگذار 
باش��د؛ در اين شرايط سياست گذار بايد نسبت به رشد 
عرضه ها در بورس اقدام كند اما در كمال تعجب مچينگ 

فوالد كماكان ادامه دارد.
 رضا شهرستاني، عضوهيات مديره انجمن فوالد ايران 
نيز در خصوص عرض��ه خاص فوالد در مچينگ گفت: 
بنده معتقدم اين اقدامات مهندسي شده است چون پاي 

رانت صد هزار ميلياردتوماني در ميان است. شهرستاني 
ايراد اصلي در ايجاد چنين رانت هايي را در سياست گذار 
يعني وزارت صمت مي داند. به گفته او، چرا تنظيم بازار 
حساس فوالد بايد به دست افرادي بيفتد كه يك ساعت 
هم در ي��ك كارخانه كارنكرده اند اما اين افراد بايد براي 
3۰ ميليون تن فوالد كه باالي 1۲ ميليارد دالر قيمت 
دارد، تصمي��م بگيرند. اين عضو هي��ات مديره انجمن 
فوالد تصريح كرد: قرار بر اين بوده كه از طريق س��امانه 
»بهين ياب« وزارت صم��ت، بازنگري صورت بگيرد و 
مشكالت مچينگ نيز حل شود اما واقعيت آن است كه 
تعداد محدودي از طريق »بهي��ن ياب« وزارت صمت 
مي توانند از شرايط موجود سوءاستفاده كنند و ادامه اين 
رويه به هيچ وجه، منافع مصرف كننده را تأمين نمي كند.

مهدي رحيمي كارشناس بازار سرمايه، در گفت وگو با 
تسنيم نيز در خصوص معامالت مچينگ شركت هاي 
فوالدي مي گويد: دليل اينك��ه برخي فوالدي ها اصرار 
به فروش محصول در معام��الت مچينگ دارند كامال 
مشخص است؛ سياس��ت گذار در اقدامي اشتباه براي 

معامالت در تاالر بورس، كف و سقف قيمتي مي گذارد 
و همين موضوع باعث مي شود تا برخي فوالدي ها براي 
عرضه حداقلي در تاالر، عم��ده معامالت خود را راهي 
مچينگ كنند تا بخ��ش بزرگي از عرضه هايش��ان در 
اختيار خود شركت باشد. رحيمي ادامه مي دهد: مادامي 
كه قيمت ها دستوري باش��د با وجود همه مزيت هاي 
بورس، اما فوالدس��ازان يك مقدار كم را در تاالر اصلي 
عرضه مي كنند و بخ��ش زيادي از توليداتش��ان را در 
خارج از بورس به صورت مچينگ به فروش مي رسانند 
.اين كارشناس بازار س��هام ادامه مي دهد: تجربه ثابت 
كرده اگر قيمت ها دستوري باشد توليدكننده انگيزه اي 
براي عرض��ه در تاالر ندارد و به دنبال راهي براي فروش 
محصول��ش تحت اختي��ار خودش مي گ��ردد كه آن، 
مچينگ اس��ت. به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، 
سهميه بندي از يك سو و نظام قيمت گذاري دستوري از 
سوي ديگر عامل اصلي ايجاد رانت و معامالت مچينگ 
فوالدي ها اس��ت و تا زماني كه اين مش��كل حل نشود 

همچنان شاهد اين اتفاقات خواهيم بود.



مجيد اعزازي|
س��رانجام وزارت راه و شهرسازي پس از وقفه اي 4 ماهه، 
آمار تحوالت مس��كن را با تغييراتي كه وع��ده داده بود، 
منتش��ر كرد. در اين گزارش، با استفاده از قيمت دالري 
مسكن و همچنين شاخص درآمد سرانه ملي )به دالر( و 
مقايسه اين دو شاخص در ايران و 7 كشور منتخب و يك 
كشور همسايه، نشان داده ش��ده است كه اختالف قابل 
مالحظه اي ميان درآمد س��رانه و قيمت مسكن در ايران 
وجود دارد و دشواري تامين مسكن در ايران بيش از آنكه 
ناشي از قيمت هاي باالي مسكن باشد، ناشي از كم بودن 
سرانه درآمد است. بر اس��اس اين گزارش، درآمد سرانه 
ايران با 7257 دالر كمتر از سرانه درآمد كشورهاي اسپانيا 
)26852 دالر(، انگليس )39229دالر(، كانادا )42080 
دالر(، هلند )51290دالر( و امريكا )63051 دالر( است. 
و اين در حالي اس��ت كه قيمت مسكن در ايران با متري 
818 دالر از همه اين كشورها نيز كمتر است. اما اختالف 
ميان قيمت مسكن و سرانه درآمد )حدود 6440 دالر( در 
ايران نسبت به ساير كشورهاي يادشده بسيار كمتر است. 
اين اختالف در هلند حدود 43 ه��زار دالر، در انگليس 
حدود 35 هزار دالر، در اس��پانيا حدود 23 هزار دالر، در 
آلمان حدود 40 هزار دالر، در كانادا حدود 39 هزار دالر و 
در امريكا حدود 60 هزار دالر است. در منطقه خاورميانه 
نيز، اختالف ميان درآمد سرانه و قيمت مسكن در امارات 
متحده عربي قابل توجه اس��ت به گونه اي كه حدود 25 
هزار دالر مي رسد. به عبارت ديگر، شهروندان امارات به 
دليل داراي بودن درآمد سرانه باال در تهيه و تامين هزينه 
خريد مسكن مشكلي ندارند و به راحتي اين كار را انجام 
مي دهند. اما مساله تامين مسكن در تركيه تقريبا مشابه 
وضعيت ايران است. مصر وضعيت وخيم تري نسبت به 
ايران و تركيه دارد به گونه اي كه اختالف ميان دو شاخص 
درآمد سرانه و قيمت مسكن حدود 4 هزار دالر است. در 
لبنان نيز وضعيت تامين مسكن به شدت وخيم است به 
گونه اي كه متوسط قيمت هر متر مسكن از درآمدسرانه 
ساالنه ش��هروندان لبناني حدود 1000 دالر هم بيشتر 
اس��ت. يعني لبناني ها بطور متوسط، با درآمد يك سال 

خود كمتر از يك متر مسكن مي توانند خريد كنند.

    وضعيت دشوار خانوارهاي ايراني
بررس��ي هاي پيش��ين »تعادل« كه در تاريخ 13 مهر 
1399 منتشر شد نيز حاكي از اين است كه رتبه ايران 
از نظر نسبت »قيمت به درآمد خانوار« با عدد 25.11 
در وضعي��ت مطلوبي قرار ندارد. البته قب��ل از ايران، ، 
كشورهاي ونزوئال، سوريه، هنگ كنگ، كلمبيا، كنيا، 
سريالنكا و چين قرار دارند كه در زمره بدترين كشورها از 
نظر نسبت قيمت ملك به درآمد خانوار به شمار مي روند. 
از سوي ديگر، عربستان، امريكا، پورتوريكو، و آفريقاي 
جنوبي از نظر اين شاخص، در بهترين وضعيت ممكن 
قرار دارند و بهترين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش »تعادل«، رتبه ايران در شاخص نسبت قيمت 
مس��كن به اجاره )22.35( در ميان 106 كشور مورد 

بررسي، 53 است. 
5 كش��وري كه داراي بدترين نسبت قيمت مسكن به 
اجاره هستند، به ترتيب عبارتند از كره جنوبي، تايوان، 
كنيا، چين و هنگ كنگ. همچنين 5 كش��ور برتر در 
نسبت قيمت مسكن به اجاره به ترتيب عبارتند از امارات 
متحده عربي، اياالت متحده امريكا، پورتوريكو،  ترينيداد 
و توباگو، آفريقاي جنوبي. بر اس��اس اين گزارش، رتبه 
ايران در بازدهي اجاره )با 4.47( در ميان 106 كش��ور 
مورد بررسي، 53 است. 5 كشور كره جنوبي، تايوان، كنيا، 
چين و هنگ كنگ نيز كمترين بازدهي اجاره را دريافت 
مي كنند و 5 كشور امارات متحده عربي، اياالت متحده 
امريكا، پورتوريكو،  ترينيداد و توباگو، آفريقاي جنوبي نيز 
به ترتيب بيشترين بازدهي اجاره را دارند. اگر چه ايران 
از نظر بازده اجاره و نس��بت قيمت مس��كن به اجاره در 
ميانه فهرست 106 كش��ور مورد بررسي قراردارد، اما از 
نظر نسبت قيمت به درآمد خانوار كه در زمره هشتمين 
كشور داراي وضعيت وخيم قرار دارند، نشان مي دهد كه 
طول مدت دسترسي به مسكن براي خانوار ايراني نسبت 
به ساير كشورها بسيار زياد اس��ت به گونه اي برخي از 
برآوردهاي داخلي طول مدت دسترسي به مسكن در 
شرايط كنوني دس��تكم 50 سال است. به عبارتي، يك 
خانوار ايراني بايد رقمي معادل 50 سال حقوق و دستمزد 

خود را صرف خريد يك واحد مسكوني كند.

    مسكن متري 2244 دالر در سال 78
به گزارش دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي، 
باالترين قيمت مس��كن به دالر در تهران طي 15 س��ال 
گذشته در سال 87 ثبت شده است، به گونه اي كه متوسط 
يك مترمربع واحد مسكوني در تهران در آن سال 2244 
دالر بوده اس��ت درحالي كه طي آبان ماه امسال متوسط 
يك مترمربع مس��كن در پايتخت با محاسبه هر دالر 25 
هزار تومان، حدود 1051 دالر برآورد ش��ده كه 50 درصد 
قيمت مسكن نسبت به سال 87 است. همچنين قيمت 
دالري مسكن در هشت ماهه نخست سال 99 نسبت به 
8 ماهه نخست سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. 
بي گمان، علت كاهش ارزش مسكن در سال جاري نسبت 
به سال هاي گذشته كاهش ارزش پول ملي است. به گفته 
معاون وزير راه، از آنجايي كه دالر مبناي ثابتي در دنيا و تراز 
ثابت بين المللي محسوب مي ش��ود، دالر در گزارش اين 

وزارتخانه مبناي مقايسه قرار گرفت.

     مشكل درآمدسرانه دالري
دفتر اقتصاد مسكن در گزارش خود نوشته است: »مقايسه 
قيمت مس��كن در قياس با درآمد س��رانه مي تواند معيار 
مناسبي براي ارزيابي دسترس��ي خانوارها به مسكن در 
كشورهاي مختلف باشد. اختالف قابل مالحظه اي ميان 
درآمد سرانه و قيمت مسكن در كشورهاي مختلف وجود 
دارد. هر چه اين اختالف در يك كشور بيشتر باشد، تامين 
مسكن براي خانوارها دشوارتر است. بر اساس اطالعات بانك 
جهاني، آنچه موجب دشواري تامين مسكن در كشور شده 
است، كوچك بودن درآمد سرانه در ايران نسبت به ساير 
كشورها است. به ويژه اينكه قيمت مسكن در ايران نسبت 
به بس��ياري از كشورها پايين تر است.« در بخشي ديگر از 
اين گزارش، با اشاره به هم حركتي بين شوك هاي ارزي و 
شوك هاي قيمتي مسكن طي سال هاي7 138 تا 1399، 
نتيجه گرفته شده كه نوسانات در قيمت مسكن با يك دوره 

تاخير از نوسانات قيمت ارز پيروي مي كند.

     جابه جايي قدرت در بازارهاي موازي
بر اساس اين گزارش، از سال 88 تا 98 متوسط ساالنه رشد 

ارزش بازار سهام 51 درصد، بازار سكه 43 درصد، بازار ارز 36 
درصد و بازار مسكن 26 درصد بوده كه نشان دهنده كم بازده 
بودن بازار مسكن نسبت به س��اير بازارهاي موازي است. 
اين در حالي است كه طي دو دهه منتهي به ابتداي سال 
1397، بازدهي بلندمدت مسكن از همه بازارهاي موازي 
بيشتر بوده است. اين مساله نشان مي دهد كه طي تقريبا 
سه سال گذشته، به دليل تحوالت عرصه سياست خارجي 
و همچنين اقتصادي روند بازدهي بازارهاي موازي در ايران 
سمت و سوي تازه اي يافته است و با جهش حيرت انگيز بازار 
سهام )ميليوني شدن شاخص كل در ابتداي سال جاري و 
لمس قله 2 ميلي��ون و 70 هزار واحدي در 19 مرداد 99 و 
باالتر از كانال يك ميليون و 500 هزار واحد ايستادن شاخص 
كل در اين روزها( و همچنين جهش هاي متوالي دالر طي 
س��ال هاي 91 تا 99 )از 1000 تومان ب��ه حدود 25 هزار 
تومان( جايگاه بازارهاي موازي در بازدهي عوض شده است.

   8   ميليون تومان؛ ميانگين قيمت مسكن ايران
يكي از تغييرات صورت گرفت��ه در گزارش دهي وزارت 
راه از تحوالت مس��كن، ارايه ميانگين قيمت مسكن در 
استان هاي مختلف و همچنين ميانگين كشوري قيمت 
مسكن است كه روز شنبه هفته جاري، معاون وزير راه در 
يك نشست خبري اين آمارها را اعالم كرده و گفته بود: 
ميانگين قيمت مسكن در كل كشور متري 15 ميليون 
و 200 هزار تومان است كه با حذف شهر تهران از آمارها، 
اين رقم به 8 ميليون و 166 هزار تومان كاهش مي يابد. 
25 استان متوسط قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان 
است. همچنين در 9 استان متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مس��كوني كمتر از 5 ميليون تومان است. تنها در 
دو ش��هر تهران و اهواز متوسط قيمت مسكن باالي 20 
ميليون تومان برآورد شده كه در تهران متوسط قيمت 
مسكن در آبان ماه متري 27 ميليون و 800 هزار تومان و 
در اهواز متري 23 ميليون و 500 هزار تومان بوده است.بر 
اساس گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
متوسط قيمت يك متر مربع در تهران 27 ميليون و 828 
هزار تومان است كه با حذف مناطق يك، دو، سه و شش، 

اين رقم به 19 ميليون و 800 هزار تومان افت مي كند.
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fatf زماني براي  حل مشكل
به صورت يكجانبه برجام به عنوان يك پيمان رس��مي 
بين المللي را كه به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد نيز رس��يده را نقض كرد. اين رفتار غيرمنطقي 
ترامپ، فشارهاي فراواني را متوجه ايران كرد. قطع نظر 
از اينكه امروز با ش��رايط جديدي كه در پهنه سياسي 
امريكا ايجاد ش��ده و احتمال بازگشت يا عدم بازگشت 
اياالت متحده ب��ه برجام وجود دارد، باي��د بدانيم، اين 
فعل و انفعاالت موضوعاتي است كه مربوط به نظامات 
تحريمي عليه ايران است و ارتباطي با بحث fatfندارد. 
يعني موضوع fatf كه يك پيمان بين المللي مربوط به 
مقررات بين بانكي و پولش��ويي است، ربطي به تحريم 
ندارد. حتي اگر همه تحريم ها هم بر طرف بشود )كه هنوز 
معلوم نيست اين اتفاق رخ دهد( و امريكا تصميم بگيرد كه 
به برجام بازگردد و ايران ديگر هيچ محدوديت تحريمي 
نداشته باشد، باز هم اقتصاد ايران نمي تواند معامالت بين 
بانكي انجام دهد. چرا كه محدوديت هايي كه براي نقل و 
انتقاالت بانكي متوجه ايران است، مانند تيغ دو دم است. 
يك بخش از محدوديت ها به دليل تحريم ها است و مساله 
بعدي هم مربوط به مقررات fatf است. يعني بدون رعايت 
مقررات پيمان پالرمو، اقتصاد ايران حتي در صورت لغو 
تحريم ها نيز نمي تواند فعاليت بانكي و پس از آن فعاليت 
تجاري و اقتصادي داش��ته باش��د. از سال ها قبل ميان 
بانك ها در صحنه بين المللي يكسري قواعد و مقررات 
جديدي وضع شده كه از اجالس بازل آغاز مي شود و در 
نهايت به مقررات مرتبط با پولشويي پالرمو ختم مي شود. 
اين مكانيسم هيچ ارتباطي با تحريم ها ندارد و يك عامل 
كامال مستقل است. به عبارت ساده تر حتي در صورت 
حل مشكالت تحريمي و بازگشت امريكا به برجام، بدون 
حل و فصل مس��اله، گرهي از مشكالت نقل و انتقاالت 
بانكي كش��ور برداشته نمي شود. لذا روابط بين بانكي و 
روابط بين المللي پولي، عالوه بر حل مشكالت تحريمي 
بايد مساله fatf و مشكالت بين بانكي را نيز تعيين تكليف 
كند. بر اساس اهميت موضوع، رييس جمهوري نامه اي 
را خطاب به مقام معظم رهبري در اين خصوص ارسال 
مي كنند و بعد با دستور رهبري معظم، مجمع مجددا 
بررسي fatf در دس��تور كار قرار گرفته است. بنابراين 
موضوع fatf مستقل از بحث تحريم هاست و به صورت 
جداگانه بايد ارزيابي و تحليل شود.  با يك مثال مصداقي 
بهتر مي توان موضوع را تش��ريح كرد. در واقع معامالت 
بانكي كه در س��طح جهان انجام مي شود؛ اكثرا مبتني 
بر تعهدات صورت مي گيرد. يعني چه؟ يعني ما از يك 
حساب در يك بانكي در يك نقطه جهان كه سپرده اي، 
پول يا اعتباري داريم، براي فروشنده اي يا فعال اقتصادي 
يا هر ش��خصيت حقيقي و حقوقي ديگري ال سي باز 
مي كنيم. بعد از انجام تعهدات فروشنده، مي تواند به بانك 
عامل خودش مراجعه كند، بانك عامل او از بانكي كه ما 
براي او در نظر گرفتيم، پول و اعتبارش را مطالبه و دريافت 
كند. اين معامالت مي رود در اتاق پاياپاي معامالت بانكي، 
بين بانك ها تسويه مي شود. پس اتاق و ساختاري براي 
معامالت بين بانكي وجود دارد. بانك ها در اين اتاق ها و 
در اين دادوستدها، هماهنگي هاي الزم را ايجاد مي كنند. 
شركت فروشنده يك بانك دارد، من هم كه خريدار هستم 
يك بانكي دارم، بعد از طريق مناسبات بين بانكي به نفع 
او يك ال سي باز مي كنم. فروشنده از طريق بانك خود 
مبلغ الزم را دريافت مي كند. اين از طريق اتاق پاياپاي 
بانكي تسويه مي شود. اگر بانك ها عضو fatf باشند، اين 
فرايند تسريع مي شود و بدون مشكلي اين روند محقق 
مي شود، اما اگر نباشند به موانع متعدد مقررات بانكي 
برخورد مي كنند. محدوديت هايي كه اين موانع نقل و 
انتقال پول را، تعهدات بانك��ي را، جابه جايي پول نقد و 
جابه جايي تعهدات مدت دار را محدود مي كند. بنابراين 
چالش عدم پيوستن به اين ساختارهاي نظارتي در واقع 
اقتصاد ايران را در بخش هاي مختلف با محدوديت هاي 

فراواني مواجه مي كند. 

