
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2115  Sun. Dec 26. 2021  يكشنبه   5 دي 1400   21جمادي االول 1443  سال هشتم  شماره 2115  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
13039000

شاخص بورس
1385528

يادداشت- 1

توافق محتمل است
آخري��ن اخب��ار مرتب��ط ب��ا 
مذاكرات هس��ته اي اير ان با 
كش��ورهاي 1+4 حاكي از آن 
است كه ايران از روز دوشنبه 
به ميز مذاكرات باز مي گردد و 
گفت وگوها با حضور دو طرف 
پيگي��ري مي ش��ود. در حال 
حاضر بار اصلي اطالع رساني 
در خصوص مذاكرات ب��ه دوش اوليانوف مذاكره كننده 
ارشد روسي قرار دارد و دوطرف پذيرفته اند كه مجراي 
اصلي اطالع رس��اني در خصوص برج��ام از اين طريق 
صورت بگيرد. در يك چنين شرايطي اوليانوف اغلب با 
رويكردهاي مثبت در خصوص دورنماي مذاكرات سخن 
مي گويد و از احتمال توافق صحبت مي كند. اوليانوف در 
عين اينكه به مشكالت پيش روي گفت وگوها اذعان دارد، 
اما در عين حال نس��بت به اراده سياسي باالي دو طرف 
براي دس��تيابي به يك توافق تاكيد دارد. توييت هايي 
كه به تناوب توس��ط مذاكره كننده ارشد روسي منتشر 
مي شود، در واقع مسير مذاكرات را مشخص مي كند و به 
تحليلگران اين امكان را مي دهد كه تصويري از احتماالت 
آينده به دس��ت آورند. بر اساس اين داده هاي اطالعاتي 
مي توان به چش��م انداز پيش روي مذاكرات خوش بين 
بود. كارشناسان نيز معتقدند احتمال دستيابي به توافق 
باالس��ت. چرا كه هر دو طرف، مطالباتي از طرف مقابل 
دارند كه دس��تيابي به آنها در گروي رس��يدن به تفاهم 
است. پيشرفت ايران در حوزه هسته اي باعث شده تا غرب 
بي تاب دستيابي به توافق براي افزايش دامنه نظارت ها 
به برنامه هسته اي ايران است. در نقطه مقابل، ايران براي 
بهبود شاخص هاي اقتصادي خود و بازگشت به بازارهاي 
بين المللي به رف��ع تحريم ها فكر مي كند و خواس��تار 
آن اس��ت. اين درك مشترك، باعث شده تا تحليلگران 
دستيابي به توافق را محتمل ارزيابي كنند. البته عرصه 
سياسي جايگاهي است كه ممكن است، هر تغيير ناگهاني 
در آن رخ دهد و ممكن است تحوالت آتي شرايط جديد 
را ايجاد كند. اما در اين ميان، بحثي در محافل تخصصي، 
رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي در خصوص ضرورت 
گفت وگوهاي رودررو ميان ايران و امريكا به راه افتاده است 
كه مي تواند مسير تازه اي در گفت وگوها ايجاد كند. واقع 
آن است كه عدم گفت وگوهاي مستقيم ميان طرف هاي 
اصل��ي گفت وگوها )اي��ران و امريكا( و س��پردن انتقال 
ديدگاه ها به كشورهايي كه خودشان به نوعي در مذاكرات 
ذينفع هس��تند، از يك طرف باعث كندي گفت وگوها 
مي شود و از سوي ديگر باعث مي شود تا برخي طرف ها 
گزاره هاي مرتبط با مذاكرات را در راستاي خواسته هاي 
خود تنظيم كنند. به عنوان فردي كه سال هاست در اين 
حوزه مش��غول فعاليت و تحليل هستم، معتقدم، قطعا 
مذاكرات دو طرف، دستاوردهاي افزون تري را براي هر 
دو ط��رف ايجاد مي كند.اگر ايران مبتني بر تئوري هاي 
سازنده روابط بين الملل بر اساس رويكردهاي واقع گرايانه 
و عمل گرايانه وارد گفت وگوها شود و در عين صيانت از 
نظام ارزشي خود در راستاي منافع ملي كشور قدم بردارد، 
دس��تاوردهاي به مراتب بيشتري كس��ب خواهد كرد. 
هرچند در مديريت كالن كشور يك چنين رويكردهاي 
عمل گرايانه اي وجود دارد، اما بنا به داليل گوناگون )از 
جمله عدم اعتماد به طرف مقابل( باعث شده تا ايران يك 
چنين ضرورتي را در مذاكرات هسته اي پيگيري نكند. 
از سوي ديگر، برخي رويكردهاي بسته و ساده انگارانه در 
حوزه سياست خارجي كشور نيز وجود دارد كه طرفداران 
آن، احساس مي كنند چنانچه ايران با اياالت متحده بر 
سر برجام )يا هر موضوع ديگري( به گفت وگو بنشيند، 
نظام ارزشي جامعه خدشه دار خواهد شد. اين در حالي 
اس��ت كه با بهره مندي از يك ديپلماسي عمل گرايانه 
مي توان در عين حفظ نظام ارزشي، فرهنگي و باورهاي 
موجود در پي كسب منافع افزون تر ملي كشور برآمد. در 
دنياي امروز دستيابي به منافع ملي، مهم ترين گزاره اي 
است كه كشورهاي مختلف تالش مي كنند به آن دست 
پيدا كنند. بايد توجه داشت در شرايطي مي توان از نظام 
ارزشي كش��ور صيانت كرد كه ايران از منظر اقتصادي، 
ارتباطي و راهبردي در ش��رايط مطلوبي قرار داش��ته 
باشد. بدون يك اقتصاد پويا و توسعه مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني، حتي حفظ نظام ارزش��ي جامعه نيز 
دچار مشكل خواهد شد. وقتي مذاكره غيرمستقيم به 
عنوان يك هدف مورد توجه قرار مي گيرد، ساير طرف ها 
تالش مي كنند از اين حفره هاي ارتباطي ايجاد شده به 
نفع خواسته هاي خود بهره برداري كند. ايران مي تواند 
همان رفتاري را كه با انگليس، فرانس��ه، روسيه و... دارد 
را با امريكا نيز داش��ته باش��د. اما در حال حاضر روسيه، 
چين، فرانس��ه، آلمان و انگليس هرك��دام با برگ ايران 
به نفع منافع خود استفاده مي كنند. اين واقعيتي است 
كه روسيه سال هاس��ت از آن در حال بهره برداري است. 
اين در حالي اس��ت كه ايجاد يك مسير مستقيم براي 
گفت وگوها، ايران را در موضعي مناسب تر قرار مي دهد و 
امكان سوءاستفاده از ساير طرف ها را مي گيرد. بر اساس 
يك چنين واقعيت هايي معتقدم، ش��كل گيري ارتباط 
دو سويه ميان ايران و امريكا در مذاكرات از يك طرف به 
افزايش سرعت گفت وگوها كمك مي كند و از طرف ديگر 
امكان دستيابي به دستاوردهاي فراوان تر را براي ايران 
فراهم مي كند. البته همان طور كه اشاره شد، دليل دوري 
ايران از گفت وگوهاي مستقيم، ديوار بلند بي اعتمادي 
ميان دو كشور است. ديواري كه متاسفانه طي دهه هاي 
اخير بر قطر آن افزوده شده است و بايد اميدوار بود كه طي 

سال هاي آتي از ميان برداشته شود. 
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از خشونت تا گفت وگومشكلي به نام شفافيت در بودجهدولت و معضالت بازار سهام در ايران نگاه بورس به مذاكرات
بازار از اليحه بودجه و تحوالت 
پيرامون آن نگراني ش��ديدي 
داشت و همچنين به مذاكرات 
برجام چش��م دوخته ب��ود. در 
هفته گذشته، مذاكرات متوقف 
ش��د و دولت پس از اعتراضات 
رخ داده، يك ط��رح 10 بندي 
را مطرح كرد. اي��ن موضوع تا 
حدودي نگراني ها را برطرف كرد. طي روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه گذشته، شاخص كل رشد حدوداً چهاردرصدي 
را به ثبت رساند. هر چند مفاد ده گانه، مفاد خوبي هستند اما 
بايد ببينيم كه تا چه حد در اليحه بودجه اعمال مي شوند. 
برخي نگراني ها از جمله قيمت گذاري دستوري، نرخ ارز و 

نرخ بهره همچنان در بازار وجود دارند.
در بسته حمايتي دولت از بورس، مقرر شده كه نرخ بهره 
بين بانكي توسط بانك مركزي زير 20 درصد نگهداري شود. 
در حال حاضر با اوراق 25 الي 26 درصدي مواجه هستيم كه 
خبر خوبي براي سرمايه گذاري در كشور نيست. اگر دولت 
بتواند در اين بخش نيز جراحي هايي را انجام بدهد، مي توان 
به ايجاد شرايط بهتر در بازار اميدوار بود. بازار معمواًل زماني 
تغيير روند مي دهد كه كسي باور نمي كند. ماهيت بازار، 
حركت كردن به گونه اي است كه خواندن دستش توسط 
معامله گران بسيار سخت و دشوار باشد. به همين خاطر، 
بايد بيشتر از برداشت ها، به نشانه ها توجه كنيم و ببينيم كه 
در اليحه بودجه شرايط بهتري رقم خواهد خورد يا دولت 

تصميمات جدي تري مي گيرد يا خير.
موضوع مهمي كه دولتم��ردان بايد بدان توجه كنند اين 
است كه در اقتصاد كنوني جهان، مفهومي به نام كاالي خام، 
نيمه خام و... وجود ندارد؛ براي مثال مي توان به اقتصادهاي 
پرقدرت دنيا اشاره كرد؛ بسياري از اقتصادهاي پرقدرت 
مثل استراليا كه عمده صادرات آنها سنگ آهن و زغال سنگ 
است هيچ اقدامي براي تبديل كردن اين مواد به فوالد انجام 
نمي دهند؛ يا روسيه به عنوان صادر كننده گاز، اين محصول 

را بدون فرآوري نهايي صادر مي كند.
چنين تصميماتي پيغام غلط به اقتصاد و سرمايه گذاران 
مي ده��د، دولتم��ردان بايد به اين نكت��ه توجه كنند كه 
نمي توان تمام كاالهاي خام را در داخل كش��ور مصرف يا 
فرآوري كرد. البته اين تصميم نمي تواند منجر به كاهش 
سودآوري شركت هاي بورسي شود اما مي تواند چالش هايي 

ايجاد كند كه به نفع كليت اقتصاد كشور نيست.
دولتمردان نه در اين موضوع بلكه در ساير موضوعاتي كه 
به سرمايه گذاري مرتبط است بايد متوجه باشند كه يك 
تصميم درست يا غلط مي تواند آثار مثبت يا تبعات منفي 
روي توليد، صادرات و اقتصاد كشور به جا بگذارد. با توجه 
به اينكه در بودج��ه 1401 تصميم به كاهش 5 درصدي 
ماليات شركت هاي توليدي گرفته شده كه شركت هاي 
توليد كننده مواد خام و نيمه خام را هم ش��امل مي شود 
جاي نگراني در رابطه با ابالغ فهرست مواد خام و نيمه خام 
صادراتي مشمول ماليات وجود ندارد.مساله ديگر اختالف 
ادامه در صفحه 8 ميان ارز نيمايي و ارز آزاد است. 

قب��ل از ورود ب��ه بررس��ي 
معض��الت ب��ازار س��هام در 
ايران ضروري اس��ت تعريف 
مختصري از بازار س��هام ارايه 
ش��ود. بازار سهام به طور كلي 
به مجموعه مبادالت و س��اير 
مكان هايي اطالق مي ش��ود 
كه خري��د، فروش و انتش��ار 
سهام شركت هاي س��هامي عام انجام مي شود. چنين 
فعاليت هاي مالي از طريق مبادالت رسمي نهادينه شده 
)چه فيزيكي يا الكترونيكي( يا از طريق بازارهاي خارج 
از بورس )OTC( انجام مي شود كه تحت مجموعه اي 
از مقررات تعريف شده عمل مي كنند. حال سوالي كه 
پيش مي آيد اين است كه نقش دولت در بازار سهام به 

چه صورت است؟ 
 دولت از دو طري��ق مي تواند بر اين بازار اثرگذاري خود 
را داشته باشد. 1- اثرگذاري مس��تقيم، 2- اثرگذاري 
غيرمس��تقيم. دولت در اثرگذاري مس��تقيم از طريق 
نهادها و نمايندگان خود در زمينه قانون گذاري مي تواند 
در بازار حضور پيدا كند. به نوعي با وضع قوانين در بازار 
سهام مي تواند به اين بازار جهت دهد. اگر قوانين وضع 
ش��ده داراي استاندارد مناسب باشد مي تواند در جهت 
پيشرفت و توسعه بازار باشد. به عنوان نمونه با نگرفتن 
ماليات بر خريد و فروش سهام از سهامداران و معامله گران 
يا تعيين حداقل كارمزد معامالت توسط كارگزاري ها 
مي تواند س��رمايه و نقدينگي بيشتري براي بازار سهام 
جذب كند. حال اگر قوانين اتخاذ ش��ده در بازار سهام 
داراي اس��تاندارد نباشد يا مثال در جهت منافع بخشي 
از نهادها يا صندوق هاي س��رمايه گذاري باشد اين امر 
موجب فرار سرمايه از اين بازار مي شود. به عنوان مثال 
تعيين دامنه نوسان مي تواند شرايطي را به وجود آورد 
كه در ص��ورت افزايش اندكي در تقاضا براي س��همي 
صف هاي خريد سنگيني به وجود آيد يا با فروش بخشي 
از سهام توسط حقوقي در بازار صف هاي فروش سنگيني 
به وجود  آيد كه اين پيمانه را به س��مت منافع نهادهاي 
حقوقي سنگين خواهد كرد كه بتوانند راحت تر از بازار 
منفعت بيش��تري كسب كنند و س��هامداران خرد در 
شرايط ترس در صف هاي فروش قرارگيرند و دست به 
اقدام هيجاني بزنند كه موجب زيان آنها گردد. يا اينكه در 
روند عرضه اوليه، سهام به صندوق هاي خاص اختصاص 
يابد و از طريق اين صندوق ها عرضه به س��هامدار خرد 
صورت گيرد. اينها نمونه اثرگذاري مستقيم دولت است 
كه با وضع قوانين در بازار سهام، مي تواند تعيين كننده 
باش��د. اما در اثرگ��ذاري غير مس��تقيم دولت به طور 
غيرمستقيم با تعيين سياس��ت هايي كه براي مديرت 
اقتصاد كالن كشور مي گيرد بر بازار سهام تاثير مي گذارد. 
اين سياست ها مي تواند شامل تعيين متغيرهاي كالن 
از قبيل تعيين نرخ س��ود بانكي، تورم، نرخ ارز باش��د. 
همچنين دول��ت در برنامه بودجه نحوه تامين درآمد و 
هزينه هاي خود و چگونگي پوشش كسري بودجه خود 

را مشخص مي كند. به نظر مي رسد طي سال هاي اخير 
بازار س��رمايه براي تامين كسري بودجه دولت ها مورد 
توجه بيشتري قرار گرفته اس��ت. دولت با فروش اوراق 
قرضه در بازار س��رمايه مي تواند كسري بودجه خود را 
تامين كند و از آنجايي ك��ه برخي صندوق ها، بانك ها؛ 
بانك مركزي ملزم به خريد اوراق قرضه دولتي هستند، 
اين امر تاثير بسزايي در تحرك نقدينگي از سوي بازار 
سهام به سمت اوراق قرضه دولت با سررسيد تعيين شده 
خواهد داشت. اگر تناسب درستي از فروش اوراق دولتي و 
ميزان نقدينگي موجود در بازار سهام وجود نداشته باشد 
يا اگر تناسبي بين حجم فروش اوراق و دوره زماني فروش 
وجود نداشته باشد، اين امر س��بب ايجاد ركود در بازار 
سهام مي گردد و حجم معامالت در بازار سهام كاهش 
مي يابد و اين امر س��بب مي گردد كه تحرك نقدينگي 
از بازار س��هام به س��مت اوراق جريان داشته باشد و در 
نتيجه كاهش معامالت در بازار س��هام را داشته باشيم. 
ازآنجايي كه سهامداران خرد در شرايط ركود بازار تحت 
تاثير رفتار گله اي دچار هيجان فروش مي شوند خروج و 
فرار سرمايه بيشتري را از بازار سهام خواهيم داشت كه 
اين امر ركود بازار سهام را تشديد مي كند. در صورتي كه 
حتي برخي از سهام ها در قيمت هاي پايين تر از ارزش 
ذاتي خود معامله مي شوند كه اين اتفاق را در دوره اخير 
شاهد هستيم. يكي ديگر از معضالتي كه بازار سهام با 
آن مواجه شده، اين است كه دچار سلب اعتماد از جانب 
سهامدار خرد شده است كه اين امر از رفتار سياستگذاران 
نش��ات مي گيرد. بدين صورت كه سياس��تگذار بدون 
شناخت و داشتن آگاهي از دانش مالي مردم را دعوت به 
بازار سهام نمودند بدون اينكه حداقل توضيحي در مورد 
وجود ريسك و نااطميناني ها در اين بازار داده باشند يا 
اينكه بستر ورود به اين بازار از بعد آموزشي و آگاه سازي 
و همچنين زيرس��اخت فني به طور كامل فراهم كنند. 
اين امر س��بب شد افراد زيادي بدون داشتن تخصص و 
آگاهي وارد اين بازار شوند و در نهايت اين عمل منجر به 
رفتارهاي گله اي و هيجاني در دوره هاي ركودي و رونق 
بازار گش��ت و موجب زيان ديدن افراد زيادي شد و اين 
امر عاملي ش��د تا اعتماد اجتماعي دچار آسيب گردد و 
زمينه خروج سرمايه و بي اعتمادي افراد از بازار سرمايه 
را در پي داشت. نمونه اين اتفاق را اخيرا شاهد بوديم كه 
سهامداران خرد دارايي هاي خود را با زيان از بازار سهام 

خارج كردند و وارد ارزهاي ديجيتال كردند. 
با توجه به توضيحات فوق س��عي شده به نمونه هايي 
از معض��الت ب��ازار س��هام اش��اره ش��ود، اميدواريم 
سياس��ت گذاران چه در رفتار و چه در عمل به نحوي 
اقدام كنند كه ش��اهد رشد و توس��عه بازار سرمايه به 
عنوان منبع تامين مالي مخارج دولتي و پل ارتباطي 
بين پس انداز  كنندگان و واحدهاي س��رمايه گذاري 
و توليدي باش��يم. همچنين توصيه مي گ��ردد افراد 
عالقه مند به بازار سهام قبل از ورود به اين بازار، دانش و 
آگاهي هاي الزم را كسب كنند تا دچار زيان سنگيني 

در چنين بازار پر نوسان نگردند.