 توانمندي  يا ضعف ساختارها
اما در حال حاضر عدم حض��ور مديران كاربلد در كنار 
مشكالت ساختاري وضعيت معيشتي مردم را به نحوي 
آشفته كرده كه مردم براي تامين اقالم اساسي و نيازهاي 
ضروري خود مثل پوش��اك، مس��كن و...نيز با مشكل 
مواجه ش��ده اند. .بايد توجه داش��ت كه در بخش هاي 
اقتصادي، روش آزمون و خطا در مورد تجميع يا تفكيك 
اين وزارت خانه نه تنها مش��كلي را حل نمي كند بلكه 
باعث اتالف وقت، هزينه و آسيب هاي جدي به اقتصاد 
و معيش��ت مردم نيز مي شود. مردم نبايد بهاي تجربه 
اندوزي مديران كشور را پرداخت كنند.بهترين روش 
و راه ح��ل براي برون رفت از اين مش��كل انتخاب افراد 
شايس��ته و قوي در حوزه وزارت و معاونت ها است. به 
نظرم مشكل اصلي گراني ها و تكانه هاي تورمي در جامعه 
نه مشكالت ساختاري بلكه مشكالت عملكردي است. 
البته مديران معموال ترجيح مي دهند ريشه مشكالت را 
ساختاري اعالم كنند و به مشكالت مديريتي اشاره اي 
نكنند اما واقعيت ان است كه به اندازه مشكالت ساختاري 
مشكالت برآمده از عدم شايس��ته ساالري نيز حاكم 
است. يعني چنانچه بر روي اس��تفاده از افرادي كه در 
حد و اندازه يك وزارت خانه، اداره كل، اس��تانداري و... 
نيستند اصرار شود، اختالالت ايجاد مي شود.حاال اين 
افراد در اين بطن مشكالت رخ داده مقصر هستند يا نه؟ 
بحث ديگري است اما خروجي وزارت صمت وبركناري 
وزير قبلي صمت و بعد از آن عدم راي اعتماد مجلس به 
سرپرست معرفي شده و... نشان دهنده آشفتگي و رها 
ش��دگي اين وزارت خانه است. رها شده به مفهوم عدم 
تمركز و ضعف مسووليت پذيري حوزه ها و معاونت ها 
اس��ت.به كار گيري افراد توانمندي در اين حوزه بدون 
ترديد بخش بااليي از مش��كالت را پوشش مي داد. بر 
اين اساس معتقدم همان اندازه كه براي رفع مشكالت 
ساختاري بايد تالش صورت بگيرد، به همان اندازه نيز 
بايد زمينه حضور افراد شايسته در اقتصاد را فراهم كرد. 
يكي از مهم ترين المان هاي توسعه پايدار در هر جامعه اي 
استفاده از رويكردهاي شايسته ساالري براي پيشبرد 
امور است. در واقع اگر نگوئيم اهميت شايسته ساالري 
بيشتر از نهادسازي و ساختارسازي هاي اقتصادي است 

به اندازه آن اهميت دارد.

افزايش غلظت آالينده هاي 
جوي در كالن شهرها

معاون پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي 
با بيان اينكه از 25 آذر س��امانه بارشي از غرب وارد 
كشور مي شود و در برخي نقاط آذربايجان غربي، 
آذربايجان ش��رقي، كردس��تان، كرمانشاه و ايالم 
س��بب بارش برف و باران خواهد ش��د، گفت: اين 
سامانه روز چهارشنبه ارتفاعات و دامنه هاي البرز را 
در بر مي گيرد.محمد اصغري در گفت وگو با فارس 
با بيان اينكه امروز در اغلب نقاط كشور جوي آرام 
حاكم اس��ت، اظهار داش��ت: اين جو آرام موجب 
افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت 
هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت مي شود؛ اين 
شرايط تا بعد از ظهر چهارشنبه در استان هاي واقع 
در دامنه هاي البرز و شمال شرق كشور ادامه دارد.

وي اضافه كرد: بعد از ظهر سه شنبه 25 آذر سامانه 
بارشي از غرب وارد كشور مي شود و در برخي نقاط 
آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، كردستان، 
كرمانشاه و ايالم سبب بارش برف و باران مي شود.

اصغري ادامه داد: اين سامانه بارشي روز چهارشنبه 
تقويت شده و نيمه غربي كشور را در بر مي گيرد و 
بعد از ظهر چهارشنبه ارتفاعات و دامنه هاي البرز را 
فرا خواهد گرفت و در استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، زنجان، كردس��تان، كرمانشاه، 
ايالم، همدان، مركزي، لرستان، خوزستان و شمال 
چهارمحال و بختياري فعال خواهد بود و سپس در 
قزوين، البرز و تهران سبب بارش باران مي شود، در 
اين مدت در مناطق سردسير و كوهستاني بارش 
برف خواهيم داش��ت.معاون پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناس��ي بيان كرد: ش��دت بارش ها 
روز چهارشنبه در جنوب كردستان، نيمه شرقي 
كرمانشاه، همدان، لرستان، جنوب ايالم و شمال 
خوزستان خواهد بود.وي ادامه داد: روز پنجشنبه 
27 آذر ب��ارش در غ��رب و ش��مال غرب كش��ور 
تضعيف مي ش��ود و در جنوب غرب خليج فارس، 
غرب اصفهان، شمال فارس و شمال بوشهر رگبار 
باران گاهي با رعد و برق و وزش باد شديد خواهيم 
داشت كه در مناطق سردس��ير و ارتفاعات بارش 
برف پيش بيني مي شود.اصغري بيان كرد: شدت 
بارش ها روز پنج ش��نبه 27 آذر در جنوب ش��رق 
لرستان، شمال خوزستان، چهارمحال و بختياري 
كهگيلوي��ه و بويراحمد همچنين ش��مال فارس 
خواهد بود.معاون پيش بيني و هش��دار س��ازمان 
هواشناسي گفت: روز جمعه در غرب، جنوب غرب 
و جنوب كشور بارش پراكنده پيش بيني مي شود و با 
شمالي شدن جريانات روي درياي خزر و گذر اموج 
تراز مياني در شمال غرب و سواحل خزر بارش برف و 
باران خواهيم داشت.وي تأكيد كرد: در مناطقي كه 
ذكر شد آبگرفتگي معابر عمومي، لغزندگي جاده ها، 
كاهش ديد، سختي تردد در گردنه ها و جاده هاي 
مواصالتي پيش بيني و توصيه مي شود بازگشايي 
آبروهاي درون ش��هري و برون ش��هري، آمادگي 
دستگاه هاي برف روبي براي جاده هاي كوهستاني 
و مناطق سردس��ير، انجام اقدامات پيش��گيرانه 
توسط دس��تگاه هاي اجرايي مانند شهرداري ها و 
غيره، احتياط در تردد و توقف در كنار رودخانه ها 
و مسيل ها، احتياط در فعاليت هاي كوهنوردي و 
آمادگي س��ازمان هاي امداد رسان، در دستور كار 
باش��د.اصغري اظهار كرد: روزهاي چهارش��نبه و 
پنجشنبه هفته جاري خليج فارس به ويژه شمال 
آن و همچنين درياي عمان مواج خواهد بود.معاون 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت گفت: آسمان تهران در روز 
سه شنبه نيز صاف و غبارآلود پيش بيني مي شود، 
بيشينه و كمينه دما فردا در پايتخت 7 و 2 درجه 
خواهد بود؛ به تدريج از روز چهارشنبه 26 آذر بارش 

پراكنده در تهران خواهيم داشت.

جزييات نوسازي سواري كرايه 
بين شهري

رييس اتحاديه سواري كرايه از نوسازي سوارهاي 
كرايه بين شهري خبر داد و گفت: تا پايان امسال 
حدود 500 دستگاه سمند به رانندگان سواري هاي 
كرايه بين شهري تحويل داده مي شود و تعداد آنها 

در سال جاري به هزار دستگاه خواهد رسيد.
رحمت حاج محمد علي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: با دس��تور وزير راه و شهرس��ازي و همكاري 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي طرح 
نوس��ازي ناوگان س��واري هاي كرايه بين شهري 
دوباره از سر گرفته شد چرا كه پيش از اين نه تنها 
ايران خودرو ديگر به ما خودرويي تحويل نمي داد 
بلكه دو سال پيش تسهيالت بانكي براي نوسازي 
نيز قطع شد.وي افزود: از ابتداي امسال حدود 500 
راننده براي نوسازي خودروهاي خود اقدام كردند 
كه از اين تع��داد حدود 200 دس��تگاه را تحويل 
داده ايم و مابقي آنها نيز در حال ساخت و تحويل 
است و 500 دس��تگاه ديگر را نيز ثبت نام كرده و 
تا پايان سال جاري به رانندگان تحويل مي دهيم.

رييس اتحاديه سواري كرايه ادامه داد: البته از دو 
سال پيش نيز حدود 800 دستگاه سواري كرايه 
در دس��تور كار براي نوسازي قرار گرفته بود اما به 
دليل مشكالت مذكور متوقف شد و درصدديم تا 
پرونده آنها را تكميل كنيم. پيگيري هاي بسياري 
در اي��ن زمين��ه ص��ورت داده اي��م و نهايتا موفق 
ش��ديم دس��تورالعمل هاي آن را دريافت كرده و 
به بانك هاي عامل معرفي كنيم.حاج محمدعلي 
با اش��اره به اينكه تا بهار سال آينده 800 دستگاه 
خودرو نوسازي شده را تحويل خواهيم داد، گفت: 
همه رانندگاني ك��ه قصد نوس��ازي را دارند بايد 
خودرو خود را اسقاط كنند چرا كه اصول نوسازي 
همين اس��ت و از طرف ديگر پتانس��يل افزايش 
ظرفي��ت خودرو در ن��اوگان س��واري هاي كرايه 

بين شهري را نداريم.

علت كم تواني مالي شهروندان در بازار ملك ريشه يابي شد

وضعيت مسكن از لنز دالر

5 عضو پارلمان شهري به نهاد رياست جمهوري تذكر دادند

انتقاد از تحريك اهالي جماران
گروه راه و شهر سازي| 

محمد ساالري، محمدجواد حق شناس، حسن خليلي آبادي، 
حجت نظري و مجيد فراهاني، پنج عضو شوراي شهر تهران 
در تذكري به نهاد رياست جمهوري خواستار عمل به تعهدات 
قانوني خود در قبال مديريت شهري شدند و نسبت به تالش 
آن نهاد براي لغو محدوديت ارتفاعي ساخت و ساز در محله 
جماران انتقاد كردند. آنها همچنين در نامه خود به رويكرد 
دوگانه دولت در عدم واكنش به درخواست شهروندان در رفع 
محدوديت ارتفاع در برخي از مناطق ديگر پايتخت همچون 
كن، فرحزاد، مسگرآباد و... اشاره كردند. داستان جدال ميان 
نهاد رياست جمهوري و مديريت شهري در محله جماران از 
روزهاي آخر خردادماه سال جاري آغاز شد. آنجا كه طبقه 
سوم ساختمان در دست احداث اين نهاد به خواست برخي 
از اعضاي شوراي شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه يك 
پايتخت تخريب شد.در متن تذكر 5 عضو شوراي شهر تهران 
كه به هيات رييسه اين شورا ارايه شده، آمده است: »اعضاي 
شوراي پنجم شهر تهران، رياست شورا و شهرداران منتخب 
اين دوره شورا، در مكاتبات متعدد و مستمر نسبت به ايفاي 
تعهدات دولت و نهاد رياست جمهوري در خصوص كمك 
به مديريت شهري براي توسعه حمل و نقل عمومي و ريلي، 
تأمين اتوبوس و نيز ايفاي تعهدات قانوني دولت نسبت به ارايه 
بسته هاي تشويقي جهت تسريع بازآفريني شهري و نوسازي 
و بهسازي بافت هاي فرسوده و كمك سازمان ها و نهادهاي 
خدمت رسان دولتي به مالكين امالك واقع در بافت فرسوده 
و نيز احياي سند مجموعه شهري جهت صيانت و حفاظت 
از حريم شهر تهران و ش��هرهاي اقماري، كمك دولت به 
برون سپاري اختيارات خود به نهاد مديريت شهري و افزايش 
سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده و ده ها موارد ديگر 
خواستار تصميم گيري و اقدامات عملي دولت شده اند اما 

متأسفانه تاكنون در اين موارد پاسخي به مديريت شهري و 
اعضاي شورا داده نشده و اقدامات عملي نيز مطابق با تعهداتي 
كه دولت دارد، صورت نگرفته است. حال جاي شگفتي و 
تعجب اس��ت كه پس از تخريب و جمع آوري ستون هاي 
طبقه سوم ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري واقع در 
محله جماران )خيابان حسني كيا( كه به صورت متخلفانه 
و بدون پروانه س��اخت، اجرا ش��ده بود يكي از دغدغه ها و 
اولويت هاي اصلي دفتر نهاد رياست جمهوري در اولويت 
قرار دادن درخواست هاي مربوط به موضوع كمك به حذف 
محدوديت ارتفاع در ساخت و ساز در اين محله شده است و 
طي مكاتباتي به انحاي مختلف نسبت به عملكرد شهرداري 
تهران و منطقه اعتراض شديد كرده اند و تحركاتي نيز در 
سطح محله جماران جهت دغدغه مند كردن و مخالفت با 
محدوديت ارتفاع در محله قديمي جماران صورت مي گيرد.

اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته كه دولت فعلي 
مس��تقر بوده، بارها از س��وي اهالي محالت كن، فرحزاد، 
مسگرآباد و محدوده هاي تاريخي و ميراثي و شهرك هاي 
داراي محدوديت ارتفاع و اطراف پادگان ها و برخي مراكز 
نظامي و امنيتي، اطراف حرم حضرت عبدالعظيم حسني 
و… تقاضاي حذف اين محدوديت ش��ده است و چنين 
رويكردي را از دولت ش��اهد نبوديم.لذا خواهشمند است 
مراتب تذكر و اعتراض اين جانبان را جهت انعكاس به نهاد 
محترم در خصوص موارد مذكور و ضرورت ايفاي تعهدات 

در قبال مديريت شهري تهران را اعالم كنيد.«

     ماجراي تقابل در محله جماران؟
بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگي شناخته 
شده و ساخت و ساز بيش از 2 طبقه در اين منطقه ممنوع 

است. اين در حالي است كه از 5 سال قبل در باغ عمارتي 
متعلق به نهاد رياست جمهوري در محله جماران، ساخت 
و ساز صورت گرفته و از همين رو، گروهي از اهالي اين 
محله به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند. پس از 
اين شكايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه سال جاري 
صورت گرفت، تعدادي از اعضاي ش��وراي شهر همراه 
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
اين شورا از كارگاه ساختماني دولت در جماران بازديد 
كرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوي شهرداري منطقه 
يك تخريب شد. اين پروژه حتي پيش از بروز اين مساله، 
مجوز ساخت نداشت، با اين وجود، ساعتي پس از بازديد 
اعضاي شوراي شهر، پروانه ساخت از سوي شهرداري 
منطقه، صادر شد. اگرچه نهاد رياست جمهوري، تملك 
اين ساختمان براي شخص رييس جمهور و همچنين 
مس��كوني بودن آن را تكذيب كرد، اما بر اساس اسناد 
موجود، كاربري ملك مس��كوني اس��ت. مجموعه اين 
رويدادها سبب شد تا دولت پيروز حناچي، دبير سابق 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري در دولت يازدهم 
و ش��هردار كنوني تهران را از شركت در جلسات هيات 
دولت منع كند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه قانوني 
محدوديت ارتفاع در محله تاريخي جماران را در شوراي 
عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به نتيجه نرسيد. جلسه 
اين شورا 13 مرداد 99 به رياست محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي و با حضور لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رييس جمهور، پيروز حناچي، شهردار و محسن هاشمي، 
رييس شوراي شهر تهران با هدف بررسي لغو محدوديت 
ارتفاعي محله جماران برگزار شد. اما آنگونه كه محمد 
ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
ش��هر تهران كه از حضور در اين نشست منع شده بود، 

به »تعادل« گفت، »با موضع گيرهاي بس��يار منطقي، 
كارشناسي و هوش��مندانه اي كه جناب آقاي هاشمي، 
رييس شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از 
محله قديمي جماران داشته اند، و مجموعه نقطه نظراتي 
كه شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر سازي 
داشته اند، آن تصميم شتاب زده اي كه قرار بود بر اساس 
آن محدوديت ارتفاعي محله جماران برداش��ته شود، 
خوش��بختانه به نتيجه نرسيد و مقرر ش��د كه در يك 
فرآيند كارشناسي و مبتني بر مشاركت مديريت شهري 
همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و هويتي و س��اير جهات 
اين تصميم گيري مدنظر قرار گيرد و س��پس گزارش 

كارشناسي به شوراي عالي شهرسازي ارايه شود.« 

     فشارهاي محرمانه 
به گزارش »تعادل«، گزارش كارشناسي نيز نظر دولت 
را تامين نكرد و به همين دليل، دولت مسيرهاي ديگري 
را در پيش گرفت. در اين رابطه، در تاريخ 14 شهريور 
سال جاري، ساالري در توييتر خود نوشت: »با وجود 
تصويب عدم لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران در 
جلسه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري شنيده ها 
حاكي است كه مجدداً فشار از باال تشديد شده و اين بار 
قصد اخذ امضا از اعضا به صورت دستگردان جهت لغو 
محدوديت ارتفاعي اين محله قديم��ي را دارند. بنابر 
ش��نيده ها، معاونين وزارتخانه ها و سازمان هاي عضو 
شوراي عالي شهرسازي ومعماري از متن صورتجلسه 
دستگردان مبني بر لغو محدوديت ارتفاعي جماران كه 
مغاير با تصميم جلسه بوده، متعجب شده و آن را امضا 
نكرده اند و ظاهراً قرار اس��ت از وزراي عضو شورا امضا 

گرفته شود. ان شاءاهلل تكذيب نمايند.«
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دولت روحاني در حالي آخرين بودجه ساالنه خود 
را به مجلس تحويل داد كه كش�ور از نظر ش�رايط 
اقتصادي در موقعيتي خاص و منحصر به فرد به سر 
مي برد. از س�ويي تحريم هاي امريكا هنوز تداوم 
دارند و از سوي ديگر شيوع ويروس كرونا، موقعيتي 
كمتر تجربه ش�ده را به وجود آورده است. از سوي 
ديگر دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه مجلس 
يازدهم كه در بس�ياري از امورات و سياس�ت ها با 
قوه مجريه هم نظر نيست به بودجه سال 1400 نظر 
مثبت بدهد. در ماه هاي گذشته يكي از بحث هايي 
كه وجود داش�ت اما به نظر در عمل به مرحله اجرا 
نرسيد، موضوع اصالح ساختاري بودجه در ايران 
و كاهش مش�كالتي بود كه اقتصاد كشور در طول 
دهه هاي گذشته با آن مواجه بوده است. نمايندگان 
مجل�س مي گويند دول�ت در اليح�ه جديد خود 
اصالحات س�اختاري را در دستور كار قرار نداده و 
كارشناس�ان نيز در اين رابطه اتفاق نظر ندارند اما 
سوال اصلي اين است كه چرا اصالحات ساختاري در 
بودجه ايران اينچنين دشوار شده و راه حلي براي آن 
پيدا نمي شود. نجفي دانش آموخته دانشگاه شريف 
و دانشجوي توسعه بين الملل مدرسه جان اف كندي 
دانش�گاه هاروارد در مناظره اي كه در برنامه سكه 
برگزار شد پاسخ هايي را در اين زمينه ارايه كرد. او 
ابتدا به تشريح بخشي از مشكالت و نگراني هاي 
موجود در اقتصاد ايران پرداخت   س�پس موضوع 
اصالح بودجه در ايران و چرايي فراموش�ي آن در 

سال هاي گذشته را تشريح كرد. 