در بس��ياري از خانواده ه��اي 
ايراني هي��چ آموزش در رابطه 
با گفت وگو كردن به كودكان 
داده نمي ش��ود، به ط��ور كلي 
گفت وگو مساله اي نيست كه 
ما در م��ورد آن بحث كنيم يا 
آموزش ببيني��م. نه به صورت 
عملي و نه به ص��ورت نظري 
هيچ جايگاهي در بين آموخته ه��اي ما ندارد. به همين 
خاطر اس��ت كه وقتي پاي گفت وگو به مي��ان مي آيد، 
اكثريت قريب به اتفاق اف��راد در همان ابتداي امر دچار 
پرخاشگري مي شوند. از سوي ديگر در بسياري از موارد 
خشونت از سوي مردها شروع مي شود، اولين دليل هم 
قدرت طلبي است كه در وجودشان نهادينه شده و به اين 
شكل بزرگ شده اند. شايد به همين خاطر است كه وقتي 
از خشونت خانگي صحبت مي شود، بيشتر موارد در مورد 
زناني است كه هدف اين خشونت ها قرار گرفته اند. هر چه 
خانواده و ساختار آن آسيب ديده باشد، خشونتي كه در 
آن صورت مي گيرد بيش��تر است. به طور واضح مي توان 
گفت مه��ارت گفت وگ��و در كل خانواده ه��اي ايراني و 
به شدت بيشتري در خانواده هاي آسيب ديده كم است 
و ريشه هاي زيادي دارد. بخش��ي همان فقدان آموزش 
رسمي و غيررس��مي اس��ت. و اينكه همه خانواده هاي 
ايراني و خصوصا اين افراد در زندگي اي كه هركدام شان 
در گذش��ته در خان��واده پدري و مادري داش��ته اند اين 
گفت وگو را بلد نيس��تند و بعد از آن هم در هيچ فضايي 
آموزش نديده اند. مساله سوم و خيلي مهم تر از همه اينها 
بحث قدرت است. همانطور كه گفته شد، مردها به دليل 
قدرتي كه براي خود قائل هستند كمتر تمايل به گفت وگو 
دارند. بسياري از آنها چون تصور مي كنند زن دسترسي به 
جايي ندارد، يا از طرف خانواده حمايت نمي شود، از نظر 
قانون هم حامي ندارد، پس هر باليي كه بر سرش بياورند 
كسي پيگير آن نخواهد شد. ضمن اينكه مساله مالكيت 

هم در اين بين مطرح مي شود. 
مرد مالك جسم و جان زن و فرزندان خود است و همين نوع 
نگاه جامعه و البته قانون باعث شده تا بسياري از قتل هايي 
كه با عنوان قتل ناموس��ي در كشور رخ مي دهد، قاتل را با 
حداقل مجازات مواجه كند. بنابراين اگر بخواهيم ريشه تمام 
اين خشونت ها پيدا كنيم، مساله فقط ياد گرفتن گفت وگو 
كردن نيست، بلكه مواضع قدرت يكسان يا حداقل نزديك 
به هم مي تواند مانع بروز چنين خشونت هايي در خانواده ها 
باشد. بنابراين پيش نياز اساسي اينكه بتوانيم اين گفت وگو 
را جا بيندازيم اين اس��ت كه تمام موانعي را كه بر سر راه 
توزيع عادالنه قدرت در خانواده است، اصالح كنيم. يعني 
از قانوني گرفته كه به مراتب حق و قدرت بيش��تري به 
مرد در خانواده مي دهد بايد اصالح ش��ود تا مناسبات 
فرهنگي و اجتماعي كه اين توزيع تبعيض آميز قدرت را 
باعث مي شود. وقتي حمايت اجتماعي و فرهنگي وجود 
داشته باشد، وقتي زن بتواند درآمد داشته باشد، او هم 
ادامه در صفحه 8 بخشي از قدرت است.  

ريش��ه بس��ياري از مشكالت 
اقتصادي، معيشتي و راهبردي 
كش��ور را باي��د در بودج��ه 
جست وجو كرد. در واقع اصالح 
بودجه مي تواند زيربناي انجام 
اصالحات اقتصادي در كشور 
باش��د. ارزيابي ه��اي تحليلي 
بيانگ��ر آن اس��ت ك��ه اصالح 
ساختار بودجه يكي از اقدامات كليدي براي حل مشكالت 
اقتصادي و قرار گرفتن تصميم س��ازي هاي اقتصادي در 
مسير درست و معقول اس��ت. بر اساس اين واقعيت هاي 
مبرهن اس��ت كه مقام معظم رهبري بارها در اين زمينه 
رهنمود داشته اند و اصالح س��اختار بودجه را از نهادهاي 
تصميم گيري و تصميم س��از مطالبه كرده ان��د. يكي از 
مهم ترين مصوب��ات بودجه اي مجلس يازدهم در س��ال 
گذشته، مصوبه اي بود كه در فضاي عمومي كشور از آن با 
عنوان »برخي احكام اصالح ساختار بودجه« ياد شد. اين 
مصوبه 11بندي در راستاي اين هدف كلي شكل گرفت 
كه دولت در يك بازه زماني مشخص بتواند اصالحات مورد 
نياز در بودجه را محقق كند. مصوبه اي كه از يك طرف به 
دنبال افزايش شفافيت در بودجه است و از سوي ديگر تالش 
مي كند تا معضالت ريش��ه اي موجود در نظام هزينه اي و 
درآمدي بودجه را حل و فصل كند. با يك چنين مقدمه اي 
پرسشي كه ممكن اس��ت در اذهان عمومي در خصوص 
بودجه 1401 شكل بگيرد آن است كه آيا دولت در اليحه 
بودجه به اين ضرورت هاي اصالحي توجه كرده اس��ت يا 
خير؟ واقع آن است كه هرچند رييس سازمان برنامه و بودجه 
و شخص رييس جمهوري در نشس��ت هاي كارشناسي 
پيش از ارايه بودجه، وع��ده ارايه بودجه با اصالحات مورد 
نظر مجل��س را داده بودند، اما در عم��ل در بودجه ردپاي 
يك چنين اصالحاتي مشاهده نمي شود. يكي از مهم ترين 
مواردي كه مجلس تاكيد زيادي بر روي اصالح آن داشت و 
مورد بي توجهي قرار گرفته است، عدم پرداخت ها به ذينفع 
نهايي است كه همواره مشكالت فراواني را در اقتصاد و نظام 
پرداخت ها ايجاد مي كند. در واقع اصالح اين موضوع، بخش 
قابل توجهي از رانت ها، فسادها و عدم شفافيت ها را در اقتصاد 
كشور كاهش مي دهد. موضوع ديگر اصالحي كه مجلس 
بر روي آن تاكيد دارد، شفاف سازي در جداول ارزي بودجه 
است. اين مورد هم در بودجه 1401 مورد توجه قرار نگرفته 
است. برخالف برخي اظهارنظرها ميزان وابستگي بودجه 
به نفت همچنان باالست و حدود 600  تا 700هزار ميليارد 
تومان از بودجه مبتني بر درآمدهاي نفتي است. براي يك 
چنين حجم��ي، دولت بايد نهايت شفاف س��ازي را در 
بودجه اعمال كند. عدم تفكيك جداول ارزي و مشخص 
نبودن نرخ دالر در بودجه باعث مي شود بودجه با ابهامات 
فراواني در مس��ير اجرا قرار بگي��رد. كاهش رديف هاي 
بودجه و تجميع آنها در هم، مشكل ديگري است كه در 
ابعاد و زواياي گوناگ��ون بودجه وجود دارد، اين موضوع 
باعث بروز انتقادات فراواني از بودجه شده است و ميزان 
ادامه در صفحه 2 شفافيت اين سند مالي را... 

زينب نژاد مقدم محمد جواد گرجي پور همايون دارابي محسن زنگنه
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كار بورس در سومين فصل سال نيز به پايان رسيد 
و ش��اخص كل اين بازار با افت تقريبا 5 درصدي در 
آذرماه، تمام س��ودي را كه در 9 ماهه نخست سال 
جاري كس��ب كرده بود از دس��ت داد. در اين فصل 
ركورد خروج نقدينگي از تاالر شيشه اي شكست و 
همچنان شاهد ركود هستيم. بررسي آمارها نشان 
مي دهد كه 99.8 درصد از نقدينگي ورود به بازار در 
پنج ماهه نخست سال 1399 بوده و پس از آن پول ها 
مسير خروج از بازار را پيش گرفته اند. برهمين اساس 
صفحه 4 را بخوانيد شاخص كل بازار به...  

 برگ  ريزان 
پاييزي بورس

تاكيد بر حضور 
 بخش خصوصي 

 براي بهبود
اقتصاد و توليد



تعادل | ارزيابي ها نش��ان مي دهد، تجارت ايران با 
اتحاديه اوراسيا در 8 ماهه س��ال، از نظر ارزشي 73 
درصد رشد داش��ته است. بنابر آمارها، سه ميليارد و 
626 ميليون دالر كاال بين ايران و پنج عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا در بازه ياد شده تبادل شده كه از اين 
ميزان 2 ميليارد دالر از مبدا اين كشورها به ايران كاال 
فروخته ش��ده كه اين ميزان واردات نسبت به مدت 
مشابه 98درصد در ارزش بيشتر از مدت مشابه سال 
قبل بوده است. درمقابل، صادرات ايران به اوراسيا هم 
به ارزش 763ميليون دالر بوده كه نسبت به هشت 
ماهه س��ال 99تغييري در وزن نداشته اما در ارزش 
كاالي صادر شده 18 درصد رشد داشته است. حال، 
مدير اجرايي مركز كنسرس��يوم صادرات��ي ايران و 
اوراسيا خبر داده كه با توجه به اينكه از مهر ماه 1۴۰1 
عوارض گمركي صادرات محص��والت ايراني به اين 
اتحاديه برداشته مي شود، برآورد شده كه بتوان 3۰۰ 
ميليون دالر صادرات در يك سال به كشورهاي اين 
منطقه داشته باشيم. او همچنين در اظهاراتي گفته 
اس��ت: با توجه به قيمت رقابتي و اس��تاندارد بودن، 
محصوالت كش��اورزي فرآوري ش��ده و مواد غذايي 

بيشترين قابليت صادرات را دارند.

 كدام كاالها قابليت صادراتي دارند؟
مدير اجرايي مركز كنسرس��يوم صادرات��ي ايران و 
اوراسيا روز گذش��ته در جمع خبرنگاران، بيان كرد: 
براساس قراردادهاي تجاري ايران با اتحاديه اوراسيا 
مقرر شده كه از مهرماه 1۴۰1 كاالهاي ايراني بدون 
پرداخت حقوق گمركي به كش��ورهاي اين منطقه 
صادر ش��وند. اميرعباس افشار امين افزود: كاالهاي 
صادراتي البته بايد اس��تانداردهاي م��ورد نياز اين 
اتحاديه را رعايت كنند به همين منظور حتي دفاتري 
نيز در مسكو و ايروان ايجاد شده است تا به صادرات 

كاالهاي ايراني كمك كند.
مدير اجرايي مركز كنسرس��يوم صادرات��ي ايران و 
اوراسيا ادامه داد: براساس تفاهم صورت گرفته حتي 
مفاد اوليه مورد نياز توليد كاالهاي صادراتي به اين 
منطقه تامين مي شود تا بتوان كااليي رقابتي را به اين 
كشورها صادر كرد. بنابه اظهارات افشار امين، انواع 

محصوالت فرآوري شده غذايي مانند انواع »خشكبار 
فرآوري شد و خرما، ماكاروني انواع شيريني و شكالت 
و كنسرو« قابليت صادراتي بااليي براي ارسال به اين 
كشورها دارند. او افزود: مواد غذايي فراوري كشور ما 
اس��تانداردهاي مورد نياز براي صادرات به اتحاديه 
اوراس��يا را پاس مي كند، همچنين قابليت هايي در 
زمينه صادرات محصوالتي مانند شيرآالت و پارچه 
داريم. او در ادامه بيان كرد: با توجه به تفاوت قيمتي 
كه به ويژه در بخش مواد غذايي و در مرحله بعد پارچه 
و شيرآالت داريم مي توانيم بخش مناسبي را از اين 

بازارها در اختيار خود قرار دهيم. 
افش��ار امين با اش��اره ب��ه اس��تانداردهاي صادرات 
محصوالت كش��اورزي خ��ام، گفت: متاس��فانه در 
اين بخش بس��ياري از محصوالت كش��اورزي ما به 
ص��ورت خام قابليت ص��ادرات به اوراس��يا را ندارند 
به ط��وري كه خرم��اي م��ا اس��تانداردهاي الزم و 
ضدعفوني مورد نظر اتحاديه اروپا را انجام نمي دهد 
اما كنسرسيوم خود براي انجام صادرات وارد ميدان 
ش��ده و محصوالت صادراتي را براس��اس خواس��ت 
اين كش��ورها فراوري مي كن��د. به گفت��ه او، براي 
تسهيل صادرات به كشورهاي اتحاديه اوراسيا حتي 
شلف هاي فروشگاهي را در فروگشاه هاي زنجيره اي 

اين كشورها اجاره كرده ايم و مبلغ حاصل از صادرات 
را بعد از فروش محصول خود در اين كشورها دريافت 

مي كنيم.
مدير اجرايي مركز كنسرس��يوم صادرات��ي ايران و 
اوراس��يا ادام��ه داد: در حال حاضر ني��ز صادرات به 
كشورهاي روسيه و ارمنستان در حال انجام است كه 
اميدواريم از سال آينده و با برداشته شدن تعرفه هاي 
گمركي صادرات به ديگر كشورها را نيز شاهد باشيم 
و ميزان صادرات به دو كش��ور يادشده افزايش يابد. 
افش��ار امين تاكيد كرد: با برداشته شدن تعرفه هاي 
گمركي از س��ال آينده براورد ش��ده كه بتوان 3۰۰ 
ميليون دالر صادرات در يك سال به كشورهاي اين 

منطقه داشته باشيم.
افش��ار امين در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
گف��ت: آنچه ما در كنسيرس��يوم صادرات��ي ايران- 
اوراسيا دنبال مي كنيم، صادرات در منطقه اوراسيا 
است و صادرات مبلمان يكي از محصوالتي است كه 
به عنوان هدف اصلي پيگير آن هس��تيم. با اين حال 
براي صادرات ابتدا باي��د محصولي با كيفيت توليد 
شود و آنچه شاهد هس��تيم اينكه زنجيره محصول 
از مرحله مواد اوليه، دچار نواقصي است. افشار امين 
افزود: با تفاهمنامه هايي كه با توليدكنندگان بزرگ 

مواد اوليه مصنوعات چوبي و مبلمان انجام داده ايم، 
توانسته ايم براي نخستين بار، اين زنجيره را تكميل 
كنيم. به عبارتي يك كنسرسيوم صادراتي، به عنوان 
تامين كننده مواد اوليه با قيمت رقابتي و كمتر از بازار، 
با توليدكنندگاني كه توان صادراتي دارند، همكاري 
خواهد كرد و اقالمي از جمله »پارچه«، »اس��فنج«، 
»نئوپان« و »چوب روسي« را براي توليد مصنوعات 
چوبي و مبلمان با قيمت ارزان در اختيارش��ان قرار 
خواه��د داد. اي��ن بزرگ ترين ق��رارداد تامين مواد 
اولي��ه و ايجاد زنجيره توليد تا ص��ادرات مصنوعات 
چوب��ي و مبلمان اس��ت و از آنجايي ك��ه در اختيار 
توليدكنندگاني با ت��وان توليد محصوالت صادراتي 
قرار مي گيرد، بنابراين در راستاي اهداف كنسرسيوم 

انجام خواهد شد.
بنابراين گزارش، رامين مهمان پرست سخنگوي سابق 
وزارت امور خارجه و فعال در بخش ديپلماسي اقتصادي 
نيز در اين نشست، اظهار كرد: اقدامات حمايتي مانند 
تسهيل قوانين صادراتي، اعطاي مشوق هاي صادراتي 
تامين و واردات مواد اوليه مورد نياز و ماش��ين آالت از 
جمله مواردي هست كه مي تواند صادرات ما را به ويژه 

به كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا افزايش دهد.
وي اف��زود: در حال حاضر وارد كننده هاي انحصاري 
كاال به شكل مافيايي در كشور وجود دارد و به اشكال 
مختلف چوب الي چ��رخ توليدكنن��دگان داخلي 
مي كنند حتي شاهديم كه در واردات نيز براي فراهم 
ش��دن امكان واردات اقدام به آمار س��ازي دارند. اين 
فعال بخش ديپلماس��ي اقتصادي ادام��ه داد: بازار 
منطقه يكي از جذاب ترين بازارهاي دنياس��ت زيرا 
عالوه براينك��ه بكر و داراي امنيت الزم اس��ت براي 
كش��ورمان نيز مزيت هاي نسبي در ارتباط با هزينه 
حمل و نقل و قيمت تمام ش��ده دارد. مهمان پرست 
اظهار داشت: قابليت تامين بازار 6۰۰ ميليون نفري 
منطقه براي كشورمان مهياست كه بخش خصوصي 
خود با وجود تحريم ه��ا مي تواند راه هاي صادرات را 
هموار كند. وي تاكيد كرد: تحريم ها تنها تا 2۰ درصد 
مي تواند مشكل و هزينه ايجاد كند و بخش خصوصي 
خود زمينه هاي صادرات اين محصوالت را با شركاي 