  خانم نجفي شايد بهتر باشد از مفهوم بودجه شروع 
بكنيم اگر تعريف خالصه و سرانگش�تي در مورد 

بودجه يك كشور به ما بدهيد آن چيست؟
در حقيقت يك چيز پيچيده اي نيست مثل اتفاقي است كه 
براي ما در اول هر ماه مي افتد تصميم مي گيريم بر اساس 
تخميني كه از عمل در يك ماه يا يك سال و هزينه هاي 
احتمال��ي كه داريم چط��ور دخل و خرجم��ان را بر هم 
منطبق كنيم. اگر يك شركت داريم بر اساس پيش بيني 
كه از وضعيت بازار داريم از اقتصاد داريم و مقدار پولي كه 
دستمان هست و كاركرد كارمندان ما تصميم مي گيريم 
چقدر توليد كنيم،چقدر وام بگيريم، چي بفروش��يم؛ آيا 
س��اختمان جديد بخريم آيا دارايي ه��اي قديمي مان را 
بفروشيم. در سطح كشور هم بودجه همين است. بودجه 
در حقيقت يك برنامه مالي براي يك سال مالي كشور است 
كه تعيين مي كند با توجه به شرايط محتمل پيش رو در يك 
سال مالي منابع چه جوري بايد تامين   و خرج چه مصارفي 
شود. اساسا هم بودجه ش��امل چند چيز مي شود. اولين 
چيزي كه بودجه را شامل مي شود بخش درآمدهاي دولت 
است. درآمدها چيزي مثل ماليات كه خالص ثروت دولت را 
تغيير مي دهد چيزي مثل خالص دارايي را تغيير مي دهد 
چيزي مثل فروش نفت كه سرمايه زير زمين دولت را به 
سرمايه مالي تبديل مي كند به سرمايه پول تبديل مي كند 
و آخرين منبعي كه دولت ها دارند اين است كه قرض بگيرند 
مثل انتشار اوراق، مثل وام گرفتن از كشورهاي خارجي 
مثل وام گرفتن از بانك ها، اين مي شود سهم منابع دولت. 
دولت يك سهم مصارف هم دارد اول آن هزينه هايي است 
كه در يك سال خرج مي شود و در همان سال تمام مي شود 
مثل پرداخت حقوق كارمندان يا مثل خريد كاالهايي كه 
در همان سال مصرف مي شود مثل پرداخت يارانه. اينها 
هزينه هاي عملياتي يا هزينه جاري دولت است. يك دسته 
ديگر هزينه هاي دولت تملك دارايي از سرمايه عمده اين را 
قبال مي گفتيم مخارج عمراني مثال سد مي سازد، سدي كه 
از قبل وجود نداشته ساخته مي شود. ساختمان مي سازد. 
نرم اف��زار مي خرد. نرم افزار طراحي مي كند. دس��ته آخر 
مصارف دولت تملك دارايي هاي مالي است. دولت پارسال 
اوراق مش��اركت فروخته االن دوباره پرداخت مي كند و 
سودش را مي دهد دارايي مالي كه قبال ايجاد شده را دولت 

تملك مي كند اگر بخواهيم جلوتر برويم.
  نفت و اساسا منابع زيرزميني مگر دارايي دولت 
است كه آن را جزو درآمدها و منابعش بياورد؟ آيا 
همه جاي دنيا كشورهاي نفت خيزند آن نفت را به 
راحتي جزو دارايي ها و بودجه مي آورند يا ما اينطور 

هستيم؟
كشورها مدل هاي مختلفي در مورد مالكيت منابع معدني 
دارند يك جايي مثل كشور ما منبع ملي است مثل نفت 
بعد طبيعتا توليت و مديريت اين با دولت ها اس��ت و اين 
دارايي اي كه زير زمين است، شايد شبيه خانه نباشد ولي 
به هر حال دارايي است. دارايي نسل ما است شايد يك جور 
ديگر هم بشود به آن نگاه كرد در حقيقت نفت مي فروشيم 
داريم از آيندگان قرض مي گيريم ولي اين استعاري است و 
مفهوم حسابداري ندارد، مي توانيم از آن استنتاج اقتصادي 
بكنيم ولي اساسا دارايي حساب مي شود براي مالك نفت، 
نفت دارايي است چون كه مي تواند آن را بفروشد و عالوه 
بر آن يك سال هم بيشتر عمر مي كند. دولت ها بر نظامي 
كه حاكم است روي مالكيت نفتي شان با درآمدهاي نفتي 
برخورد مي كنند عالوه بر درآمدهاي نفتي درآمدهايي مثل 
مس يا منابع معدني ديگري هم داشته باشند مثل الماس 
يا شكر يا قهوه بس��تگي به اينكه مالكيت اينها دراختيار 
چه كسي است من تاكيد مي كنم منابع نگوييد درآمد. اين 
منابع كمك كند ممكن است بيايد ممكن است نيايد يعني 

اين نظام مالكيت داخل كشورها فرق مي كند. 
  من تا جايي كه يادم هست هر سال درگير كسري 
بودجه هس�تيم ولي اين را ظاهرا در اليحه بودجه 
خيلي شفاف و صريح نمي بينيم. اين كسري بودجه 

فاطمه نجفي اقتصاددان از چالش هاي نظام بودجه ريزي در ايران مي گويد
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كجا خودش را نش�ان مي دهد در اليحه يا جداول 
بودجه؟

همانطور كه يك شركت سه تا صورت مالي دارد يك شركت 
يك ترازنامه دارد كه نش��ان مي دهد چق��در دارايي دارد 
ساختمان، صندلي، ميز، نرم افزار، سخت افزار دارايي هاي 
آن است. يك سري هم بدهي دارد. مثل حقوق صاحبان 
سهام يعني اين دارايي هايي كه وجود دارد يا از بانك قرض 
گرفته يا از بازار بدهي قرض گرفته يا از پس��رخاله قرض 
گرفته يعني اينها از جاهايي آمده كه مالك نيستند يا اينكه 
مال خودش است اين مي ش��ود تعهداتش. دولت ها هم 
مثل شركت ها هستند يك مقدار دارايي دارد و يك مقدار 
بدهي دارند شركت ها يك صورت سود و زيان دارند اين 
شايد ما را به مفهوم كسري بودجه نزديك كند. شركت ها 
يك مقدار درآمد دارند و يك مقدار هزينه اگر درآمدهاشان 
از هزينه هاشان بيشتر ش��ود اين مازاد دارند كه مي شود 
سود شركت ها اگر درآمدهاش��ان كمتر از هزينه هاشان 
باشد شركت ضرر داده يا در حقيقت كسري دارد اتفاقي 
كه مي افتد اين است كه مشابهتي براي دولت وجود دارد 
اگر دولت مجموع درآمدها و واگذاري سرمايه اي اش يعني 
چيزي كه به خاطرش قرض مي گيرد مالكيت آن كاال يا 
خدمت تغيير نمي كند مالكيت آن منبع تغيير نمي كند 
مالك كس ديگري است مال بخش خصوصي نيست اگر 
دولت درآمدها و واگذاري  دارايي هاي س��رمايه اي اش از 
تملك دارايي سرمايه اي اش بيشتر باشد مي گوييم مازاد 
دارد و اگر درآمد و واگذاري س��رمايه اي اش از هزينه ها و 
هزينه هاي عمراني و هزينه هاي باالي يك سالش كمتر 
باش��د آن موقع دولت كسري دارد. يعني شبيه ضرر يك 
شركت. ولي چه اتفاقي مي افتد باالخره دولت از يك جايي 
آن پول را آورده كه خرج كرده از لحاظ حسابداري منابع و 
مصارف شما نمي تواند با هم فرق كند و به همين دليل منابع 
و مصارف شركت هم با هم فرق نمي كند. در اقتصاد به آن 
مي گوييم كسري بودجه دقيقا يعني درآمدها و واگذاري 
دارايي هاي س��رمايه اي از كجا جبران مي شود از خالص 
واگذاري دارايي مالي جبران مي شود به اين معني كه مثاًل 
اوراقي كه دولت فروخته و اوراقي كه بازپرداخت كرده بدهي 
ايجاد كرده براي اينكه اين منابع را ايجاد كند اين مي شود 
كسري بودجه اگر بخواهيم دقيق باشيم اگر جدول خالصه 
بودجه كشور را نگاه كنيد مي بينيد همه چيز با هم مساوي 
است آن چيزي كه به آن كسري بودجه مي گوييم جمع 
تراز عملياتي يعني درآمد منهاي هزينه جاري و جمع تراز 
سرمايه اي يعني واگذاري دارايي سرمايه اي منهاي تملك 

دارايي سرمايه اي مي شود تراز مالي.
  اگر من بخواهم دنبال ميزان كسري بودجه يك 
سال دولت در اليحه بودجه بگردم بايد بروم سراغ 
دو بندي كه مربوط به دارايي هاي مالي است. يعني 

واگذاري دارايي هاي مالي و تملك دارايي مالي.

بله و اگر بخواهيد عددش را ببينيد و مطمئن باش��يد در 
بودجه سال 1400 يك عدد فكر مي كنم 298 هزار ميليارد 
تومان سمت واگذاري و يك عدد 100 هزار ميليارد تومان 

سمت تملك دارايي هاي مالي.
  يعني چقدر كسري بودجه، 198 ميليارد تومان. 
يك سوالي كه در اينجا به ذهن مخاطبان مي رسد 
اين اس�ت كه دولت قرار اس�ت به كي بدهي پيدا 
بكند، من ممكن است به شما خانم نجفي بدهكار 
باشم يا شما به من بدهكار باشيد ولي دولت به كي 
بدهكار است. 198 هزار ميليارد تومان به كجا و به 

كي بدهكار است.
چند تا راه دارد براي دانس��تن اين. به طور كلي به بخش 
خصوصي بدهكار مي ش��ود. موسسات مالي و موسسات 
غيرمالي. اوراق بهادار دولتي چ��اپ مي كند اين اوراق را 
مي فروش��د در مورد ايران وقتي حرف مي زنيم به مردم 
بدهكار مي شود ولي به طور عمومي يك وقت ها از بازارهاي 
بين المللي قرض مي گيرند يعني به بيرون از خودش��ان 
بدهكار مي شوند يا از موسسات بين المللي وام مي گيرند 
يا دولت از بانك ها وام مي گيرد اينها ايجاد بدهي بر اساس 

اوراق نيست اين بدهكار شدن دولت از اين جنس است.
  تا جايي كه من خاطرم هس�ت م�ا حداقل بعد از 
انقالب هر س�ال با كس�ري بودج�ه مواجه بوديم 
مساله اين است كه كس�ري بودجه در يك سال را 
به ما مي گويد كسري بودجه قرار است در استخري 
ريخته بشود اين بدهي ها و اين كسري هاي بودجه 

كجا مي رود اينها. روي هم تلنبار مي شود و آخرش 
چه مي شود؟ 40 سال پشت سر هم كسري بودجه 
داشته باشيم حتما تا 400 سال ديگر هم مي توانيم.

اگر من اشتباه نكنم ما از زماني كه اليحه بودجه را داريم 
يعني قبل از انقالب كسري بودجه چيزي بوده كه با ما بوده 
از دهه 50 به بعد تقريبا متوسط ساالنه 2 تا 3 درصد كسري 
بودجه داشتيم. مساله اين است كه كسري بودجه ها از كجا 
تامين شده است. اين كسري بودجه ها طبيعتا به انبار بدهي 
درآمده حاال ممكن است از من بپرسيد مثال دولت ايران 
تازه از سال 1394 اوراق مي فروشد از كجا مي آيد نهايتا از 
برنامه سوم دولت فروش اوراق را شروع كرده، سال 1379 
اينها كجا رفتند اينها تبديل شدند به انباشت بدهي. بدهي 
غيرقابل شناس��ايي به افراد، پيمان��كاران، صندوق هاي 
بازنشستگي، بانك مركزي و اينها روي ترازنامه ساير آحاد 
اقتصادي نشسته و ما از اينها غافل بوديم تازه ما در دولت 
دهم است كه مي آيد يك بار همه اينها را يك عالمه عدد 
در مورد بدهي به پيمانكاران وجود داشته دولت آمد براي 
اولين بار بدهي را احصا و تقويم كرد مشخص شد هر كاغذي 
كه زير شيشه مانده بود يا بدهي مشخص شد آورد يك جا و 

اينها شروع شدند به ثبت شدن و اين مشخص شد.
  يعني ما قبل از اين نداشتيم اينها را ،شما از شباهت 
صورت هاي مالي شركت ها با دولت حرف زديد ولي 
بودجه يك دوره يك س�اله را نشان مي دهد انگار 
كه خب�ري از ترازنامه اي ك�ه در يك مقطع يعني 
همين ام�روز من بدان�م كل دارايي هاي دولت كل 
بدهي هاي دولت چقدر اس�ت انگار خبري از اين 

ترازنامه نيست. 
در مورد ايران يا در مورد ساير كشورها. 

  در مورد ايران.
به نظر اين جور نيست كه براي هر سال بدانيم ميزان بدهي 
و دارايي دولت چقدر بوده يا در حقيقت مقدار تعهدات و 
دارايي ها چقدر بوده ما مي دانستيم كه به صورت پراكنده 
اينه��ا چقدر بوده ولي اينكه يك س��ياهه قابل اتكا حتي 
حسابرسي نش��ده وجود داشته، نه به نظر نمي آيد وجود 

داشته باشد.
  يعني مي توانيم بگوييم دولت ايران يك بدهكاري 
اس�ت كه نمي داند ميزان بدهي اش چقدر است و 
احتماال حتي نمي داند دقيقا به چه كساني بدهكار 

است يعني همين قدر خنده داراست  قصه.
ش��ايد بهتر باش��ه االن اين جوري نگوييم چون به نظر 
مي رسد در فاصله س��ال هاي 92 تا 96 بدهي هاي دولت 
حداقل براي يك بازه 4 ساله به خوبي شناسايي و احصا شده 
و مشخص بوده كه حتي اينها حسابرسي شده هستند يا 
نه ولي حداقل مي توانيم بگوييم كه انتشار آمار بدهي هاي 
دولت از سال 96 به بعد متوقف  يا پراكنده شده است و ما بعد 
از اطالعات دقيق آن به اطالعات پراكنده رسيده ايم مثال 
چقدر به صندوق هاي بازنشستگي ادعا دارند كه دولت به 
آنها بدهكار است چقدر به شبكه بانكي ادعا دارد كه دولت 
بدهكار اس��ت. و اينها به همان ص��ورت پراكنده درآمده 
انتشارش��ان. در مورد سمت دارايي ها پيچيده تر است نه 
فقط براي ايران براي دنيا محاصره سمت دارايي هاي دولت 
پيچيدگي هاي خاصي دارد و چون نفع خيلي عجيبي براي 
كس��ي ندارد برعكس كشورها عمدتا سياهه هاي خوبي 
از بدهي هاش��ان دارند كش��ورهايي كه مثال در بازارهاي 
بين المللي مجبورند قرض كنند يا به خاطر قرض گرفتن 
بايد اهليت اعتباري مشخص باشد يعني مشخص باشد 
اينها مي توانند پس بدهند يا نه. كشورها معموال سياهه 
مرتب تري از بدهي ها دارند بعضي از كشورها سياهه هاي 
مرتبي از دارايي هاشان هم دارند و  براي هر سال يا با تواتر 

زماني ساالنه منتشر مي كنند.
  يعني در آن سبد بستانكاران دولت يك بستانكار 
خيلي قوي اي بود يا بستانكار بين المللي بود شايد 
اين انگيزه براي دولت بيشتر بود براي اينكه انضباط 

مالي بيشتري داشته باشد.
شايد بشود گفت اگر دولت ديگر نمي توانست كسب منابع 

كند با وضعيت بدهي اش.
  آن موقع نگاهش ناگزير بايد مي رفت به س�مت 

بيرون از ايران.
به سمت بيرون از ايران وقتي مي گوييم نمي توانست يعني 
از بانك مركزي هم نمي توانست قدرت خلق بدهي بدون 
حساب و كتاب نداشت بايد مشخص شود توانايي يعني 
به صورت آينده نگ��ر توانايي دادن بدهي  قبلي دارد يا نه. 
هيچ دولتي بدهي هايش را تس��ويه نمي كند هميشه در 
يك حدي از بدهي باقي مي مانن��د دولت ها ولي چند تا 
چيز مهم اس��ت يكي اينكه اين بدهي ها از يك اندازه اي 
باالتر نرود كه براي هر كش��وري فرق مي كند مثال ژاپن 
دو برابر جي پي دي اش بدهي دارد ولي ناپايدار نيس��ت و 
بخش قابل توجهي از بدهي اش هم بدهي داخلي اس��ت 
يعني به بازارهاي بين المللي بدهكار نيست اين براي ژاپن 
ناپايداري نمي آورد ولي كش��وري مثل اتيوپي يا كنيا يا 

اوگاندا بدهي شان باالي 60 درصد جي پي دي شان باشد 
يا كشورهاي نفتي باالي 45 درصد درآمد سرانه شان باشد 
اينها ناپايدار مي شوند بنابراين دولت ها سقف هايي را بايد در 
خلق بدهي رعايت كنند كه معلوم باشد مي توانند اين بدهي 
را مديريت كنند و مي توانند هزينه هاي بدهي را بدهند. 
م��ورد دومي كه دولت ها خيلي وقت ها بايد رعايت كنند 
اين است كه توانايي اين را داشته باشند كه هزينه ايجاد 
بدهي بعدي و پرداخت بدهي قبلي را يا حداقل سود بدهي 
قبلي را داشته باشند و اين هم نبايد از حدي بيشتر باشد 
چون اينها بايد از ماليات   يا دارايي سرمايه اي تامين شود.