خارجي خود فراهم مي كنند.
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 پايان كار شوراي رقابت 
در قيمت گذاري خودرو

بر اساس مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي و 
تاييد مقام معظم رهبري، شوراي رقابت از قيمت گذاري 

خودرو كنار رفت.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، از مدتي پي��ش اعالم ش��د كه 
قيمت گذاري خودرو به ستاد تنظيم بازار محول شده 
است ولي اعضاي شوراي رقابت اين موضوع را تاييد نكرده 
و تاكيد داشتند كه هيچ ابالغيه رسمي به آنها نشده است؛ 
حتي بعد از اينكه در هفته هاي اخير قيمت گذاري جديد 
خودرو در ستاد تنظيم بازار انجام شد، شوراي رقابت آن 

را نپذيرفته بود.
با اين حال تازه ترين ابالغ صورت گرفته نش��ان از كنار 

گذاشتن شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو دارد.
طبق مصوبه شصت وس��ومين جلسه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي كه ب��ه تأييد مقام معظم رهبري 
رسيده است، مس��ووليت تنظيم بازار خودرو از جمله 
تدوي��ن و ابالغ دس��تورالعمل هاي تنظيم قيمت اين 
بازار فعال بر عهده وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و با 
هماهنگي ستاد تنظيم بازار است. براين اساس از اين پس 
شوراي رقابت در خصوص قيمت گذاري خودرو تكليف 
و اختياري ندارد و رسيدگي به شكايات شهروندان در 
خصوص قيمت گذاري نيز در اين شورا قابليت استماع 
ندارد؛ از اين رو شوراي رقابت اعالم كرده كه شهروندان 
در صورتي كه در اين خصوص شكايتي دارند، شكايت 
خود را از طريق مراجع ذيصالحي همچون وزارت صمت، 
دادگاه هاي عمومي، سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و... پيگيري 
كنند. گفتني است كه ش��وراي رقابت حدود 1۰ سال 
گذش��ته در قيمت گذاري خودرو وارد شده بود كه در 
س��ال 1397 با مصوبه سران قوا كنار رفته بود ولي بعد 
از رايزني هاي صورت گرفته در ارديبهش��ت 1399 بار 
ديگر به قيمت گذاري برگشت اما در اين فاصله انتقاداتي 
در رابطه با عملكرد شورا و به ويژه روش قرعه كشي در 

فروش مطرح بود.
ش��وراي رقابت در حالي دوباره از قيمت گذاري خودرو 
كنار مي رود كه اعضاي ش��ورا تاكيد داش��تند »شورا 
براساس تكليف سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴، وظيفه 
تش��خيص انحصار و همچنين تعيين دس��تورالعمل 
قيمت و دسترسي عادالنه مصرف كننده را بر عهده دارد 
و اين در حالي است كه بررسي هاي شوراي رقابت نشان  
مي دهد كه توليد خودرو به ويژه خودروهاي پرتيراژ در 
ايران كه نه واردات دارد و نه مونتاژ، كامال انحصاري است 
و در اختيار دو خودروس��از بزرگ قرار دارد كه از لحاظ 
اقتصادي از موقعيت كامال مسلط برخوردارند و اگر شورا 
دخالت نكند مشخص نيست خودرو را با چه قيمتي به 

مصرف كننده خواهند فروخت.«

ايران از غني سازي ۶۰درصد 
فراتر نمي رود

محمد اسالمي، رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران 
در مصاحبه با اس��پوتنيك گفت: ته��ران قصدي 
براي افزايش سطح غني سازي اورانيوم به بيش از 
6۰درصد ندارد. وي در پاسخ به اين سوال كه »اگر 
طرفين نتوانند به توافق 2۰1۵ برگردند، آيا ايران از 
6۰درصد غني سازي اورانيوم فراتر خواهد رفت«، 
گفت: خير. اس��المي در ادامه تاكيد كرد: هدف از 
برنامه هسته اي ايران برآورده كردن نيازهاي كشور 
در ح��وزه توليدات صنعتي و همچني��ن رفع نياز 
مصرف كنندگان داخلي در زمينه برخي كاالهاي 
خاص است. وي افزود: همه فعاليت هاي هسته اي 
ايران براساس توافق ها، اساسنامه و قوانين آژانس 
بين المللي انرژي اتمي انجام مي ش��ود. اس��المي 
ادامه داد: سند تفاهم برجام فقط براي اعتمادسازي 
اس��ت. اين تفاهم براي لغو تحريم ها بوده و اگر قرار 
باشد كه تحريم ها لغو نش��ود و آنها به دنبال توقف 
صنعت هسته اي ايران باشند، ما هرگز اين مساله را 
نمي پذيريم. رييس سازمان انرژي اتمي ايران تاكيد 
كرد: به هيچ وجه افرادي كه سابقه هاي مشخص و 
مبرهن دارند و مشخص است كه عامل سرويس هاي 
بيگانه بوده اند را به عنوان بازرس آژانس نمي پذيريم. 
اس��المي در ادامه اظه��ارات خود اف��زود: ايران در 
حال حاضر مي تواند سوخت هس��ته اي مورد نياز 
خود را تامين كند. در ح��ال مذاكره با »روس اتم« 
هس��تيم و اميدواريم كه بتوانيم به عنوان بخشي 
از همكاري هاي مان، اس��تفاده از سوخت ايراني را 
در قلب راكتور بوش��هر آغاز كني��م. وي ادامه داد: 
در روزهاي آتي واحد ش��ماره ي��ك نيروگاه اتمي 
بوشهر به مدار خواهد آمد. هدف گذاري براي ايجاد 
نيروگاه هاي جديد 1۰ هزار مگاوات است كه آن را 
برنامه ريزي كرده ايم، توسعه نيروگاه هاي اتمي يكي 
از راهبردهاي اساسي ايران است و سامانه هاي مقابله 
با حمالت س��ايبري در نيروگاه هاي ما ايمن است. 
اسالمي ادامه داد: در مقايس��ه با زمانبندي اوليه، 
ساخت واحدهاي دوم و سوم نيروگاه بوشهر 23 ماه 
عقب افتاده است. از روس اتم انتظار داريم كه اجراي 
پروژه و همچنين طرح پرداخت غرامت را تس��ريع 
كند. درخصوص واحد سوم، عمليات محكم سازي 
خاك ب��راي بتن ريزي فونداس��يون در حال انجام 
است. اظهارات اسالمي درباره عدم افزايش سطح 
غني س��ازي به بيش از 6۰درصد در حالي است كه 
چندي پيش رژيم صهيونيس��تي مدعي ش��د در 
ايران غني سازي تا 9۰درصد هم انجام مي شود. در 
واكنش به اين ادعا، رافائل گروسي مديركل آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي گفته بود: ما غني س��ازي 
۵درص��د )در ايران( داريم، غني س��ازي 2۰درصد 
داريم، غني سازي 6۰درصد داريم كه بسيار باالست 
و بين 6۰درصد تا 9۰درصد، گام هاي اندكي فاصله 
وجود دارد و نگراني هايي در اين خصوص هست اما 
ما هيچ اطالعاتي درباره غني سازي اورانيوم با غلظت 

9۰درصد نداريم.
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فرصت هاي جديد صادراتي به اوراسيا

كاهش تورم پاييز نويدبخش بهبود رشد اقتصادي

مشكلي به نام شفافيت در بودجه

طي هفته هاي اخير آمارهاي اميدواركننده اي از كاهش 
تورم منتشر شده است كه در صورت استمرار مي تواند 
افق روشني براي بهبود ساختار اقتصاد كالن و افزايش 

رشد اقتصاد پيش روي كشور ترسيم كند.
جزييات نرخ تورم خوراكي ها و خدمات در آذرماه نشان 
مي دهد كه نرخ تورم آذر امس��ال با يك واحد درصد 
كاهش به ۴3.۴ درصد رسيده است. بر اين اساس روند 
گراني قيمت كاال در آذرماه كند شده و حتي در برخي 

اقالم رشد منفي مشاهده مي شود.
از سوي ديگر انتشار آمار رشد اقتصادي كشور از سوي 
دو نهاد بانك مركزي نشان مي دهد رشد اقتصادي در 
فصل تابستان مثبت 3.3 درصد )2.2 درصد بدون نفت( 
بوده كه هرچند نسبت به فصل بهار كاهش يافته و با 
ركود بعضي بخش ها همراه بوده، با اين حال توانسته 
اس��ت براي پنجمين ماه متوالي خود را در محدوده 

مثبت حفظ كند.
جديدترين آمار صن��دوق بين المللي پول هم حجم 
اقتصاد ايران در سال 2۰21 را نزديك به 1.1 تريليون 
دالر برآورد كرده كه بر اين اس��اس ايران هفدهمين 
كشور از نظر توليد ناخالص داخلي اسمي و نخستين 
كشور جنوب غرب آسيا باالتر از تركيه و عربستان است.

براي آنكه تصور بهتري از اهميت كاهش تورم و افزايش 
رشد اقتصادي به دست آوريم بايد خاطرنشان كرد كه 
يك رشد مستمر و باكيفيت مي تواند به افزايش توليد و 
اشتغال و همچنين افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري 
و ارزآوري بينجامد كه همه اين نتايج مجددا در كنترل 
سطح عمومي قيمت ها و تقويت قدرت خريد جامعه 

منعكس خواهد شد.

 رابطه تورم و رشد
مروري بر ادبيات علمي درباره رابطه تورم و رشد اقتصاد 
با تاكيد بر اقتصاد ايران، چشم انداز بهتري در اين زمينه 

به دست خواهد داد.
دوفصلنامه علمي »بررسي مسائل اقتصاد ايران« در يك 
مقاله علمي كه با عنوان »رابطه تورم، نااطميناني تورم 
و رشد اقتصادي در ايران« در شماره پاييز و زمستان 
98 خود چاپ كرده مي نويس��د: »تاثير تورم بر رشد 
اقتصادي بدون توجه به سطح رشد اقتصادي، همواره 

منفي و معنادار است«.
همچنين پژوهش��ي كه با عنوان »تأثير تورم بر رشد 
اقتصادي« در دوماهنامه »توسعه و سرمايه« منتشر 
ش��ده مي گويد: »در ميان۵2 فرضيه بررس��ي شده 

فرضيه تأثير تورم بر رشد اقتصادي درصد بيشترين 
تكرار را دربين مطالعات انتخاب ش��ده داشته است«. 
به تاكيد اين پژوهش، »توصيه مي ش��ود دولت ها در 
سياس��ت هاي اقتصادي از كاهش نرخ تورم به عنوان 

تكيه گاه سياست هاي خود استفاده كنند«.
بررسي رابطه تورم و رش��د اقتصاد از زاويه مقابل هم 
قابل توجه اس��ت. در اين زمينه مطالع��ه اي با عنوان 
»بازبيني رابطه ميان رشد اقتصادي و تورم در ايران« كه 
زمستان 99 در فصلنامه »پژوهش هاي اقتصاد ايران« 
منتشر شده تاكيد مي كند: »نتايج نشان مي دهند در 
بلندمدت )بيشتر از ۴ سال(، افزايش )كاهش( در رشد 

اقتصادي با كاهش )افزايش( تورم همراه است«.

 كارنامه دولت دوازدهم
چنانچه مروز كلي بر ادبيات اقتصادي موجود نش��ان 
مي دهد، هرچه دول��ت در كنترل تورم موفق تر عمل 
كند، رش��د اقتصادي و مزاياي آن را به ارمغان خواهد 
آورد و بالعكس. در اين مورد عملكرد دولت هاي مختلف 
در چند دهه گذشته قابل بررس��ي است، اما كارنامه 
دولت يازده��م و دوازدهم و آنچه به س��اكنان بعدي 
پاستور تحويل داده تامل برانگيز است. تقريبا همه آنچه 
از دولت تدبير و اميد برجاي مانده يا در قالب تورم خود 
را نشان داده يا زمينه ساز تورم هاي شديد در ماه هاي 

بعد از پايان دولت بوده است.
در شش ماه نخست سال 1۴۰۰ دولت روحاني تنخواه 
بودجه كل س��ال را مصرف كرد و عالوه بر آن به گفته 
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه، ۵3۵ هزار ميليارد 
تومان بدهي مربوط به اصل و س��ود اوراق روي دست 
دولت سيزدهم گذاشته به طوري كه تا سال 1۴۰۵ بايد 
ماهيانه 1۰ هزار ميليارد تومان سررسيد اوراق منتشر 

شده دولت قبل پرداخت شود.
نتيجه اين وضعيت آشفته آن شد كه اقتصاد كشور 
با كسري بودجه 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد توماني 
و تورم نقطه به نقطه ۵۵ درصدي به دس��ت دولت 
جديد رسيد. اين در حالي بود كه خردادماه سال 99 
رييس كل بانك مركزي ب��ا صدور بيانيه چارچوب 
هدف گذاري تورم، از هدفگذاري تورم 22 درصد در 
سال 1399 سخن به ميان آورد و رييس جمهوري 
هم مهرماه همان سال موقع ابالغ بخشنامه بودجه 
سال 1۴۰۰ به دس��تگاه هاي اجرايي، هدفگذاري 
پيش بيني تورمي س��ال 1۴۰۰ را 22 درصد اعالم 

كرده بود!

 ركود تورمي
درباره كيفيت رشد اقتصادي مثبت 3.3 درصدي شش 
ماه نخس��ت 1۴۰۰ هم گفتني است هرچند مثبت 
ماندن رشد فصلي مهم اس��ت، اما رشد يك درصدي 
تابستان نس��بت به رش��د اقتصادي 6.2 درصدي در 
فصل بهار، كاهش يافته و از سوي ديگر بخش زيادي 
)يك سوم( از اين رشد 3.3 درصدي مربوط به افزايش 
فروش نفت بوده است كه در دولت قبل تا حدود روزانه 
3۰۰ هزار بشكه سقوط كرده بود و در ادامه تا حدودي 

افت خود را بازيابي كرد. 
همچنين در نيمه نخست سال جاري رشد اقتصادي 
در گروه صنعت مثبت 1.9  درصد بوده است كه مثبت 
بودن آن ناش��ي از رش��د ۵.8 درصدي اي��ن گروه در 
فصل اول سال بوده اس��ت، چرا كه در فصل دوم سال 
رش��د صنعت به منفي 1.۵ درصد رس��يده است كه 
نشان دهنده ركود در گروه صنعت بوده و پيشگيري از 

تكرار آن در فصل پاييز دشوار خواهد بود.
به اين ترتيب معلوم مي شود تورم باالي سال 1۴۰۰ نه 
تنها قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داده كه ترمز 

رشد اقتصادي را هم كشيده است.

 تغيير جهت تورم
به هر حال در چند ماه اخير تغييرات خوبي در كنترل 
تورم رخ داده كه نويدبخش آينده اي بهتر براي فضاي 

اقتصاد كالن است.
جزييات نرخ تورم خوراكي ها و خدمات در آذرماه نشان 
مي دهد كه نرخ تورم آذر امس��ال با يك واحد درصد 
كاهش به ۴3.۴ درصد رسيده است. بر اين اساس، تورم 
گوشت قرمز و ماكيان ۰.2 درصد و ميوه و خشكبار 1.1 

منفي بوده  است. 
گروه شير، پنير و تخم مرغ تقريبا ثبات قيمت را تجربه 
كرده است. باالترين ميزان تورم در بخش خوراكي ها 
مربوط به محصوالت طبقه بندي نشده است كه ۵.۵ 
درصد رشد يافت و پس از آن سبزيجات و حبوبات 3.۵ 

درصد نسبت به آبان ماه گران شده است.
س��يد احس��ان خاندوزي، وزير اقتص��اد هم چندي 
پيش با اش��اره به كاهش 1۴ درص��دي تورم نقطه به 
نقطه در همين چندماه نخست دولت، گفته بود: »با 
مراقبت هايي كه در سه ماه گذشته انجام شده است، 
نرخ تورم نقطه به نقط��ه از قله حدود ۵۵ درصدي در 
ماه هاي 6، 7 و 8 امس��ال، روند كاهشي خود را ادامه 

داده و به ۴1 درصد كاهش يافته است.«

 نقشه راه رشد غيرتورمي
بدون شك تغيير روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادي با 
اقدامات چند هفته و حتي چندماهه به ثمر نمي نشيند، 
لكن برنامه اي كه دولت جديد در پيش گرفته، اگر از 
روي كاغذ به ميدان اجرا وارد ش��ود، مي تواند اقتصاد 

كشور را از شرايط كنوني به سالمت عبور دهد.
در اين زمينه نقشه راه رشد غيرتورمي، مهم ترين برنامه 
وزارت اقتصاد و امور دارايي در دولت سيزدهم است كه 
هفته پاياني آبان توسط »سيد احسان خاندوزي« وزير 

امور اقتصادي و دارايي رونمايي شد.
در برنامه هاي خاندوزي تإكيد ش��ده است كه »رشد 
اقتصادي محقق نمي شود مگر با كنترل تورم و بازگشت 
ثبات به بازاره��ا و پيش بيني پذير ك��ردن اقتصاد«. 
همچنين براي مهار تورم در سه حوزه سياست پولي، 
سياس��ت ارزي و سياس��ت هاي بودجه اي اقداماتي 
پيش بيني و تصريح شده است كه »سياست هاي سه 
گانه فوق نبايد موجب تضعيف رشد در بخش واقعي 

اقتصاد و توليد شود«.