  در صحبت هايتان اشاره اي به بانك مركزي كرديد 
انگار كه يكي از آن بستانكارها بانك مركزي است در 
كنارش هم گفتيد يك جايي ديگر دولت نمي تواند 
از داخل تامين مالي كند و نگاهش به بيرون مي رود 
آنجا انضباط مالي مهم است مساله اين است كه اگر 
يكي از آن بستانكارها بانك مركزي باشد و مي تواند 
آن كسري را از طريق بانك مركزي تامين كند حد 
يقف آن كجاست، كجا ممكن است به جايي برسد كه 

بگويد نمي توانم از بانك مركزي قرض كنم.
اصالح مي كنم مي شود گفت بدهي به نظام بانكي نه بدهي 
مستقيم به بانك مركزي. يعني مس��تقيم برود از بانك 
مركزي پول بگيرد چون از 1379 اينها ماده 60 قانون برنامه 
سوم است استقراض مستقيم از بانك مركزي ممنوع شده 
اما دولت از دو مسير يعني به شبكه بانكي بدهكار مي شود 
مسير فروش اوراق به مالكين موسسات مالي. اين دو مسير 
يكي تنخواه گردان دولت است و ديگري بدهكار شدن به 
شبكه بانكي. اينكه حد يقف كجاست. دولت درآمدش يك 
باره تحقق پيدا نمي كند طبيعتا فصل مالياتي يك وقتي 
است درآمدها افزايش پيدا مي كند ولي مخارج دولت در 
طول سال يكسان است هر ماه بايد يك مقدار حقوق بدهد 
هر ماه بايد خريد كاال و خدمات بكند اين باعث مي شود يك 
اختالفي بين درآمد و هزينه دولت باشد و به داليل ديگر 
ممكن است نياز به وجوه نقد داشته باشد تا درآمدهايش 
تحقق پيدا كند دولت هميشه تنخواهي از بانك مركزي 
مي گيرد اين نامتعارف نيست در دنيا نامتعارف آنجا مي شود 
كه يك دولت آخر هر ماه به طور ثابت 15 ميليارد تومان 
به بانك مركزي اش بدهكار اس��ت اين غيرقانوني نيست 
ولي مثل اين مي ماند كه 15 هزار ميليارد تومان مستمرا 
استقراض كرده باشد و اين كجا حد يقف است. ببينيد مالي 
عمومي يا بودجه داخلش مفهوم سياسي دارد تا جايي كه 
بتواند يعني اين مختص ايران هم نيست كشورها منابع را 
شايد سلسله مراتبي مصرف مي كنند منابعي كه كمتر 
هزينه دارد دولت ها اول مصرف مي كنند نفت مال همه 
است و كسي حساب كشي نمي كند بنابراين وقتي نفت 
هست نمي رود سراغ مالياتي كه نارضايتي ايجاد مي كند. 
اگر بتوانم بدهي ايجاد كنم بدون اينكه مردم را ناراحت كنم 
سراغ ماليات نمي روم به زور سياسي بازيگران برمي گردد و 
به اينكه به لحاظ اقتصادي كشور چقدر پايدار مي ماند من 

مي توانم اينقدري كه قرض گرفتم پس بدهم يا نه. 
  به نظرم براي اينكه بحث بودجه اي كه اين مقدمه 
را گفتيم وصلش كنيم به ساختار بودجه الزم است 
يك كم از مديريت مالي عمومي بگوييد و نسبتش 

با بودجه.
ما راجع بودجه حرف زدي��م و گفتيم بودجه فقط منابع 
و مصارف دولت اس��ت. ما راجع به جري��ان وجوه دولت 
حرف مي زنيم چيزي شبيه جريان وجوه حرف مي زنيم 
وقتي درباره بودجه حرف مي زنيم راجع منابع و مصارف 
يك ساله حرف مي زنيم اين منابع و مصارف يك سال در 
يك چرخه اي شكل مي گيرد و در تعدادي فرآيند مالي كل 
مجموعه اي كه به كل فرآيندهاي مالي كه به دولت مربوط 
مي شود يا دولت در آنها دخيل است و اثري در زمان حال يا 
آينده دارند مي گويند ماليه عمومي. هر سال دولت حدود 
شهريورماه مي آيد از سازمان هاي مختلف نيازهاشان را 
مي گيرد بر اساس سابقه قبلي كه خرج كردند پولي كه در 
حسابشان باقي مانده سازمان برنامه بر اساس پيش بيني 
درآمدها دارد يك بودجه اي پيش��نهاد مي كند، حدس 
مي زند دخلش اين اس��ت خرجش اين است بچه هاش 
هم سازمان هاي مختلف اند و برنامه هاي مختلف. و يك 
بودجه پيشنهاد مي كند به مجلس. مجلس اين بودجه را 
در فرآيند رفت و برگشت تصويب مي كند تغيير مي دهد 
به اين مي گويند بخش پيشنهاد يا طراحي يا فرموله كردن 
بودجه. بعد مجلس اين اختيار را به دولت مي دهد كه برود 
اين منابعي را كه تصويب كرده اين خرج هايي كه مجلس 
الزم دانسته دولت الزم دانس��ته و مجلس تاييد كرده را 
خرج كند. دولت ش��روع مي كند پول دادن به دستگاه ها 
تا برسد به ذي نفع نهايي. معلم كه آخر ماه حقوق گرفت 
فرآيند درس دادن تكميل شده و دولت به هدف سياستي 
رسيده است. بنابراين آخرين مصرف كننده آخرين گيرنده 
اين وجوه است اين مي شود فرآيند اجرايي بودجه يعني 
اعتبارهايي كه قرار بوده تخصيص پيدا كند. اعتبارهايي كه 

براي دستگاه ها قرار بوده تخصيص پيدا مي كند و تحقق 
پيدا مي كند. اين فرآيند بودجه اس��ت. حاال چه اتفاقي 
كنار اين مي افتد ما با پول سروكار داريم ما هر كجا با پول 
سروكار داريم نيازمند حسابداري هستيم نيازمند ثبت 
اطالعات مالي هس��تيم. قسمت سوم اين چرخه بودجه 
اين اس��ت نياز داريم كه اي��ن پرداخت ها و دريافت هايي 
كه انجام مي شود ثبت و گزارش شود نهايتا سال 1399 
تمام مي ش��ود و حاال دولت كنترل كرده حسابداري اش 
در گزارش هاي مالي و وضعيت مالي اش را  آخر سال اين 
بودجه جمع شده يك ناظر بيروني بي طرف نظارت كند آيا 
آن چيزي كه پيشنهاد و تصويب شده بود اتفاق افتاده يا نه 
اين از آن تخلف شده يا به اهداف نرسيده يا اين صورت هاي 
مالي صورت هاي مالي كه پيش بيني مي ش��ده نيست يا 
اين صورت هاي مالي با همديگر تطابق ندارد اين مي شود 
حسابرسي بيروني دولت. در نظام هاي مختلف دموكراسي 
و در ش��كل هاي مختلف مديريت مالي عمومي اين فرق 
مي كند. بعضي كشورها تعدادشان زياد نيست ناظرشان از 
جنس بخشي از قوه قضاييه است خيلي از كشورها عموم 
كشورها ناظرشان از جنس مجلس است. يعني مجلس 
به عنوان كسي كه نمايندگي دارد از سمت مردم يك بار 
نظارت مي كند اهداف بر اساس منابع ملي انتخاب شده 
باشند و بودجه تصويب مي كند يك بار نظارت مي كند اين 
اتفاق افتاده باشد و عملكرد مطابق چيزي باشد كه انتظار 
مي رفت. خود مجلس نمايندگان نمي توانند طبيعتا يك 
سازمان حسابرسي كه در ايران مي شود ديوان محاسبات. 
ديوان محاسبات مسووليت بررسي اين صورت هاي مالي 
حسابرسي را دارد. كل اين فرآيند كه اتفاق مي افتد در سال 
مالي معلم مي رود سر كالس حقوق مي گيرد بدهي ايجاد 
مي شود ميان مدت و اين بدهي اثر بلندمدت دارد. كل اينها 

و نتايج آن و فرآيندها مي گوييم مديريت مالي.
  شما مديريت مالي عمومي را در 4 مرحله براي ما 
توضيح داديد يك�ي فرموله كردن يكي اجرا يكي 
حسابرسي و حسابداري و گزارش دهي و يكي هم 
حسابرسي بيروني. همه اين كارها انجام مي شود 
براي اينكه ما بتوانيم آن منابعي كه در اختيار بخش 
عمومي است در اختيار دولت هست را به بهترين 
نحو مصرف كنيم ولي مساله اينجاست كه ما چند 
ساله مرتبا داريم مي شنويم حرف از اصالح ساختار 
بودجه اس�ت كجاي اين مراحل ما مش�كل داريم 
كجاي كار ما مي لنگ�د و كال اين اصالح س�اختار 

بودجه چه ضرورتي دارد براي اقتصاد امروز ايران.
 قبلش تعريف كنيم كلمه خيلي جا افتاده در سال 97 و 98 
خيلي جا افتاده اصالح ساختار بودجه چي هست؟ اصالح 
بودجه چيست؟ ما مدت ها مستمرا كسري بودجه داشتيم 
و اين كس��ري بودجه هم ثبات پولي ما را تهديد مي كند 
تورم زاست هم ثبات مالي ما را تهديد مي كند يعني معلوم 

نيست دولت ها تا كي مي توانند به اين وضعيت ادامه بدهند 
هم آثار ديگري دارد روي شؤون مختلف اقتصادي ما. اين 
بايد اصالح بشود همه اقتصاددان ها مي دانند با اين كسري 
بودجه نمي تواند تا ابد ادامه يابد. اين اصالح اقتصادي است 
كه بايد روي بودجه ها انجام بش��ود نه فقط كشور ما همه 
كشورهاي دنيا. فرقي نمي كند مستقل از توسعه يافتگي 
مستقل از توسعه يافتگي سيستم مالي معموال ناگزير از 
يكسري تغييرات در اعمال سياست هاي اقتصادي هستيم 
براي اينكه شما بتوانيد اعمال سياست اقتصادي بكنيد 
نيازمند توانايي اجرايي داش��ته باشيد و نيازمند هستيد 
پشتيباني سياسي داشته باشيد. پشتيباني سياسي يعني 

نظام انگيزشي آدم ها.
  قبل از اينكه برويم سراغ توانايي اجرايي و پشتوانه 
انگيزشي كه شما گفتيد به نظرم مساله ما اين است 
چه ضرورتي دارد اين اصالحات. چرا اينقدر شما بر 
طبل اصالح بودجه اصالح ساختار بودجه مي كوبيد 

مگر چيست؟
فكر مي كنم هنوز يك سال نگذشته عواقب اقتصادي را 
بگذاريم كنار هنوز يك سال نگذش��ته از آبان 1398 كه 
براي همه ما واقعه تلخي بود. به خاطر يك تصميم بودجه اي 
كه گروهي از مردم اثرش را مي ديدند از تصميم بودجه اي 
سلب مشروعيت شد و از حكومت سلب مشروعيت شد. 
مشروعيت مراتب دارد معني اش اين نيست كه حكومت 
سرنگون شد ولي مردم اعالم كردند كه تصميم دولت را 
مشروع  نمي دانند و فكر كنيد اتفاق هايي شبيه اين زياد 
بيفتد دولت از چند مسير كسب مشروعيت مي كند يكي 
مسير انتخابات يا مثل كشورهاي آفريقايي قرارداد صلح 
است. يك مسير ماها يك بخش��ي از آزادي سياسي مان 
را و يك بخش��ي از پولمان را مي دهيم به دولت ها تا بقيه 
آزاديمان را تامين كنند و خدمات به ما بدهند. حاال تصور 
كنيد يك بخش عمده اي از جامعه قبول ندارند كه قبول 
ندارن��د كه دولت ها اين خدمات را بهش��ان داده اند و اين 
سلب مشروعيت مي كند اعتراض به رديف هاي بودجه از 
اين جنس است كه مشروع نمي دانم اين تصميم را. وقتي 
تعداد اينها زياد بشود مش��روعيت يك نظام قانوني زير 

سوال مي رود كسب مشروعيت از اين جنس است كه من 
بتوانم خدمات ارايه بدهم به عنوان دولت. مشروعيت اين 
جوري حفظ مي شود با دادن خدمات مختلف. حفظ ثبات 
كالن كه تحت تاثير انواع شوك ها قرار دارد مشروعيت ما 
اينقدر داريم بحث مي كنيم به لحاظ پايداري اقتصادي 
هم مي دانيم اين جور ادامه دهد. از يك طرف ديگر ما در 
كشوري زندگي مي كنيم كه آخرين آمار اعالم شده واضح 
بدهي اش مال سه يا چهار سال پيش است اين نمي تواند 
خوب باشد كسري بودجه كه اعالم مي شود آخرين گزارش 
حسابرسي شده دولت گزارش تحقيق مال سال 97 است 
يعني دو سال تاخير وجود دارد و مثال امسال بودجه 1400 
ديده مي ش��ود آخرين چيزي كه مي توانستم بگويم به 
اهداف سياستي رسيده ام يا نه مال سه سال پيش است در 
اين سه سال تورم 30، 40 درصدداشتيم  اينها همه با هم 
باعث مي شود كه ما فكر كنيم يك چيزي اينجا مي لنگد 
مثل پدر خانه اي كه مي فهمد وضعش خراب است ولي از 
آن طرف نمي داند چقدر بدهي دارد يا حداقل نمي تواند 
ب��ا خانواده در ميان بگذارد. بگوي��د آقا نرو كفش بخر نرو 
رستوران ما بايد اين را حل كنيم براي اينكه عمق مساله 
چقدر است. من قبل از اينكه بخواهم با شما صحبت كنم 
نگاه كردم به داده هاي بودجه. از اين سه چهار تا مركز اصلي 
منتشر كننده داده هاي بودجه يكي اش وزارت اقتصاد است. 
يكي بانك مركزي. سرج اينترنتي كردم آخرين داده در 
دسترس مال س��ال 96 بود بخواهيم اين را بگذاريم كنار 
يك كشور ديگر ما يك كش��ور نفتي ديگر داريم االن دو 
ساله از هم فرو پاشيده كشور كامال از هم گسيخته ونزوئال 
من همين االن چك كردم بدهي زمستان ونزوئال مشخص 
اس��ت بدهي دولت ونزوئال در زمستان 2020 مشخص 
است اين يعني ما يك جاي كار نياز داريم كه رويكردهاي 
ساختاري را تغيير بدهيم نظام اجرايي، در دسترس بودن 
مالي را عوض كنيم نحوه مديري��ت اين اطالعات را بايد 

عوض كنيم.
  چاره اي نيس�ت ك�ه بپذيريم ض�رورت را حاال 
بايد چه بكنيم؟ مس�ير اين اصالح چگونه است؟ 

مكانيسم هاي آن چيست؟
اصالح ساختاري بودجه را تعريف مي كردم در مقابل اينكه 
ما بخواهيم سياست مالي پياده كنيم يا اصالح اقتصادي 
انجام بدهيم با سياست مالي ما موقعي از اصالح ساختاري 
حرف مي زنيم در حقيقت مي خواهيم انگيزه بازيگران را 
عوض كنيم يعني مي خواهيم تغييراتي ايجاد كنيم در 
قوانين و تغييراتي دسترسي به اطالعات و توان پردازش 
استفاده از اطالعات ايجاد كنيم كه انگيزه آدم ها عوض بشود 
و توانايي ما براي پياده سازي سياست هاي مالي عوض بشود 
اين مي شود اصالحات ساختاري. اين چيزي كه حداقل 
به اش��كال مختلف دارد توسط سازمان برنامه، مجلس و 
رسانه ها بيان مي ش��ود خيلي خالصه مي شود چيزي از 
بيشتر از پياده سازي سياست اقتصادي حرف مي زنيم ما 

مي خواهيم نظام هاي انگيزشي را عوض كنيم.
  اين ضمير ما برمي گردد به كجا؟ به مجلس، دولت 
يا نظام حكمراني اقتصادي مملكت كه قرار است 
نظام انگيزشي تغيير بدهد در صورتي كه براي اين 
كار خودش بايد انگيزه اي داشته باشد انگيزه خود 
اين نظام حكمراني چيست براي اين كار. مي شود 
گفت يكي از داليلي كه اگر بپذيريم تا حاال موفق 
نبوده مي ش�ود يكي از دالي�ل آن واقعا انگيزه اي 