 بودجه رشدمحور
نكته بس��يار كليدي ديگري كه مي تواند نشانه تبلور 
اراده دولت براي كنترل تورم و تقويت رشد اقتصادي 
باشد، اليحه بودجه ساالنه است. رييس سازمان برنامه 
و بودجه در موارد متعددي به اين موضوع پرداخته و از 
جمله با تاكيد بر كنترل تورم گفته است كه در بودجه 
سال آينده رش��د اقتصادي 8 درصدي با فرض ادامه 
تحريم ها ديده شده است و اين هدف با توجه به كنترل 
كرونا و ركود ناش��ي از عملكرد دولت قبل واقع بينانه 
است. سيد مسعود ميركاظمي درباره بودجه 1۴۰1 
مي افزايد: »بودجه سال آينده بر مبناي سند آمايش 
تدوين شده است ازاين رو ظرفيت هاي داخلي هر استان 
تا سطح شهرستان تعيين و سهم هريك از اين مناطق 
در رشد اقتصادي استان و كشور مشخص شده است«.

به گفته اين مس��وول، براي رش��د اقتصادي متوازن 
17۵ هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته ش��ده 
و اين يعني س��اختار بودجه بر اساس رشد اقتصادي 

شكل گرفته است.
به نظر مي رس��د اگر دولت بتوان��د در مقام عمل هم 
برنامه ه��اي خ��ود را در حوزه رش��د غيرتورمي و در 
چارچوب برنامه هاي مختلف پيش ببرد، تحول خوبي 
در ميان مدت و بلندمدت شكل خواهد گرفت و تورم 
پايدار، جاي خود را به رشد پايدار اقتصادي خواهد داد.

 نيز كاهش داده اس��ت. مجموعه اين موارد و س��اير 
گزاره هاي مرتبط باعث ش��ده تا حج��م انتقادات از 
بودجه، ب��اال برود و بس��ياري از تحليلگران به دليل 
مشكل شفافيت و عدم اجراي رويكردهاي اصالحي، 
بودجه را باعث بروز مش��كالت عديده اي در اقتصاد 
ايران بدانند. در اين ش��رايط نماين��دگان معتقدند 
كه مي بايس��ت از طريق افزايش همكاري هاي ميان 
دولت و مجلس تا فرصت باقي است، اصالحات الزم 

در بودجه صورت بگيرد. براي اين منظور الزم است 
تا دولت تاييديه الزم ب��راي اعمال اصالحات الزم را 
به مجلس دهد تا از اين طري��ق بتوان ضرورت هاي 
اصالح��ي را در بودج��ه 1۴۰1 گنجان��د. از منظ��ر 
قانوني مجلس رأسا نمي تواند تغييرات بنياديني در 
بودجه اعمال كند، چرا كه ش��وراي نگهبان بودجه 
را رد خواهد ك��رد. تنها از طريق افزايش همكاري ها 
است كه مي توان بودجه را در مسير اصالح قرار داد. 

معتقدم در صورت اعم��ال اصالحات كليات بودجه 
راي خواهد آورد. روز يكش��نبه آينده موعد رسمي 
تشكيل كميسيون تلفيق مجلس است . بعد از بررسي 
كليات بودجه در تلفيق، كلي��ات بودجه براي اعالم 
نظر نمايندگان راهي صحن مي شود. در صورتي كه 
نمايندگان كليات بودجه را تاييد كنند، روند بررسي 
جزييات آغاز خواهد شد. معتقدم، بودجه سال 1۴۰1 
بايد نقطه آغازين اعمال اصالحات ضروري در بودجه 

باش��د تا در يك روند تدريجي طي سال هاي آينده 
بتوان بودجه اي در تراز با كمترين ميزان كس��ري و 
مشكل را شكل داد. اين مهم تنها در صورت همراهي، 
همفكري و مساعدت مجموعه نهادهاي تصميم ساز و 
تصميم گير محقق خواهد شد. مجلس، دولت، ديوان 
محاس��بات، مركزپژوهش هاي مجل��س و... همگي 
بايد در راس��تاي يك هدف بنيادين كه دستيابي به 

بودجه اي شفاف و كارآمد است، قدم بردارند.

ادامه از صفحه اول

رييس جمهور در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا: 

رييس جمهور گفت: پرهيز از اجتماعات و رعايت دقيق و 
كامل شيوه نامه هاي بهداشتي به ويژه در مراكز مذهبي 
از جمله حرم هاي مطهر، حسينيه ها و مساجد ضروري 
است. ابراهيم رييس��ي رييس جمهور، روزگذشته در 
جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني از مردم به خاطر 
استقبال از تزريق دوز سوم واكسن كرونا اظهارداشت: 
امروز تش��خيص متخصصين پزش��كي اين است كه 
تزريق دوز سوم واكسن كرونا در صيانت از جان مردم در 
مقابل ابتال به كرونا موثر است و الزم است مراكز تزريق 
واكسن فعال باشند تا مردم براحتي و بدون هيچ مشكلي 
بتوانند براي دريافت واكسن اقدام كنند. رييس جمهور 
افزود: امروز كشورمان به خاطر همراهي مردم و اقدامات 
پيشگيرانه اي كه انجام شده، از وضعيت نسبتاً مناسبي 
نسبت به ساير كش��ورها در زمينه شيوع سويه جديد 
كرونا برخوردار است اما حتما بايد دستگاه هاي مسوول 
با كنترل ترددهاي مرزي و تشديد اقدامات پيشگيرانه 
تالش كنند تا دچار آس��يب نشويم. رييسي در ادامه با 
اشاره به دريافت گزارشاتي در رابطه با گراني قيمت برخي 
از اقالم داروي��ي، تصريح كرد: اينگونه گراني ها كه رنج 
مضاعفي بر بيماري است به هيچ عنوان پذيرفتني نيست 
و نبايد اتفاق بيفتد و الزم است وزارت بهداشت و درمان 
با جديت آن را پيگيري كند و اجازه ندهد افراد سوداگر 

در زمينه گراني اقالم دارويي فعال شوند.

گراني برخي اقالم دارويي به 
هيچ عنوان نبايد اتفاق بيفتد

نشست مشترك سران قواي مقننه، مجريه و قضاييه 
عصر دي��روز ۴ دي ماه 1۴۰۰ در مجلس ش��وراي 
اسالمي و به ميزباني محمدباقر قاليباف برگزار شد. به 
گزارش خبرگزاري خانه ملت، در اين جلسه ابراهيم 
رييسي رييس جمهور، محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي و غالمحسين محسني اژه اي 
رييس ق��وه قضاييه درب��اره مهم ترين مس��ائل و 

موضوعات كشور تبادل نظر و مشورت كردند.

برگزاري نشست مشترك سران 
قوا به ميزباني رييس مجلس 

هادي بيگي نژاد، عضو كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي، با اشاره به ارايه اليحه بودجه سال 
1۴۰1 ازس��وي دولت به مجل��س، گفت: مجلس 
در هفته آينده به بررس��ي اليحه بودج��ه به ويژه 
در بحش هايي ك��ه مربوط به حوزه انرژي اس��ت 
خواهد پرداخت. وي افزود: همچنين در جلس��ات 
اين هفته 3 تن از اعضاي كميسيون براي عضويت 
در كميس��يون تلفيق بودجه سال 1۴۰1 انتخاب 
خواهند شد. عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه 
داد: دولت پيش��نهادهايي را در بحث قيمت نفت، 
تامين گاز و ف��روش نفت در قال��ب اليحه بودجه 
1۴۰1 ارايه كرده كه قرار است در جلسات اين هفته 
كميسيون انرژي اين موضوعات مورد بررسي قرار 
گيرد تا بتوانيم يك تعادلي در اين حوزه برقرار كنيم. 
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: در بحث قيمت 
حامل هاي انرژي هيچ افزايش قيمتي درخصوص 
بنزين و گازوييل در اليحه بودجه سال 1۴۰1 مطرح 

نشده است.