نداشته براي اين كار.
س��والتان را از چند جنبه مي ش��ود نگاه كرد. ما وقتي 
مي گوييم ما كسي است كه شهروند چه رسانه چه استاد 
دانشگاه چه نماينده مجلس چه مدير سازمان برنامه و 
اين آدم مي خواهد تغيير ايجاد كند و اين آدم مي داند 
اين وضعي��ت ادامه پيدا نمي كند. بنابراي��ن، اين ما از 
مجموعه اي از افرادي است كه دنبال تغييرند اينجا ديگر 
ادبيات تغيير است. وقتي ما مي گوييم اراده اصالح وجود 
ندارد خودمان را راحت مي كنيم يعني يك سنگ بزرگ 
ساختار سياس��ي مي گذاريم وسط در حالي كه مساله 
همه اش اراده اصالح نيس��ت يعني يك لحظه از ايران 
بيرون بياييم اين ادبيات وج��ود دارد كه در اصالحات 
مالياتي، س��اختار مالياتي بخشي از زيرمجموعه مالي 
عمومي است.  اصالحات مالياتي مشخصا كشورهاي 
توسعه يافته موقعي كه مي خواهند يك قانون مالياتي 
جديد تصويب كنند مثال امريكا مي خواهد قانون گرفتن 
ماليات از شركت هاي بيرون از خودش. اين دعوا، دعواي 
انگيزه است براي اينكه اگر بخواهد مي تواند اين كار را 
بكند ول��ي در هند نمي تواند مالي��ات را افزايش بدهد 
چون نمي تواند افزايش بدهد نه اينكه نمي خواهد يعني 
همه مي دانند كه مي خواهند ولي توانايي اين را ندارد   
به قوانين مالياتي دسترسي ندارم يا دنبال ماليات هاي 
ساده تري بايد بگردم يا توانايي ندارم آدم ها را وادار كنم 
كه اظهار مالياتي كنند اين عدم توانايي اجرايي اس��ت 
كه كشورها را محدود مي كند. به نظر مي آيد حداقل در 
حوزه ماليات به صورت گسترده يا در حوزه بهبود خريد 
كاال و خدمات يك بخش درآمد داريم يك بخش هزينه. 
مشكل كشورهاي در حال توسعه بيشتر اين است كه 
توانمندي را ندارند مثال 12 سال است كه دولت مي داند 
بايد ماليات را باال ببرد به جاي اينكه بدهي خلق كند و 
واقعا نخست وزير كشور ايكس انگيزه دارد كه اين بدهي 
را كاهش بدهد براي اينكه زي��ر بار اين بدهي كمرش 
مي شكند بدهي خارجي يا داخلي ولي نمي تواند ماليات 
را از 4 درصد توليد ناخالص داخلي برساند يه 10 درصد 
در حالي كه حداقل 2 معاهده بين المللي هم پيوسته در 
دنيا كه بخواهد اين كار را بكند اين عدم توانستن حاال 
از كجا مي آيد در مورد ايران همين طوره يك بخشي، 
بخش انگيزه هاست و يك بخشي، بخش توانايي است 
برخورد با فرار مالياتي يك بخش آن است كه يك عده اي 
نخواهند قوانين تغيير كنند ولي يك بخش هم آن است 
كه فرار مالياتي را تش��خيص بدهم بايد اطالعات مالي 
افراد را جمع كنم براي اينكه اطالعات مالي افراد را جمع 
كنم بايد بتوانم اينها را پردازش كنم بايد كارمندي داشته 
باش��م كه اين پردازش فهم بكند و حاال نيروي انساني 
داشته باشم كه همه انگيزه ماليات گرفتن درست داشته 

باشد هم توانايي ماليات گرفتن درست را داشته باشد.
ادامه در صفحه 8

ما از زماني كه اليحه بودجه را داريم يعني 
قبل از انقالب كس�ري بودجه چيزي بوده 
كه با ما بوده از دهه 50 به بعد تقريبا متوسط 
ساالنه 2 تا 3 درصد كسري بودجه داشتيم. 
مساله اين است كه كسري بودجه ها از كجا 
تامين ش�ده است. اين كس�ري بودجه ها 
طبيعتا به انب�ار بدهي درآمده حاال ممكن 
است از من بپرسيد مثال دولت ايران تازه از 
سال 1394 اوراق مي فروشد از كجا مي آيد 
نهايتا از برنامه سوم دولت فروش اوراق را 
شروع كرده، سال 1379 اينها كجا رفتند 

اينها تبديل شدند به انباشت بدهي.

اشاره
هر سال دولت حدود شهريورماه مي آيد از 
سازمان هاي مختلف نيازهاشان را مي گيرد 
بر اس�اس س�ابقه قبلي كه خ�رج كردند 
پولي كه در حسابشان باقي مانده سازمان 
برنامه بر اس�اس پيش بيني درآمدها دارد 
يك بودجه اي پيش�نهاد مي كند، حدس 
مي زند دخلش اين است خرجش اين است 
بچه ه�اش هم س�ازمان هاي مختلف اند و 
برنامه هاي مختلف. و يك بودجه پيشنهاد 
مي كند به مجلس. مجلس اين بودجه را در 
فرآيند رفت و برگش�ت تصويب مي كند 

تغيير مي دهد.

اشاره



تعادل | فاطمه كاظمي |
چيزي ب��ه آخرين يل��داي قرن نمانده اما امس��ال 
ش��ب يلدا به دليل ش��يوع ويروس منحوس كرونا 
نگران كننده اس��ت و باي��د آن را متفاوت تر برگزار 
كني��م و در خانه بمانيم. اما م��ردم ايران طبق يك 
رس��م ديرينه براي شب يلدايش��ان تدارك خاصي 
مي بينند، از خري��د هندوانه گرفته تا آجيل و ميوه 
وتنقالت. اگرچه در طوالني ترين ش��ب س��ال ۹۹ 
ديگر خبري از دورهمي ها نيست و بايد آن را بسيار 
محدود برگزار كرد، اما در آس��تانه نزديك شدن به 
شب يلدا شاهد نوس��اناتي در بازار »ميوه و تره بار، 
شيريني، آجيل و خشكبار، گوشت و مرغ« به روال 

سال هاي قبل هستيم.
 اقالم��ي كه قيمتش��ان هرس��ال متاثر از ش��رايط 
اقتصادي است، امسال با همه  گيري ويروس كرونا 
شرايط تازه اي را تجربه مي كند.اما يلداي ۹۹براي 
يك خانواده ايراني چقدر آب مي خورد و نس��بت به 
س��ال گذش��ته چه تغييرات قيمتي را تجربه كرده 
است؟ تحليل داده هاي آماري و بررسي هاي ميداني 
خبرنگار تعادل نش��ان مي دهد، شب يلداي امسال 
حدودا 50 درصدگران تر از سال قبل تمام مي شود. 
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، هزينه سبد يلد در سال 
۹۷ براي يك خانواده 3 نفره 130 هزار تومان بوده 
است كه در س��ال ۹۸ به 13۷ هزار تومان رسيده و 
در سال جاري به 205 هزار تومان رسيده است. در 
بين اين اقالم، »پس��ته« بيشترين قيمت را به ثبت 
رس��انده؛ بطوريكه نسبت به سال گذشته 106.06 
درصد افزايش قيمت پيدا كرده اس��ت. در اين بين 
كمتري��ن افزايش قيمت ب��ا 26.64 درصد متعلق 
به »هندوانه« اس��ت. نكته قابل توجه اين است كه 
امس��ال در هيچ كدام از اقالم ش��ب يلدايي كاهش 

قيمت مشاهده نمي شود.

  سبد يلدا
يك سبد معمولي شب يلدا شامل آجيل و خشكبار، 
ميوه و شيريني است. مي توان گفت كه سبد يلداي 
يك خانواده سه نفره ش��امل يك كيلوگرم نارنگي، 
پرتقال، سيب، انار و 4 كيلوگرم هندانه از ميوه جات؛ 
يك كيلوگرم از ش��يريني جات؛ 100 گرم پس��ته، 
100 گ��رم بادام درختي، 100 گ��رم بادام هندي، 
100 گرم فندق، 100 گرم تخمه آفتابگردان يا يك 
كيلوگرم آجيل شب يلدا از آجيل و خشكبار خواهد 
بود. مطمئنا اين س��بد مي تواند براي خانواده هاي 
مختلف، متفاوت باش��د و اين س��بد فرض شده به 
عنوان س��بد يلدايي، براس��اس آن چيزي است كه 
بط��ور معمول رايج اس��ت. در اين س��بد قيمت ها 
تقريبا حداقلي  در نظر گرفته شده اند. اين قيمت ها 
با مراجعه به فروشگاه هاي اينترنتي، مراكز فروش 
در ميادين ش��هري و ميادين ميوه و تر بار به دست 

آمده است.
با توجه به متوس��ط قيمت هاي موج��ود در بازار يك 
خانواده س��ه نفره براي تهيه اين س��بد يلداي فرضي 
بايد 302 هزار تومان هزينه كنند. در صورتي كه سال 
گذشته مي توانستند همين سبد را با 1۸۹ هزار تومان 
تهيه كنند. بنابراين با توجه به اين محاس��بات انجام 
شده، مي توان گفت سبد يلدايي در سال جاري براي 
يك خانوار 3 نفره، 5۹.۷۹ درصد گران تر از سال قبل 
شده است. در بين اقالم موجود پسته اكبري با 106.6 
درصد رشد بيش��ترين افزايش قيمت را داشته است.

كمترين ميزان تورم نيز مربوط به بادام ايراني است كه 
حدودا 5.4 درصد است.

  ميوه
ميوه يكي از اقالم خوراكي اساس��ي در س��بد شب 
يلدا است. طبق گفته رييس اتحاديه مركزي ميوه 
و تره ب��ار تهران قيمت هر كيلوگرم انار ش��يراز بين 
10 هزار تا 16 هزارتومان، انار دماوند بين 12 هزار 
تا 1۹ هزار تومان، انار س��اوه بين هشت هزار تا 14 
هزارتومان، انار كوهستان بين 15 هزار تا 21 هزار 
تومان است. همچنين خرمالو شمال بين پنج هزار 
تا هشت هزار تومان، خرمالو بين 10 هزار تا 15 هزار 
تومان، كيوي بين ۹ هزار تا 15 هزارتومان، س��يب 
درختي زرد دماوند 10 هزار تا 16 هزار تومان، سيب 

قرمز دماوند پنج هزار تا ۹ هزارتومان، سيب لبناني 
زرد )ميانه( بين هفت هزار تا 13 هزارتومان و سيب 
قرمز مراغه بين هشت هزار تا 13 هزار تومان است.

در ادامه رصد ليست قيمت ها نشان مي دهد، قيمت 
هر كيلوگرم پرتقال تامس��ون ش��مال بين هش��ت 
هزار تا 12 هزار تومان، پرتقال رس��مي جنوب بين 
۹ هزار تا 12 هزارتوم��ان، پرتقال ناول بين 13 هزار 
تا 1۹ هزار تومان، نارنگي انش��و و پيج بين هش��ت 
هزار ت��ا 13 هزارتوم��ان، نارنگي تخ��م ژاپني بين 
12 هزار ت��ا 15 هزار توم��ان، نارنگي ياف��ا بين 10 
هزار ت��ا 14 هزار تومان، ليموش��يرين بين هش��ت 
ه��زار ت��ا 11 هزارتوم��ان، ليموترش س��نگي بين 
12 هزار ت��ا 15 هزار تومان، گريپ فروت تو س��رخ 
 س��ه هزارو 500 تومان ت��ا پنج ه��زارو 500 تومان

 عرضه مي شود.
از آن سو، بر اساس نرخنامه منتشر شده عمده فروشي 
محصوالت كشاورزي در ميدان ميوه و تره بار تهران، 
هر كيلوگرم خيار رس��مي بين پنج هزار تا هش��ت 
هزارتومان، خيار گلخان��ه اي بين پنج هزارو 500 تا 
هش��ت هزارو 500 تومان، گوجه فرنگي انباري بين 
چهار هزار تا هفت هزارتومان، گوجه فرنگي بوته رس 
بين 6 هزار تا ۹ هزار توم��ان، هندوانه محبوبي بين 
دو هزارو 500 تا چهار هزارتومان، هندوانه ميناب و 
خطي بين دو هزار و 500 تا س��ه هزارو 500 تومان 

به فروش مي رسد.

  آجيل و خشكبار
طبق قيمت اعالم ش��ده از س��مت روابط عمومي 
سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران به فاصله 
يك هفته تا »شب يلدا«، قيمت انواع پسته از 162 
هزار تومان تا 1۹2 ه��زار تومان، مغز بادام درختي 
1۹5 هزار تومان، بادام زمين��ي غالف دار 41 هزار 
توم��ان و مغز بادام زميني درش��ت 5۹ هزار تومان 
اعالم ش��ده اس��ت. همچنين مغز فندق 2۷0 هزار 
تومان، انواع تخمه كدو از 4۷ هزار تومان تا ۸۸ هزار 
تومان، ان��واع تخمه آفتابگردان از 3۸ هزار تومان تا 
42 هزار تومان، انواع تخمه جاباني از 34 هزار تومان 
تا 42 هزار تومان، نخودچي س��فيد )ُگل( 30 هزار 

تومان و بادام هندي 2۷3 هزار تومان اعالم شد.
اما مقايسه قيمت آجيل به عنوان يكي از محصوالت 
پرطرفدار شب چله در خرده فروشي ها، فروشگاه هاي 
سطح شهر و فروشگاه هاي اينترنتي آجيل با قيمت 
اعالم شده توس��ط روابط عمومي سازمان مديريت 
ميادين ش��هرداري تهران نش��ان مي دهد كه اين 
محصول با قيمت هاي بسيار متفاوتي در سطح شهر 

عرضه مي شود.
بنا بر تحقيق هاي ميداني صورت گرفته هر كيلو پسته 
اكبري با قيمت حدودي 340 هزار تومان، پسته فندقي 
240 هزار تومان و پسته احمدآقايي به طور متوسط 
با قيمت 300 هزار تومان به فروش مي رس��د. قيمت 
حدودي هر كيلو بادام هندي نيز 2۷3 هزار تومان است. 

همچنين هر كيلو تخمه آفتابگردان حدودا با قيمت 
40 هزار تومان به فروش مي رسد. قيمت هر كيلو آجيل 

شب يلدا هم در بازار 200 هزار تومان است.

  شيريني
ش��يريني يكي ديگر از تنقالت پرطرفدار شب يلداست 
كه طبق بررسي هاي انجام شده در سطح شهر، هر كيلو 
شيريني دانماركي با قيمت متوس��ط 3۸ هزار تومان به 
فروش مي رسد. كه 35.۷1 درصد رشد قيمت داشته است.

  گوشت و برنج
هر س��اله با نزديك شدن به ش��ب يلدا عالوه بر بازار 
ميوه، آجيل و ش��يريني قيمت اقالم مورد نياز براي 
تهيه شام ش��ب يلدا نيز افزايش مي يافت. اما امسال 
با توجه به همهگيري وي��روس كرونا رييس اتحاديه 
گوشت گوسفندي در اظهاراتي عنوان كرده در شب 
يلدا به دليل تشديد محدوديت عبور و مرور و به دنبال 
آن كاهش مهماني ها تقاضا براي خريد قيمت گوشت 
قرمز افزايش چنداني نخواهد داشت و قيمت ها تغييري 
نمي كند.ملكي قيمت امروز عرضه هر كيلوگرم شقه 
گوش��ت گوس��فندي بدون دنبه را 115 تا 120 هزار 
تومان اع��الم كرد.همچنين طبق گفته دبير س��تاد 
تنظيم بازار قيمت مرغ كه به 36000 تومان رس��يده 
بود، روند كاهش��ي را در پيش گرفته و به نرخ مصوب 

تنظيم بازار نزديك شده است.
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تبعات استقراض احتمالي 
دولت از بانك ها

دولت در سال هاي اخير به صورت غيرمستقيم از منابع بانك 
مركزي استفاده كرده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
بوده است. اين منابع، ذخايري هستند متعلق به اين صندوق 
كه در حس��اب هايي در خارج از كشور قرار دارد كه البته در 
حال حاضر به دليل تحريم ها، مسدود هستند و بلوكه شده اند. 
خب دولت مستقيم نمي تواند ارز موجود در اين حساب ها را 
مورد استفاده قرار دهد. در نتيجه با اخذ مجوز، مالكيت اين 
ذخاير را به بانك مركزي منتقل مي كند و بانك مركزي معادل 
اينها، ريال چاپ مي كند و به دولت مي دهد. اگر بانك مركزي 
آن ارزها را مي توانست بفروشد و ريال در اختيار مردم را جمع 
آوري كند، مشكلي به وجود نمي آمد، ولي چون نمي تواند اين 
ارزها را در بازار بفروشد، مجبور است كه اصطالحا ريال چاپ 
بكند كه البته اين امر به گونه اي است كه فقط حساب هاي 
دولت را بستانكار مي كند. به عبارت ديگر منجر به خلق پول 
براي دولت مي ش��ود. روش دوم؛ اين است كه از تسهيالت 
بانكي استفاده مي شود. يعني با مجوز مجلس، تسهيالت 
تكليفي ارايه مي ش��ود. بعد وقتي دولت در سررس��يد آن، 
نمي تواند از عهده بازپرداخت بدهي هايش بربيايد، در نتيجه 
بانك ها بستانكار مي ش��وند، در واقع مطالباتشان از دولت 
از اين محل افزايش پيدا مي كند و در نهايت فش��ار به بانك 
مركزي آورده مي شود و بانك مركزي نيز مجبور مي شود 
كه منابع در اختيار بانك ها قرار دهد، به بيان ديگر پول چاپ 
مي كند. از سويي براي اينكه بانك ها با مشكل مواجه نشوند، 
بعد از مدتي دولت به بانك مركزي مي گويد كه آن تعهدات و 
بدهي هاي بانك ها به خودت را به حساب بدهي هاي دولت به 
بانك مركزي لحاظ كن. يعني يك تهاتري انجام مي شود و در 
نهايت مثل اين مي ماند كه دولت براي تامين مخارج خودش 
از منابع بانك مركزي استفاده كرده است. سومين راهي كه 
به نوعي خيلي ظريف به سراغ استقراض غيرمستقيم از منابع 
نظام بانكي مي رود اين اس��ت كه دولت اذعان مي كند كه 
كسري بودجه را از طريق فروش سهام در بازار سرمايه تامين 
مي كند. اين راه خيلي خيلي غيرمستقيم است كه فهم آن 
دقت بااليي نياز دارد.دولت مي گويد سهامم را در بازار سرمايه 
عرضه مي كنم، منتهي براي اينكه قيمت سهام باال برود، به 
بانك مركزي فشار مي آورد كه نرخ بهره را پايين نگهداري 
كند، در نتيجه پايين نگه داشتن نرخ بهره در بازار بين بانكي، 
منجر به افزايش قدرت خلق پول بانك ها مي شود. يعني دولت 
به هزينه افزايش رشد نقدينگي در اقتصاد، يك رونقي را در 
بازار سهام ايجاد مي كند تا در نهايت بتواند سهامش را در بازار 
سرمايه با قيمت باالتر بفروشد. اين روش، خيلي ظريف است 
و مستقيما منجر به رشد نقدينگي نمي شود، ولي غيرمستقيم 
به خاطر اينكه نرخ بهره را بانك مركزي پايين نگه داشته است، 
رشد نقدينگي در نهايت افزايش پيدا مي كند.بانك مركزي 
مجبور مي شود براي اينكه جلوي افزايش نرخ بهره را بگيرد، 
منابع به بازار بين بانكي تزريق كند. تزريق منابع يعني چي، 
يعني پايه پولي را افزايش بدهد.اينها روش هاي غيرمستقيمي 
است كه به شرايط زمان و در شرايط مختلف، دولت از آنها 
استفاده كرده و در يكي دو سال اخير بيشتر از روش اول و دوم 
يعني منابع صندوق توسعه ملي و رونق بازار سهام، استفاده 
كرده اس��ت.دولت تصور مي كند روش هاي تامين كسري 
بودجه، غيرتورمي بوده، اما واقعيت اين است كه تورمي كه ما 
االن با آن مواجه هستيم، عمدتا به كسري بودجه دولت و اين 
شيوه هاي غيرمستقم و ظريف و در واقع زيركانه اي كه دولت 
استفاده كرده بازمي گردد كه در نهايت، اين روش ها به بانك 
مركزي ختم مي شود.يعني با پايين نگه داشتن نرخ بهره براي 
اينكه قيمت سهام باال برود و يا فروش ارز صندوق توسعه ملي 
و همچنين تسهيالت تكليفي، همگي نشان مي دهد كه همه 
اين راه ها نه به طور مستقم ولي به روش هايي به منابع بانك 
مركزي منتقل شده و شاهد تورم باالي اين سال ها در اقتصاد 
كشورمان هستيم.هشدارهاي رييس كل بانك مركزي در 
خصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي و موضع 
بانك مركزي و شخص رييس كل در خصوص منابع صندوق 
توسعه ملي، كامال شفاف و روشن است.آقاي همتي گفته اند 
اين يعني تامين كس��ري بودجه دولت از طريق پايه پولي؛ 
گرچه اسمش اين است كه دولت منابع صندوق توسعه ملي 
را استفاده كرده ولي در واقع از محل رشد پايه پولي، كسري 
بودجه دولت تامين شده است. اين موضوع صراحتا توسط 
دكتر همتي در پست هاي اينستاگرامي اشاره شده است.در 
كشورهاي دنيا، بانك هاي مركزي بر كاهش تورم متعهد 
هستند و با مشكالت دولت كاري ندارد. روش هايي كه دولت 
در اين چند سال اخير براي تامين كسري بودجه خودش 
استفاده كرده است، عمدتا روش هاي تورم زا بوده و شيوه هاي 

غيرتورمي را استفاده نكرده است.

آمادگي  براي تحريم هاي آينده
ب��ه اين معني كه ش��ايد رفتار آنها و برخي سياس��ت هاي 
اجرايي شان تغيير كند اما در عمل تفاوتي در نگاه كالن آمريكا 
درباره ايران به وجود نمي آيد. بايدن بناست در بهترين حالت 
عملكردي شبيه به اوباما داشته باشد و ما فراموش نكرده ايم 
كه بخشي از سنگين ترين تحريم ها عليه ايران را اوباما انجام 
داد.به اين ترتيب حتي اگ��ر فرصتي براي لغو تحريم ها به 
وجود  آيد، ايران بايد از آن به بهترين نحو استفاده كند. اينكه 
ما در سال ۹5 رشد اقتصادي بااليي داشته ايم به دليل فروش 
نفت بوده وگرنه در سياست هاي داخلي نتوانستيم تغييرات 
مثبتي را اعمال كنيم. براي آنكه اقتصاد ايران مسيري واقعي 
را طي كند بايد سياست هايمان را بر اساس بدترين شرايط 
يعني ماندن تحريم ها وضع كنيم تا كشور بتواند مسير رشد 
را طي كند و از اين رو خوش��بيني بي��ش از حد خطرناك 
خواهد ب��ود.در اين ترديدي وجود ندارد كه در صورت كنار 
رفتن تحريم ها، اقتصاد ايران بستر جديد براي فعاليت پيدا 
خواهد كرد و در بسياري از حوزه هاي گشايش هاي جدي 
رخ مي دهد اما اينكه ما چگونه از اين بستر استفاده كنيم، 
بيشترين اهميت را خواهد داشت. اگر بنا باشد ما بار ديگر به 
فروش نفت رو بياوريم و توليد و صادرات غير نفتي را فراموش 
كنيم، بار ديگر با بازگش��ت فشارها آسيبي جدي خواهيم 
ديد. از اين رو تا زماني كه مش��كالت داخلي برطرف نشود، 
لغو تحريم ها نمي تواند براي اقتصاد ايران معجزه كند.آنچه 
كه در اين بستر مهم است با تاكيد دوباره راهبرد كالن آمريكا 
عليه ايران، برنامه ريزي براي خروج كشور از انزواي اقتصادي 
است. ما بايد تالش كنيم منافع ديگر كشورها و شركت ها را 
با منافع اقتصادي ايران درگير كنيم تا به اين ترتيب حتي اگر 
خواستند دوباره ما را تحريم كنند، به دليل منافع خودشان 
نتوانند به راحتي اين تصمي��م را بگيرند. اگر ايران جزئي از 
زنجيره اقتصادي جهاني باشد، امكان تحريم وجود نخواهد 
داشت و اگر قدرت داخلي اقتصاد افزايش پيدا كند، فشارهاي 
خارجي توان تاثيرگذاري كمتري پيدا خواهند كرد و ما بايد 
اين موضوع مهم را در جريان دولت بايدن و در سال هاي بعد 

از آن به شكل جدي دنبال كنيم.

مردم در مصرف گاز 
صرفه جويي كنند

سرپرست شركت گاز استان مازندران از مشتركان گاز 
طبيعي درخواست    كرد با توجه به برودت هواي سرد در 
شمال و شمال شرق، مديريت مصرف و صرفه جويي را در 
راستاي تامين گاز پايدار در دستور كار قرار دهند. حمزه 
اميرتيموري با اش��اره به اهميت رعايت مصرف بهينه 
گاز طبيعي در سازمان ها، گفت: رعايت توصيه ايمني 
و مصرف بهينه منابع انرژي به خصوص گاز طبيعي در 
ادارات دولتي، امري ضروري و مهم است. براساس ماده 
43 قانون بودجه س��ال ۹۹، ادارات و ارگان هاي دولتي 
مكلفند در سال جاري با راهكارهاي عملي 10 درصد 
از مصرف گاز طبيعي را كاهش دهند و براي رصد اين 
مصوبه، شركت گاز استان مازندران گروه پايش انرژي را 
تشكيل داده است. اميرتيموري افزود: با توجه به اهميت 
تامين پايدار گاز طبيعي و پيش بيني   هاي صورت گرفته 
مبني بر كاهش دماي استان در روزهاي آينده و افزايش 
ميزان مصرف گاز طبيعي، مصرف بهينه گاز طبيعي و 
رعايت نكات ايمني توسط مشتركان از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. سرپرست شركت گاز استان مازندران 
با اشاره به اينكه دماي رفاه اتاق ها بين 1۸ تا 21 درجه 
س��انتيگراد تعيين شده اس��ت، اظهار كرد: استفاده از 
دماسنج براي تنظيم دماي اتاق، استفاده از پرده هاي 
ضخيم، پوش��يدن لباس گرم در من��زل و عايقكاري 
موتورخانه ها از ساده ترين راهكارهاي صرفه جويي در 
مصرف گاز طبيعي اس��ت. در حال حاضر بيش از يك 
ميليون و چهارصد و هش��تاد هزار مشترك از خدمات 

شركت گاز مازندران بهره مند هستند.

عمليات جايگزيني سيم  به كابل 
در فريدونكنار

در راس��تاي پويش »اين خانه روشن است« عمليات 
جايگزيني سيم به كابل در جهت اقدام و عمل شركت 
توزيع ني��روي برق مازندران با حضور فرامرز س��پري، 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران، نصيري 
فرماندار، حجت االس��الم جاللي امام جمعه و شهردار 
فريدونكنار و جمعي از مسووالن شهري شهرستان و 
اكيپ   هاي عملياتي امور توزيع نيروي برق فريدونكنار 
برگزار شد. فرامرز سپري با بيان اينكه اجراي پروژه سيم 
به كابل در بهبود مبلمان شهري، كاهش پيك مصرف، 
حذف ش��اخه زني درختان، جلوگيري از آسيب   هاي 
زيست محيطي با كاهش ورود آالينده ها و صرفه جويي 
در مصرف سوخت، بهبود ولتاژ و افزايش كيفيت برق 
تحويلي را در شهرس��تان فريدونكنار در بر دارد، افزود: 
ش��ركت توزيع برق مازندران تمام تالش خود را براي 
ارايه برق مطمئن به مردم ش��ريف مازن��دران خواهد 
كرد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران با 
بيان اينكه در كابل   هاي خودنگهدار امكان اخذ انشعاب 
غيرمجاز به حداقل مي رسد، اظهار كرد: صرفه جويي 
انرژي و كاهش تلفات فني و غيرفني كاهش خاموشي ها 
و افزايش ايمني از ديگر مزاياي كابل   هاي خودنگهدار 
است. حجت االسالم س��جادي امام جمعه شهرستان 
فريدونكنار نيز با اش��اره به اقدامات جهادي توزيع برق 
مازندران خواس��تار تقويت و توجه بيش��تر به مناطق 
كم برخوردار شد و افزود: صنعت برق زيرساخت همه 
زيرساخت هاست و خوشبختانه توزيع برق مازندران در 
اجراي پروژه هاي خود براي رساندن برق مطمئن به مردم 
عزيز فريدونكنار خوب عمل كرده و قابل تقدير است و 
اميدواريم اين مانورهاي جهادي ادامه دار باشد. عمليات 
جايگزيني سيم به كابل در شهرهاي مازندران به عنوان 
يكي از شش سرفصل اصلي اقدام و عمل شركت توزيع در 
پويش »اين خانه روشن است« در ابتدا در 10 كيلومتر از 
شبكه فشار ضعيف شهر فريدونكنار اجرايي خواهد شد. 

اجراي 90 درصد شبكه فاضالب 
شهرستان مباركه اصفهان

مدير آبفا مباركه اعالم ك��رد: با اجراي 334 كيلومتر 
شبكه فاضالب در شهرهاي مباركه، كركوند، زيباشهر 
و ديزيچه بيش از ۹0 درصد شبكه فاضالب شهرستان 
مباركه عملياتي شد. مرتضي يادگاري گفت: به منظور 
برخورداري مردم شهرستان مباركه از خدمات شبكه 
فاضالب احداث 6 ايس��تگاه پمپاژ در دستوركار قرار 
گرفت و هم اكنون ايس��تگاه پمپاژ صفاييه و كركوند 
در مدار بهره برداري قرار دارند. احداث ايس��تگاه هاي 
پمپاژ سورچه سياه بوم، دهنو و زيبا شهر تكميل شده 
و اكن��ون عمليات اتصال اين ايس��تگاه هاي پمپاژ به 
كلكتور فاضالب دردس��تور كار قرار دارد. يادگاري با 
اشاره به جمعيت 1۷0 هزار نفري شهرستان مباركه 
ادامه داد: طي سال هاي اخير 21 هزار انشعاب فاضالب 
به متقاضيان در شهرس��تان مباركه واگذار شده كه 
اين رقم بيانگر تحت پوش��ش ق��رار گرفتن بيش از 
60 درصد جمعيت اين شهرس��تان از خدمات شبكه 
فاضالب است. مدير آبفا مباركه با بيان اينكه در طول 
ش��بانه روز 420 ليتر در ثانيه پس��اب در تصفيه خانه 
فاضالب مباركه توليد مي ش��ود اظهار ك��رد: پس از 
انعقاد قرار داد بيع متقابل ميان ش��ركت آبفا اس��تان 
اصفهان با ش��ركت فوالدمباركه هم اكنون 200 ليتر 
در ثانيه پس��اب از تصفيه خانه فاض��الب مباركه در 
اختيار شركت فوالدمباركه قرار مي گيرد. با عملياتي 
شدن 30 كيلومتر ديگر، شبكه فاضالب شهرستان در 
مباركه تكميل مي شود و صد درصد شبكه فاضالب 
در اين شهرستان اجرا مي  ش��ود. در سال ۹2 قرارداد 
بيع متقابل ساخت تاسيسات فاضالب شهرستان هاي 
مباركه و لنجان ميان شركت فوالد مباركه اصفهان و 
شركت آبفا اس��تان اصفهان با سرمايه گذاري 1200 
ميليارد ري��ال منعقد و مقرر ش��د در ازاي تخصيص 
پساب، قريب به 500 كيلومتر شبكه فاضالب در اين 
شهرستان ها توسط شركت فوالد مباركه اجرا شود كه 
با توجه به افزايش اجراي تاسيات فاضالب در شهرهاي 
زيبا شهر و ديزيچه و ساير موارد، سهم سرمايه گذاري 
در شهرستان مباركه از محل اين قراردادها به ميزان 

بيش از 2000 ميليارد ريال رسيد. 

»تعادل« از دامنه قيمتي سبد شب چله گزارش مي دهد

وزير صمت در حاشيه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد

صورتحساب آخرين يلداي قرن

انحصار توليد خودرو را با واردات مي شكنيم
عليرضا رزم حس��يني وزير صمت در حاشيه جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داش��ت: در طرح واردات خودرو، درصدد شكسته 
ش��دن انحصار توليد خودرو هس��تيم تا فضا براي 
توليد بيشتر خودروسازان دولتي باز شود. با اجراي 
اين طرح، خودروسازان دولتي مي توانند 50 درصد 
افزايش توليد داش��ته باشند و به اين ترتيب شاهد، 
كاهش قيمت خ��ودرو خواهيم بود همچنان كه در 

چند روز گذشته، شاهد كاهش قيمت ها بوديم.
وزير صمت در خصوص نهاده هاي دامي هم گفت: 
در مورد 5 نهاده دام��ي كه دولت ارز 4 هزار و 200 
توماني به آن اختصاص داده به اندازه مناسب و نياز 
وزارت جهاد براي توزيع، نهاده وارد كرده و تحويل 

داده ايم.
رزم حسيني اضافه كرد: وظيفه اصلي وزارت صمت، 
تأمين نهاده دامي اس��ت و جهاد كش��اورزي آن را 
تحويل و توزيع مي كند، ام��ا در بخش توزيع براي 

اينكه حجم كاال باال اس��ت ممكن است خطاهايي 
صورت بگيرد كه مسوول پاسخگويي به آن، وزارت 

جهاد كشاورزي است.
وي گف��ت: وزارت صنع��ت بي��ش از م��ورد 
ني��از وزارت جه��اد كش��اورزي و واحده��اي 
 تولي��د دام و طي��ور، نه��اده وارد ك��رده و تحويل 
داده اس��ت.وزير صمت افزود: دونرخ��ي بودن ارز، 
باعث برخ��ي ناهماهنگي ها و ايجاد فس��اد در اين 

بخش شده است.
وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: وزارت صمت 
همكاري بس��يار خوبي با كميسيون هاي اقتصادي 
مجلس دارد و براي تصميمات مهم اين وزارتخانه، 
حتمًا با س��ه نهاد مهم تصميم گيرنده در كشور كه 
بخش خصوصي، كميس��يون هاي مجلس و دولت 
هستند هماهنگ هس��تيم.وي در خصوص جلسه 
كميس��يون اقتصادي مجلس نيز افزود: اين جلسه 
به دعوت نمايندگان بوده و بحث اصلي آن بررسي 

شيوه نامه جديد عرضه فوالد است كه در حال اجراي 
آن هستيم.رزم حس��يني همچنين اظهار داش��ت: 
سياست عمومي اين است كه كاالهاي اولويت دار و 
ضروري به قدر نياز وارد كش��ور شوند. هفته اخير با 

كاهش قيمت بعضي كاالها مواجه بوديم.
وي با اشاره به متعادل شدن قيمت ها در بازار اظهار 
كرد: سياست دولت اين بود كه محصوالت فوالدي 
در بورس كاال عرضه ش��ود تا قيمت ه��ا متعادل تر 
شوند كه خوشبختانه اين اتفاق افتاد و در دو هفته 
اخي��ر ش��اهد آن بوديم.وزير صمت اف��زود: برخي 
از نمايندگان مجلس مش��كالتي نس��بت به حوزه 
انتخابي خود داشتند كه قانع نشدند و براي بعضي 

ديگر قرار شد تا بازديد ميداني انجام شود.
وي افزود: سياس��ت عمومي اين است كه كاالهاي 
اولويت دار و ضروري به قدر نياز وارد كش��ور شوند، 
هفته اخي��ر با كاهش قيمت بعض��ي كاالها مواجه 
بوديم.وي ادامه داد: از يك هفته گذش��ته قيمت ها 

متعادل تر شده و سياست كلي دولت، اين است كه 
عرضه محص��والت فوالدي بط��ور كامل در بورس 

كاال باشد.
رزم حس��يني گف��ت: در جلس��ه دي��روز، برخ��ي 
نماين��دگان در خص��وص بعضي از معادن كش��ور 
سوال داشتند كه به برخي از سواالت آنها پاسخ داده 
ش��د و برخي از نمايندگان هم كه از جواب ما قانع 
نشدند قرار بر اين شد تا معاونان ما براي بازديد از اين 
معادن به شهرس��تان هاي مورد نظر بروند و نتيجه 

را گزارش دهند.
وي با اش��اره به اينكه سياس��ت عمومي ما در بازار، 
اين است كه كاالي مورد نياز را به حد كافي و نياز با 
اولويت كارخانه هاي توليدي وارد كنيم، افزود: يكي 
از كارهاي بسيار خوبي كه در بخش صادرات انجام 
ش��د رفع تعهد صادر كنندگان از محل واردات كاال 
بود و همين امر باعث ش��د تا صادرات افزايش پيدا 

كند كه در پي آن شاهد كاهش قيمت ها هستيم.

درصد تغييرقيمت سال 99 )تومان( درصد تغييرقيمت سال 98 )تومان( قيمت سال 97 )تومان( كاال
90001100022.21400027.27يك كيلوگرم انار

1150076.92-716065009.22يك كيلوگرم نارنگي

8180900010.21200033.33يك كيلوگرم پرتقال

20.89866615.55-94807500يك كيلوگرم سيب قرمز
54001000085.191266426.64چهار كيلوگرم هندوانه

210002800033.333800035.71يك كيلوگرم شيريني دانماركي
10.341200084.62-5072506500 گرم پسته فندوقي

16.6715000100-5090007500 گرم پسته احمد آقايي
31.2517000106.06-50120008250 گرم پسته اكبري
100140001850032.14195005.41 گرم بادام ايراني

26.6713200140-10075005500 گرم فندق
11.112730070.63-1800016000 100 گرم بادام هندي

3.51400045.45-10028502750 گرم تخمه آفتابگردان
1308201370004.7220483049.51مجموع

*گزارش قيمت ها براساس متوسط قيمت هاي فروشگاه هاي اينترنتي، خرده فروشي ها، فروشگاه هاي سطحشهر و ميادين ميوه و تره بار محاسبه شده است.
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چهرهروز

محمدعلي بخشنده از اعضاي كانون نمايشنامه نويسان درگذشت
محمدعلي بخشنده از اعضاي باسابقه و فعال كانون نمايشنامه نويسان و مترجمان هنرهاي نمايشي درام نويس و كارگردان باسابقه 
تئاتر در ۶۸ سالگي درگذشت .محمدعلي بخشنده متولد سال ۱۳۳۱ در شهرستان گلپايگان و از اعضاي پيشكسوت و فعال كانون 
نمايشنامه نويس��ان و مترجمان تئاتر ايران بود.اين هنرمند فقيد در كنار فعاليت هاي نمايش��ي  خود از اواس��ط دهه ۵۰ تا پيش از 
درگذشتش همواره پاي ثابت فعاليت هاي صنفي هنرنمايش و از اعضاي فعال كانون نمايشنامه نويسان و مترجمان خانه تئاتر بود.

به ويژه فعاليت هاي صنفي او در شهرستان گلپايگان يكي از مهم ترين اقدامات زنده ياد بخشنده در توسعه هنر تئاتر به ويژه در حوزه 
پژوهش و نمايشنامه نويسي در شهرستان گلپايگان و استان اصفهان بود.

گليماندگار|تنه��ا ۵ روز ديگر به روز 
پرستار باقي مانده است. همان ها كه طي 
يك سال گذشته لقب مبارزان خط اول 
كرونا را به خود اختصاص دادند، آنها كه با تمام كمبودها 
و نبودها ساختند و خم به ابرو نياوردند و براي سالمتي 
بيماران از جانشان مايه گذاشتند. همان ها كه بيش از 9 
هزار نفرشان به بيماري كرونا مبتال شدند و طبق آخرين 
آمار ۱۰۰ نفر از آنها جان باخته اند. پرستاراني كه نه شب 
دارند و نه روز، پرستاراني كه روزها و ماه هاست از خانه 
و خانواده خود دور مانده اند، رنج و سختي اين روزها را 
به جان خريدند تا بيماران را سالم و سالمت راهي خانه 
كنند. هر چند كه با تمام تالش آنها باز هم هزاران نفر 
جان باختند، اما آنها چيزي كم نگذاش��تند. آنها تمام 
تالششان را كردند، ش��يف هاي متوالي ۱۸ ساعته، از 
هوش رفتن به خاطر كار زياد و بر بالين بيماران ماندن 
حتي وقتي سرم به دست داشتند از خودگذشتگي هايي 
بود كه از هيچ كس ديگر سراغ نداريم. آنها جانشان را 
بر س��ر اين كار گذاش��تند و تمام تالش خود را به كار 
بستند. اينها همان پرستاراني بودند كه تا قبل از اينكه 
كرونا وارد كش��ور شود از كمي دس��تمزد و پرداخت 
نشدن كارانه هايشان شكايت داشتند و هر روز مقابل 

بيمارستان ها تجمع مي كردند، اما وقتي كرونا آمد...
ديگر خبري از تجمع در مقابل بيمارستان نبود، ديگر 
خبري از شكوه و شكايت براي دستمزد و كارانه نبود، 
همگي لب��اس رزم به تن كردند و ب��ه جنگ با كرونا 
رفتند، نه اينكه فكر كنيد، حقوق هايش��ان پرداخت 
شد، يا كارانه شان را دريافت كردند، نه! خيلي از آنها 
هنوز هم ماه ها حقوق طلب دارند، خيلي از آنها هنوز 
هم زندگي شان سخت مي گذرد، اما ديگر برايشان چه 
اهميتي دارد وقتي جان هموطنانشان به دست آنها 

سپرده شده است.
اين سفيد پوشان بي ادعا كاري كردند كارستان، در برابر 
تمام بي تدبيري و بي توجهي مس��ووالن آنها لحظه اي 
از وظايفشان ش��انه خالي نكردند. وقتي مسووالن ديگر 
مشغول شعار دادن و وعده هاي تو خالي بودند پرستاران با 
تمام وجودشان در خط اول مبارزه با كرونا تالش مي كردند. 
نه ادعايي داشتند و نه وعده اي دادند، فقط تالش كردند. 

    سال هاست كه بيمارستان ها 
با كمبود پرستار مواجه اند

از سال ها پيش كمبود نيروي پرستاري در بيمارستان هاي 
كش��ور معضلي بود ك��ه هيچ وقت به طور خ��اص به آن 
رسيدگي نشد و البته هيچ گامي هم براي رفع اين معضل 
برداشته نشد. كشور ما هميشه از نظر نيروي پرستاري با 
استانداردهاي جهاني فاصله زيادي داشت. اين كمبود به 
خصوص در بيمارستان هاي دولتي خيلي بيشتر به چشم 
مي آمد. در بسياري از مواقع بيماران بستري شده در بخش 
آي سي يو يا سي سي يو بيمارستان هاي دولتي به دليل 
همين كمبود نيروي پرستار جان خود را از دست مي دادند 

اما هيچ كس اين موضوع را جدي نمي گرفت. 
پرستو فراهاني، پرس��تار يكي از بيمارستان هاي دولتي 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه بارها و بارها 
پرستاران به خاطر كمبود نيرو به وزارت بهداشت و درمان 
و ش��وراي عالي نظام پرستاري ش��كايت كرده اند. حتي 
در اين شرايط بحراني هم كسي به فرياد ما نمي رسد. به 
همين خاطر خيلي از پرستاران از اين شغل استعفا داده اند. 
خيلي از آنها از ايران مهاجرت كرده و به كشورهاي همسايه 
رفته اند چرا كه آنجا شرايط كار برايشان بسيار بهتر از ايران 
است. كمبود نيروي پرستار در بيمارستان ها باعث مي شود 
كه كيفيت خدمات درماني هم پايين بيايد، پرستارها هر 
كاري از دستشان بر بيايد انجام مي دهند، در اين دوران 
كرونا خيلي از پرس��تارها روزها حت��ي به مرخصي هم 
نرفته اند و نجات جان بيماران برايشان در اولويت بوده، اما 
هيچ كس پرستاران را در اولويت قرار نمي دهد و به شرايط 
آنها رسيدگي نمي كند. كمبود نيروي پرستار خيلي وقت ها 
به قيمت جان بيماران تمام ش��ده است اما باز هم كسي 

پاسخگوي اين شرايط نيست.

    مبارزان فراموش شده ايم
علي بخشي، پرستار بخش عفوني يكي از بيمارستان هاي 
ته��ران نيز در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: وقتي پاي 
حرف و س��خن به ميان مي آيد، پرستاران سربازان خط 
مقدم مبارزه با كرونا معرفي مي شوند، اما وقتي قرار است 
به خواسته هاي ما توجه كنند و شرايط را براي ما آسان تر 
كنند، تبديل به مبارزان فراموش شده مي شويم. هيچ كس 

به دادمان نمي رسد، خستگي خيلي از همكاران من را از 
پاي در آورده، شهريورماه مبتال به كرونا شدم اما باز هم به 
كارم ادامه دادم، در حالي كه سرم به دستم وصل بود، لباس 
مخصوص مي پوشيدم و به بيماران رسيدگي مي كردم، در 
حال حاضر بيش از 4 ماه است كه پدر و مادرم را نديده ام. 
همكارانم مثل برگ خزان مي افتن��د و از بين مي روند و 
مسووالن فقط وعده افزايش نيرو مي دهند و هيچ كس 
كاري انجام نمي دهد. ما نياز به نيروي تازه نفس داريم، با 
اين شرايط كشور ما يك سال ديگر هم درگير كرونا است و 

من نمي دانم ما چطور مي خواهيم دوام بياوريم.

  امان از دست مسووالن و مردم 
پرويز فروتن يكي ديگر از پرستاران درباره مشكالت اين قشر 
مي گويد: امان از دست مردم و مسووالن، هر كدام به نوعي 
ما را از بين مي برند. بعد از گذشت يك سال هنوز خيلي ها 
كرونا را جدي نگرفته اند، هر چه ما التماس مي كنيم و از 
مردم مي خواهيم كه پروتكل ها را رعايت كنند، انگار نه انگار. 
از طرف ديگر هم مسووالن هيچ تالشي براي بهتر شدن 
شرايط پرستاران انجان نمي دهند. نه نيروي تازه استخدام 
مي كنند و نه امكان��ات الزم را در اختيار ما مي گذارند. در 
برخي از بيمارستان هاي شهرهاي دور افتاده پرسنل حتي 
لباس مخصوص هم ندارند. همه فقط ش��عار مي دهند و 
مي گويند ما در خط مقدم مبارزه مي كنيم. اما حتي امكانات 
مبارزه را هم از ما دريغ مي كنند. چرا بايد آنقدر كمبود نيرو 
داشته باشيم كه پرستاري مجبور باشد سه شيفت متوالي 
كار كن��د. چرا حقوق و مزاياي ما را به موقع نمي دهند. در 
همه كش��ورهاي دنيا پاداش هاي كالن براي كادر درمان 
در نظر گرفته اند و در ايران از اين خبرها نيست. همه توقع 
دارند ما كارمان را به نحو احسن انجام دهيم اما هيچ كس 
 براي ما كاري نمي كند. ما از كارمان كم نمي گذاريم ما قسم 
خورده ايم كه جان بيماران از هر چيز برايمان با ارزش تر 

است اما اين وضعيت را تا كي مي شود تحمل كرد. 

    كمبود نيرو  جدي ترين معضل فعلي
جامعه پرستاري

رييس ش��وراي عالي نظام پرس��تاري نيز در آستانه روز 
پرس��تار، كمبود نيرو را جدي ترين معضل فعلي جامعه 

پرستاري دانست و گفت: نياز به نيرو در شرايط فعلي بسيار 
زياد حس مي ش��ود و بايد به فكر جذب نيرو باشيم؛ اين 
خواسته ما بيش از آنكه براي كاهش حجم كاري پرستاران 
باشد براي بيماراني است كه در بيمارستان بستري هستند. 
پرستاران پيش از شيوع كرونا هم مشكالتي داشتند اما با 
شيوع اين بيماري، مشكالت آنها بيش از پيش شد و در 
عين حال آحاد جامعه نيز به آگاهي بيشتري از مشكالت 

اين شغل رسيدند.

  كمبود نيرو
معضل مزمن شده حوزه پرستاري

دكتر شمس الدين شمسي يكي از اصلي ترين مشكالت 
پرستاران كه حتي مانع خدمت رساني نيز هست، را كمبود 
شديد نيروي پرستاري اعالم كرد و گفت: پيش از بحران 
كرونا هم ش��ديدا كمبود نيروي پرستاري حس مي شد 
و در اين بحران اين كمبود بيش از پيش به چش��م آمد. 
يكي از درخواست هاي سازمان نظام پرستاري به عنوان 
نهاد صنفي و مدافع پرستاران، تربيت نيروي پرستاري 

كافي بود.

  سهم پرستاران در اس�تخدام هاي جديد 
وزارت بهداشت

وي افزود: براي رفع مش��كل كمبود نيروي پرس��تاري 

اقداماتي صورت گرفت و براي نيمه دوم سال 9۸ آزمون 
استخدامي حدود ۱۰ هزار نفري برگزار شد كه در اوايل 
امسال به تدريج اين افراد جذب دانشگاه هاي علوم پزشكي 
شدند. گرچه اين تعداد كامال مربوط به پرستاران نيست اما 
درصد عمده آن مربوط به جذب پرستاران است. در سال 
جاري نيز حدود ۳ هزار نفر از ذخيره هاي سال قبل، ۲۲۰۰ 
نفر با آزمون قراردادي و حدود ۷۰۰۰ نفر هم اخيرا به نظر 
مي رسد كه با نشر آگهي جذب شوند؛ يعني با احتساب 
اين موارد، حدود ۲۲ هزارنفر از نيمه دوم سال 9۸ تا آخر 
امسال جذب خواهند شد كه عمده آنها پرستاران هستند.

   پرستاراني كه به كرونا مبتال مي شوند
 و نياز بيش از پيش به نيروي انساني

شمس��ي ادامه داد: علي رغم اين تعداد جذب نيرو بازهم 
كمبود نيرو بسيار باال اس��ت. با توجه به اينكه تعدادي از 
پرستاران به علت ابتال به كرونا از چرخه كار خارج مي شوند، 
نياز بيشتر ما به نيروي انساني حس مي شود. خوشبختانه 
سازمان برنامه و بودجه با به كارگيري ۳۰هزار نيرو موافقت 
كرده اس��ت و بنابر اعالم آقاي نوبخت، بودجه اين كار در 
اعتبارات سال آينده وزارت بهداشت درنظر گرفته شده 
اس��ت، قطعا عمده اين ۳۰ هزارنفر هم از گروه پرستاري 

خواهند بود.
او در ادامه تاكيد كرد: البته نياز به نيرو در شرايط فعلي بسيار 

زياد حس مي ش��ود و بايد در شرايط فعلي به فكر جذب 
نيروي پرستاري باشيم. اين خواسته ما بيش از آنكه براي 
كاهش حجم كاري پرستاران باشد، براي بيماراني است 
كه در بيمارستان بستري هستند. زماني كه نيرو كم باشد 
مراقبت الزم كمي و كيفي از بيماران به عمل نخواهد آمد. 
در جذب نيروي پرس��تاري و رفع اين كمبود تنها وزارت 
بهداشت مسوول نيست بلكه بايد با نگاهي فرابخشي، بين 

دستگاهي و جامع نگر به آن بپردازيم.

    شاخص پايين تعداد پرستار
 به ازاي هر تخت بيمارستاني  در كشور

رييس شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به اينكه اكنون 
بيشترين مراقبت از مبتاليان به كرونا كه در بيمارستان 
بستري هستند، توسط پرستاران انجام مي شود، تصريح 
كرد: براي پاسخگويي صحيح به حقوق بيمار و كمك به 
جامعه پرستاري حتما بايد نيروي انساني كافي به كار گرفته 
شود. در حال حاضر آمار ما به ازاي هر تخت بيمارستاني، 
يك پرستار هم نيست؛ اين در حالي است كه استاندارد 
جهاني مي گويد بايد به ازاي هر تخت ۲.۵ نفر پرستار وجود 
داشته باشند. حتي در كشورهاي در حال توسعه هم اين 
عدد بيشتر از ۲ است. اگر اكنون حدود ۱۳۰ هزار نيروي 
پرستاري مش��غول خدمت باشند ما به همين ميزان به 

جذب نيرو نياز داريم.

گزارش

كمبود   نيروي پرستار  در كشور مزمن  شده است

تنهايي سربازان خط مقدم مبارزه با كرونا 

ادامهازصفحه6

 بعد از اينكه توان اجرايي ايجاد كردم تازه مي رسم در سطح 
خيلي پايين انگيزه ها اصالح وجود دارد يا نه و اينها را چه 
جوري مديريت كنم. من نمي دانم در مورد ايران كدام دقيقا 
غالب است ما درباره شاخص هاي كيفي حرف مي زنيم كه 
در مورد ايران هنوز ارزيابي نش��ده و فكر مي كنم و چون 
تصوير يكپارچه اي نداريم شايد اقتصاددان ها هر كدام به 
سمتي متمايل كنند ولي به شخص خودم مايل نيستم 
كه ما بگوييم س��نگ بزرگ عدم اراده اصالح وجود دارد 
پس هيچ چيز درست نمي شود و فكر مي كنم در خيلي از 
كشورها هم همين بوده يعني نظام كوچكي به وجود آمده 

بعد بهبود پيدا كرده مقبوليت بيشتر.
منظورمايننیس�تكهانگی�زهايبراياصالح 
وجودندارد.كسانيكهداخلآننشستنداحتماال
تعارضمنافعجديايوجودداردبینآنهاكهاين
تعارضمنافعبهيكانگیزهيكپارچهبهيكنیروي
برآيندقويبراياصالحاتمنجرنميشودوممكن
استشمااينتعبیرراربطشبدهیدبهتواناييولي
چیزيكهمنازانگیزهاصالحگفتمبیشترمنظورم
اينبوديككسيعلماصالحساختاربودجهبلند
ميكندبهخاطريكنهادديگري.مثالدولتمثل
مجلسيادرس�طحتعارضاتسیاس�يياحتي
اقتصاديباهماختالفنظرجديدارنداينتعارض

منافعبهيكانگیزهواحدمنجرنميشود.
يك جور ديگر به قضيه نگاه كنيم هرگاه قرار باشد تغيير 
اتفاق بيفتد در بخش عمومي حتي بخش غيرعمومي با 
هر تغييري كه قرار است باشد اتفاق بيفتد در يك مجموعه 
انساني طبيعتا در بخش عمومي بيشتر نتايج اين تغيير 
چقدر واضح است يعني آدم ها بتوانند اينترست منافع شان 
را بشناسند و چقدر اين منافع با هم تضاد دارد اين دوتا هر 
دو مهم است. يعني يك بعد عدم اطمينان است ممكن 
است نااطميناني مطلق باشد مثل اينكه ما نمي دانستيم چه 
سياستي اتخاذ كنيم قبل از انتخابات امريكا دالر بفروشيم 
يا نفروشيم هيچ چيزي نداشتيم كامال تصادفي بود يك 
بخش هم حاال اينترست را مي شناسم منافعم را مي شناسم 
اين منافع ممكن است در تعارض باشند با هم با درجات 
مختلف يك جايي تعارض منافع خيلي جدي است من بين 
ماليات دهنده يا يارانه گيرنده تعارض منافع جدي دارم. من 
از اينكه صادركننده را وادار كنم پيمان سپاري كند ارزش را 
دولتي بفروشد دارم بازتوزيع انجام مي دهم تعارض منافع 
جدي دارم واردكننده جلو اين مي ايستد اين را من بخواهم 
تغيير بدهم. حاال اصالحات بودجه مشكل شان همين 
است اوال اصالحات طوالني است نتايج آن زود مشخص 
نمي شود يعني خيلي وقت ها اگر بخواهيم نگاه كنيم حتي 
ساده ترين پروژه هاي تكنيكي ماليه عمومي درست كردن 
ديتابيس و سامانه ها بوده سامانه هاي جامع اينها دوره هاي 
زماني ۵ تا ۱۱ سال ممكن است طول بكشد كه نتيجه اش 
اين است كه تازه اطالعات مالي فراهم شود براي شفافيت 
يا مديريت. به چه دليل در كشورهاي حزب نيست يعني 
شما موقعي كه رييس جمهور مي شويد و بعد از اينكه از 

رييس جمهوري خلع شديد شما نمي دانيد برويد زندان، 
زاويه دار قانون اساسي تلقي بشويد يا ممنوع التصوير باشيد 
يا هر چيز ديگري به چه دليل بايد من بيايم روي چيزي 
سرمايه گذاري كنم كه افقش طوالني و نامشخص است. 
و بعد مساله بودجه تعارض منافع دارد، عالوه بر اين بايد 
در تعارض منافع هم گير كند اين بخش تصوير كلي اگر 
تا اينجا شما موافقيد وارد يك بخش ديگر از ادبيات تغيير 
بشويم. فرض كنيم تغيير اتفاق بيفتد سازمان ها دو جور 
تغيير مي كنند يا مي خواهند كاراتر بشوند يا مي خواهند 
مشروعيت كسب كنند در محيط. مشروعيتي كه وزارت 
اقتصاد مي خواهد كسب كند در سطح مدير اين است كه 
مدير خوب شناخته شود در سطح وزير مي خواهد حسن 
شهرت سياسي حفظ بش��ود و براي اين بايد در محيط 
پذيرفته شود هر چقدر شما نتايج تغيير ناملموس باشد 
تغييرات سازماني به سمت كسب مشروعيت و هر چقدر 
طوالني تر باشد باز مي رسد به اينكه ديگران بپذيرند اين 
تغيير درس��ت بوده يا نه هر دو اينها تغيير ايجاد مي كند 
در سازمان. منتها دس��ته انگيزه هايي كه براي پذيرش 
لج توميسي هست باعث مي ش��ود تغييرات سازمان ها 
ايزومورفيك باش��د يعني همريخت باشد به چه معني 
به معني اينكه سازمان ها دنبال ايجاد تغييراتي هستند 
كه اوال مشاهده پذير باشد دوما تا جايي كه ممكن است 
فعاليت هاي دروني و پايين دستي سازمان درگير نكند 
يعني تغيير بنيادي نباشد مثال سازمان برنامه وزارت اقتصاد 
چيزي به ن��ام چهار برنامه. يعني تا آخرين ذينفع داخل 
بخش ها وجود دارد مشخص باشد يك شماره حساب دارد 
يك طبقه بندي دارد هيچ كس اين را نمي بيند ولي مستلزم 
اين است كه نظام حسابداري شما تطبيق پيدا كند يك 
عالم بايد پول خرج كنيد يك سامانه اي را درست كنيد كه 
هيچ كس نخواهد ديد. اتفاقي كه مي افتد اين است كه غير 
از آن طرف هم چيزهايي وجود داشته باشد كه الگوهاي 
موفق هم وجود داش��ته باشد. ش��ما مي رويد به سمت 
تغييرات قابل مشاهده و حاشيه اي و با بازيگر كمتر. اين 
مي شود كه مجلس تغييراتي را در بودجه پيشنهاد مي دهد 
كه بارش در حاشيه كار خودش باشد در زمينه بودجه ولي 
در دوش دولت. تصويب قوانين به شدت مشخص است 
و تعداد ذينفع سازماني كمي را درگير مي كند شما اگر 
بخواهيد يك نظام پرداخت را تعهدي بكنيد در بودجه 
حتي بخواهيد كوچك ترين س��ازمان را درگير كنيد از 
سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را بايد درگير كنيد به اضافه 
يك بخش��ي از نظام بانكي و اينها تعارض منافع سطح 
كوچك هم با هم دارند اتفاقي كه مي افتد براي اصالحات 
بودجه نه فقط در ايران در دنيا اين است كه تغييرات پايين 
دستي كمتر اتفاق مي افتد به اين دليل است و تغييرات از 
جنس تغيير قانون خيلي راحت اتفاق مي افتد و كشورها 
دوست دارند قانون را تغيير بدهند و منتظرند اتفاق خوبي 

بيفتد كه نمي افتد. 
اجراييالزمبرايايناصالحاتچیست؟

ما فهميديم براي بهبود مديريت مالي عمومي به چند 

چيز داريم مهم تري��ن ما نياز به اطالعات مالي داريم كه 
اينها به صورت يكپارچه جمع ش��ده باش��د و ما نياز به   
زيرساخت نرم هم داريم، زيرساخت نرم نظام انگيزشي 
يا ساختار سياسي هم ساختار سياسي كالن هم ساختار 
سياسي خرد رابطه مثال دو تا ديوانساالر با هم و توانايي 
مديريتي. يك��ي از اتفاقات خيلي جالبي كه مي افتد  ما  
از س��ال ۲۰۰۰ يا ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸، ۲4 كش��ور ش��مال 
آفريقا حدود 4۵ پروژه اصالح ساختار مالي اجرا كردند 
محدوديت مالي هم نداش��تند چون اينها را با وام هاي 
بسيار كم بهره و بلندمدت از بانك جهاني تامين كردند. 
محدوديت دسترسي  به تكنولوژي هم نداشتند يعني 
ريز صحبت هاي اينها را ببينيم ريز توانمندي ها و نظام 
سخت افزاري اينها را ببينيم. اينها تقريبا همه شان در حال 
حاضر سيس��تم يكپارچه مديريت مالي دولت داشتند 
همه شان يكي از انواع طبقه بندي هاي بسيار عالي بودجه 
را داشتند همه شان يكي از به نوعي سيستم حسابداري 
نوين داش��تند ولي چه اتفاقي افتاده به غير از تعارضات 
سياسي شان، من تعارض سياسي ش��ان را اتفاق افتاده 
فرض مي كنم. چه اتفاقي مي افتد كه فرضا كشوري مثل 
ليبريا اين را پياده مي كند ولي فس��ادش كم نمي شود 
كشوري مثل اتيوپي يا كشورهاي مشابهش مي آيند برنامه 
ميان مدت اجرا مي كنند سقف هاي بودجه اي مي گذارند 
ولي دوباره اتيوپي ۲۰۱۵ بدهي بدون ريسك داشته سال 
۲۰۱۸ با ريسك باال مي شود. يك تفاوت ديگري بين اين 
كشورها وجود دارد كه اين را اگر روي متغيرهايي مثل 
شاخص هايي كه به سياست ربط دارد كنترل كنيم باز 
هم يك چيزي كم ندارد. تفاوتش آدم هايي هستند كه 
بايد از اين اطالعات اس��تفاده كنند. در كشور سوييس 
يا در كش��ور نروژ يا آفريقاي جنوبي دو چيز وجود دارد   
يكي نظام نظارت كه اين مي شود بحث سياسي دوم اين 
است كه كارمند شما يا بروكرات شما يا مدير شما توانايي 
استفاده از اطالعات مالي را دارد يعني تكنيك هاي اين 
ابزارها حسابداري نوين يا سامانه هاي پردازش اطالعات 
مالي به درد كسي مي خورد كه تكنيك هاي مديريت مالي 
بلد باشد و بعد تصميم گير باشد. دو تا اتفاق مي افتد در 
كشورهاي در حال توسعه يكي تصميم گير راس سازمان 
است يعني شما برويد وزارت رفاه كار كنيد آخرش معاون 
وزير خودش بايد در بسياري از جزيي ترين موارد تصميم 
بودجه اي بگيرد در حالي كه اين اتفاق خيلي از تصميم ها 
در كش��وري مثل آفريقاي جنوبي در س��طح مديريت 
مي افتد سياستمدار براي كار سياسي براي تنظيم منافع 
براي ايجاد ائتالف تربيت ش��ده تخصصش اين اس��ت. 
تخصصش مديريت نيست و ما يكي از مشكالتمان اين 
است ما زيرساخت هاي نرم نداريم به عالوه اينكه بر اساس 
چيزهايي كه وجود دارد ۲۰۱4 يا بر اساس پيمايش هاي 
اون داجس��ت ديتا يا يكي از طرح هايي كه من ديدم از 
دانشگاه تهران راجع به شفافيت انجام داده ما خيلي از اين 
بحث هايي كه ذينفع ها را درگير مي كند از جنس توليد و 
انتشار اطالعات را نداريم يعني مدير شما در سازمان برنامه 

مي خواهد يك بهبودي ايجاد بكند اين الزمه اش دو چيز 
است يكي اينكه بتواند كنترل كند كل فرايند ايجاد تعهد 
را در دولت دوم اينكه بتواند همه موارد را آخر هر ماه ببيند 
و اين اتفاق نمي افتد به دليل نداش��تن زيرساخت نرم و 
بعد تصميم گير سياستمدار است نه مديري كه تربيت 
شده براي اين كار و اينها ظرفيت اجرايي شما را كاهش 
مي دهد. ظرفيت اجرايي يك بعد هم دارد كه قوانين شما 
حمايت كننده بهبود ظرفيت اجرايي باشد نقشي كه فرضا 
مجلس مي تواند داشته باشد تسهيل قوانين است به غير از 
اينكه ضعف هاي در حوزه هاي تصويب و در حوزه نظارت 
به شدت بهبود بدهد تسهيل قوانين است ولي اتفاق خيلي 
بامزه مجلس ۱۲ ماده را ابالغ مي كند براي پياده شدن 
در بودجه سال ۱4۰۰ نيمه آبان. تقريبا يك بخش قابل 
توجهي از چرخه بودجه در زمينه طراحي بودجه تمام 
شده اگر قرار قانون اجرا شود بايد با فاصله بسيار زيادي 
بيان بشود رفت و برگشت داشته باشد و بعد مدير آماده 
باش��د براي تحقق آن هدف و بايد سخت افزارش را هم 
داشته باشد و همه اينها كنار هم باعث مي شود اصالح اتفاق 
نيفتد اما اصالحي كه در اين جا هست قابل حل است. شما 
ساختار سياسي كشور را نمي توانيد راحت عوض كنيد 
اينكه ش��ما مثال يك نظام دوگانه قدرت سياسي داريد 
بخشي منتخب است و بخشي غيرمنتخب. و دولت شما 
مشروعيت از دو تا ذينفع بگيرد هم از شهروند بگيرد هم 
از ذي نفع غيرمنتخب اين نظام انگيزشي بودجه را به هم 
مي ريزد يك بخش ديگر اين خواهد بود كه ساختار قانون 
اساسي ما كش��وري مثل ليبريا و امريكا بودجه زيرنظر 
رييس جمهور تعيين مي ش��ود يعني مس��وول بودجه 
رييس جمهور است در حالي كه مسوول تامين درآمدها و 
منابع خزانه داري يا وزارت اقتصاد است چه اتفاقي مي افتد 
حاال شايد ساختار امريكا به خاطر پايه هاي دموكراسي با 
ساختار ايران و ليبريا فرق كند ليبريا را گفتم به خاطر اينكه 
كشور كم درآمد است و ايران را گفتم با درآمد متوسط و 
امريكا را با درآمد باال اتفاقي كه مي افتد اين اس��ت كه به 
كسي كه خرج مي كند از طرف مجلس دسترسي نداريد 
شما رييس سازمان برنامه را خيلي با تعارف مي كشيد به 
جاي رييس جمهور مجلس و از آن سوال مي كنيد ولي 
وقتي وزير اقتصاد مسوول بودجه است اين كسي است كه 
مختار است پاسخگو است دست آدم ها به آن مي رسد و 
اين يك نظام انگيزشي داراي تعارض ايجاد مي كند، اينكه 
مي گوييم ضعف قانون اساسي منظور ما اين نيست كه 
اين صحبت ها كه راجع به رفراندوم مي شود. ما مي گوييم 
ساختارهاي دموكراتيكي نياز داشت اين قانون اساسي 
براي اينكه بودجه در آن تحقق پيدا كند كه االن وجود 
ندارد. يكي مثال تحزب است. حاال اينكه از چه مكانيزمي 
مي رسد بحث خيلي طوالني مي شود. مي توانيم يك بار 

درباره مجلس و بودجه و حزب و بودجه صحبت كنيم. 
بهنظرمتااينجانگاهمابهبحثاصالحبودجهيك
نگاهسلبيبود،خیليمشتاقمجمعبنديشمارااز
اينبحثبايكچاشنيايجابيهمبشنويمواينكه

باهمهنكاتوچالشهاييكهشمااشارهكرديددر
اصالحبودجهاگرمابخواهیماصالحبودجهراشروع

كنیمبايدچگونهوازكجاشروعبكنیم؟
سه جا مانع اصالح بودجه است يا نبود زيرساخت سخت 
يا نبود زيرساخت نرم يا متفاوت بودن زيرساخت نرم. كه 
اين مي تواند تفاوت سياس��ي باشد با آن چيزي كه ما از 
بودجه انتظار داريم يعني نرم دنيا متفاوت باشد مي شود 
از جنس تفاوت هاي مديريتي. بايد ببينيد ما وقتي درباره 
س��اختار دوگانه قدرت حرف مي زنيم منظورمان يك 
جمله هنجاري نيست منظورمان يك جمله توصيفي 
اس��ت. قضاوت نداريم نظام انگيزشي چه جوري شكل 
مي گيرد و تغيير نظام انگيزشي يا تغييرهاي قانون اساسي 
نه قانون مدني يا قانوني كه مجلس تصويب مي كند مثل 
تغيير نحوه ارايه بودجه توسط رييس جمهور يا وزير، اينها 
تغييراتي است كه هزينه هاي بس��يار باال دارد و ممكن 
است حتي با س��اختارهاي فرهنگي يك كشور نخواند 
يعني زيرساخت هاي ديگري وجود داشته باشد كه اينها 
با آن تعارض دارند ما س��راغ اي��ن تغييرات نمي رويم ما 
سراغ تغييراتي مي رويم كه اوال دست زدن به آنها تغيير 
زياد ايجاد كند دوم اينكه تغييراتي باشند كه محدوديت 
جدي ايجاد كرده باشند و سوم اينكه از شروط الزم باشند 
ما ش��روط كافي در اصالح نداريم ش��روط الزم خيلي 
الزم داريم هيچ كش��وري بدون نظام حسابداري فرضا 
نمي تواند گزارش دهي حسابرسي بكند  خيلي از اينها را   
نياز داريم از جايي شروع كنيم. يك؛  از جايي شروع كنيم 
كه تعارض منافع كم است يعني از جنبه مثبت اصالحات 
ايزومورفيك كم باشد ديده مي شود و محصوالت قابل 
ارزيابي اند، شايد يكي از جاهايي كه خيلي خوب شروع 
كرد اصالح همين يكپارچه سازي اطالعات مالي دولت 
است من نمي گويم اگر يك كشوري يك نظام يكپارچه 
مديريت مالي دارد حتما موفق مي شود در كنترل فساد 
و افزايش كارايي ولي مي گويم اين شرط الزمي است كه 
مدير شما اگر بخواهد بتواند بهبود بدهد ما سامانه هاي 
متعددي داريم و از طرفي ما نمي توانيم منكر اين بشويم 
كه ت��وان آي تيكي توان بااليي اس��ت. يك بخش ديگر 
هم بايد س��راغ آدم هايي كه مي خواهند از اين اطالعات 

اس��تفاده كنند. هنوز به حوزه تعارض منافع نرسيدند. 
اص��الح رويه ها و اصالح حتي يادگي��ري آدم ها كه اين 
يعني اين آدم هايي كه من در سطح مديريت دارم بتوانند 
درگير تغيير بشوند خودشان ذينفع تغيير باشند و يكي 
نيايد از بيرون به س��ازمان برنام��ه بگويد تو تا حاال غلط 
مي رفتي نه آن مجموعه اي از اطالعات كه هيچ مشاور 
بين المللي هم نمي داند، اين نمونه اصالحات مثال اندونزي. 
اندونزي دو تا برنامه اصالحي بودجه دارد كه هنوز كامل 
نشده كه فقط پياده سازي سخت افزار است، پياده سازي 
زيرساخت سخت است و اين حدود ۷ سال طول كشيده 
۳ تا رييس جمهور عوض شده بماند حاال پشتوانه بسيار 
قوي اي از حمايت تكنيكي و مالي سازمان هاي بين المللي 
داش��ته، ولي بروكرات درگير اين تغيي��ر بود، بروكرات 
صاحب اين تغيير ب��وده و اتفاق جالب تر اينكه نماينده 
مجلس نيامده 4 هفته قبل از تحويل بودجه بگويد يك 
تغييري بدي كه اين تغيير زيرساخت سخت مي خواهد 
امكان پذير بوده. من صحبتم را با يك جمله تمام مي كنم 
درباره اصالح. در كتاب شازده كوچولو يك سياره اي كه 
يك پادشاهي در آن است شازده كوچولو به او مي گويد از 
من يك چيزي بخواه.پادشاه مي گويد خورشيد غروب 
كند. مي گويد اين نمي شود. مي گويد چرا نمي شود من 
اگر از ژنرالم بخواهم كه مثل سنجاقك از اين گل به آن 
گل بپرد من مقصرم يا ژنرالم. شازده كوچولو مي گويد تو. 
درست است من چيزي را مي خواستم كه نمي توانست 
اتف��اق بيفتد. ما بايد نقطه اولمان را بشناس��يم، يكي از 
مش��كالت ما در طرح هاي اصالحي اين اس��ت كه اوال 
نمي دانيم و باور نمي كنيم كه آدم ها در درون سازمان ها 
هم خودشان نياز به تغيير دارند، دوم نمي توانيم گفتمان 
بين شهروند بروكرات و سياستمدار در اين حوزه ايجاد 
كنيم و سوم اينكه وضعيت فعلي مان را به صورت يكپارچه 

و دقيق نمي شناسيم.
مساله ما تعريف ايجاد زيرساخت در آنجا كه تعارض منافع 
كم است و بعد همراستا كردن استفاده از ظرفيت كسي كه 
بودجه را اجرا مي كند، اگر ما راجع به اصالح ساختار بودجه 
خصوصا در داخل اجراي بودج��ه داريم حرف مي زنيم 
طبيعتا بايد كسي بگويد مشكل چيست كه درگير آن باشد.

اصالحات ساختاري،گمشدِه بودجه ايران
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