قيمت بنزين و گازوييل 
در بودجه ۱۴۰۱ تغيير نمي كند

جلسه دكتر مخبر با اعضاي هيات رييسه 
اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف

معاون اول رييس جمهور حضور موثر و فعاالنه بخش 
خصوصي را يكي از راه هاي بهب��ود وضعيت اقتصاد و 
توليد كش��ور توصيف و تاكيد كرد: دولت به دنبال آن 
اس��ت تا به عنوان ناظر و نه مداخله گر در كنار فعالين 
حوزه توليد و صادرات كشور باشد. دكتر محمد مخبر 
بعدازظهر ديروز )ش��نبه( در جلسه مشترك اعضاي 
هيات رييسه اتاق بازرگاني،  صنايع، معادن، كشاورزي، 
اتاق تعاون و همچنين اتاق اصناف كش��ور بر ضرورت 
توانمند س��ازي بخش تعاون و خصوصي كشور تاكيد 
كرد و افزود: تيم اقتصادي دولت به دنبال آن اس��ت تا 
با تعامل بيش��تر و ارتباط مستقيم با فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي و برداش��تن موان��ع، در جهت خلق 
ثروت در جامع��ه گام بردارد. معاون اول رييس جمهور 
با اشاره به اهميت حضور سازنده و فعال توليدكنندگان 
و صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني خاطرنشان 
كرد: پيگيري ديپلماسي اقتصادي يكي از راهبردهاي 
دولت س��يزدهم براي رونق توليد اس��ت. دكتر مخبر 
هدايت نقدينگي موجود در كش��ور در مسير توسعه و 
رونق توليد و صادرات را از اهداف مهم اقتصادي برشمرد 
و اعالم آمادگي كرد كه اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني 
و پروژه هاي نيمه كاره به مردم و بخش خصوصي واگذار 
ش��ود. معاون اول رييس جمهور با اشاره به عدم اجراي 
صحيح سياس��ت هاي اصل ۴۴ در كشور تصريح كرد: 
اجازه نمي دهيم برخي رويه هاي نادرست گذشته در 
زمينه خصوصي سازي در كشور ادامه يابد. در اين جلسه 
كه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد، نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق  اصناف و اتاق 
تعاون به طرح دغدغه ها و مشكالت خود در بخش هاي 
مختلف از جمله توجه به مس��اله خصوصي سازي در 
كشور، ديده ش��دن نظرات فعاالن اقتصادي در جهت 
جهش صادراتي، بازشدن فضا براي بخش خصوصي و 
تعاون، تامين سرمايه مالي براي فعاالن بخش صنعت و 
صادرات از طريق بازار سرمايه، اجرايي شدن سند توسعه 
بخش تعاون، رف��ع قوانين و مقررات دس��ت و پاگير، 
 مبارزه با فساد و استفاده از ظرفيت تعاوني ها براي تامين 

كاالهاي اساسي پرداختند.

تاكيد بر حضور بخش خصوصي 
براي بهبود اقتصاد و توليد

رييس سازمان انرژي اتمي: 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه 4 دي 1400، قيمت اونس جهاني طال 1808 
دالر، قيمت دالر آزاد حول و حوش 30 هزار تومان و قيمت 
سكه طرح جديد معادل 12 ميليون و 990 هزار تومان اعالم 
شده اس��ت. اين كاهش قيمت طال و سكه در بازار داخلي 

نشان دهنده تمايل بازار ارز به كاهش نرخ دالر آزاد است. 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از كاهش قيمت طال و 
سكه در بازار طي روز 4 دي 1400 خبر داد.محمد كشتي 
آراي با اش��اره به اينكه هر اونس طال در بازارهاي جهاني 
با 11 دالر افزايش نس��بت به هفته گذشته, 1810 دالر 
عرضه مي شود افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح قديم 
12 ميليون و ۷۵0 هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 
12 ميليون و 980 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و 800 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 800 هزار تومان و سكه 
گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان بفروش مي رسد. وي 
با اشاره به كاهش حباب سكه تا 300 هزار تومان ادامه داد: 
در حال حاضر قيمت و تقاضا در بازار كاهش يافته كه اين 
شرايط حباب سكه را نيز با افت قيمت مواجه كرده است.

هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 293 هزار تومان و هر 
مثقال طال ۵ ميليون و ۶00 هزار تومان فروخته مي شود.

    نرخ دالر در نخستين روز هفته ثابت ماند 
نرخ دالر )شنبه، چهارم دي ماه( در صرافي هاي بانكي بدون 
تغيير قيمت نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، دوم 
دي ماه(، به رقم 2۷ هزار و 401 تومان معامله شد. قيمت 
فروش يورو با 101 تومان كاهش قيمت نسبت به روز كاري 
گذشته برابر با 30 هزار و ۵۷۵ تومان بود. قيمت خريد هر 
دالر 2۶ هزار و 8۵8 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار 
و 9۷0 تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۷ هزار و 39 و نرخ فروش آن 2۷ هزار 
و 28۵ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار 30 هزار و ۵8۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 
8۶4 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 2۷ هزار و ۵94 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 24 هزار و 394 تومان معامله شد. قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار تومان ش��د و پس از آن در 
محدوده قيمت 2۶ تا 2۷ هزار تومان نوسان داشت و اين 
افت و خيز در اين نرخ ادامه داشت و حاال بيش از يك هفته 
است كه در بهاي 2۷ هزار تومان ثابت است و تقريبا با نرخ 

2۷ هزار و 400 تومان فروخته مي شود. 

    سكه ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه )شنبه، چهارم دي ماه( در بازار تهران با 230 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
دوم دي ماه( به رقم 12 ميليون و 900 هزار تومان رسيد.

س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 12 ميليون و 
۷00 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 800 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
18 عيار به يك ميليون و 288 هزار تومان رسيد و قيمت هر 
مثقال طال نيز پنج ميليون و ۵80 هزار تومان شد.همچنين 
قيمت اونس جهاني طال با 2 دالر افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته با نرخ يك هزار و 809 دالر و ۵0 سنت معامله شد.

مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 

بيش از يك هفته است كه در ميانه كانال 2۷ هزار تومان 
ثابت مانده است. اين عامل موجب شده قيمت انواع سكه و 
طال در روزهاي گذشته كاهشي باشد.  قيمت هر اونس طال 
در پايان در معامالت روز جمعه با 0.4۷ درصد افزايش به 
181۷ دالر و سنت رسيد.در آستانه تعطيالت كريسمس 
و با وجود تثبيت ارزش دالر و اشتها براي خريد دارايي هاي 

پرريسك قيمت طال روز جمعه افزايش داشت.

    نرخ ارز امكان جهش ندارد
صادق الحسيني كارشناس اقتصادي در گفت وگو با مهر 
در مورد افزايش قيمت ارز در هفته هاي گذش��ته، گفت: 
در مقطع كنوني، چون بانك مرك��زي مداخله اي در بازار 
نمي كند، نرخ ارز در محدوده ن��رخ واقعي آن قرار گرفته 
است. بررس��ي شكاف تورم يا نقدينگي ايران و طرف هاي 
تجاري اصلي آن در اين مقطع، نشان مي دهد، نرخ حقيقي 
ارز بين 2۷ هزار تومان الي 31 هزار تومان است. در مقطع 
كنوني، چون بانك مركزي مداخله اي در بازار نمي كند، نرخ 
ارز در محدوده نرخ واقعي آن قرار گرفته است. وي با اشاره 
به نبود پتانسيل و عامل جهشي در بازار ارز ادامه داد: حتي 
در صورت عدم دست يابي به توافق در مذاكرات پيش رو، با 
فرض افزايش 10 تا 1۵ درصدي نرخ ارز، جهش قيمتي كه 
در س��ال 9۷ بعد از خروج امريكا از برجام شاهد آن بوديم، 
در مقطع كنوني اتفاق نخواهد افتاد؛ زيرا نرخ كنوني، نرخ 
واقعي ارز اس��ت و بازار ارز واكنش جهش گونه اي به اخبار 
منفي نشان نخواهد داد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: 
اگر توافق مثبتي در مذاكرات حاصل شود يا به هر نحوي 
پول هاي بلوكه شده ايران آزاد شود، شاهد سقوط قيمت 
ارز حتي به زي��ر 23 هزار توماني كه در بودجه پيش بيني 
شده خواهيم بود. زيرا وقتي اين پول ها به كشور برگردد، 
بانك مركزي براي كنترل تورم، جمع آوري ريال، كاهش 

پايه پولي و نقدينگي اقدام به عرضه اين ارزها خواهد كرد.
اين كارش��ناس اقتص��ادي ب��ا تأكيد بر اهمي��ت توجه 
سياس��ت گذار به توليد و صنع��ت در اقتص��اد ادامه داد: 
جمع آوري ريال از جامعه موجب كاهش نقدينگي و تورم 
خواهد شد. اما سقوط آزاد قيمت ارز براي اقتصاد، خطرناك 
بوده و موجب آسيب جدي به توليد، صنعت و رشد اقتصادي 
خواهد ش��د. چرا كه سبب مي شود توليد داخلي به دليل 
نداشتن صرفه اقتصادي كاهش يابد، واردات زياد شود در 

نتيجه شاهد بحران در بازار بورس و اشتغال خواهيم بود.
وي با اش��اره به اولويت توليد و رش��د اقتصادي نسبت به 
سركوب نرخ ارز، ادامه داد: مهم اين است كه قيمت ارز در 
بازه حقيقي خود قرار گيرد تا به صنعت و اشتغال كمك كند؛ 
بنابراين با سقوط آزاد نرخ دالر، مانعي بر سر توليد و صنعت 
كشور ايجاد مي شود. بحران اصلي كشور در حوزه اقتصادي، 
كمبود رشد و اشتغال نيروي جوان است. اين موضوع بايد 

هدف اصلي سياست گذاران اقتصادي كشور باشد.

    اختالف قيمت ارز بازار آزاد با صرافي ملي 
موجب فساد مي شود

الحسيني گفت: بانك مركزي با سياست گذاري خود بايد 
نرخ ارز را در حدود قيمت حقيقي نگه دارد و مانع از جهش 
يا سقوط نرخ ارز ش��ود. به نظر مي رسد بانك مركزي در 
حال حاضر اين كار را انجام مي دهد و پا فشاري بر تثبيت 
نرخ هاي غيرواقعي نمي كند. مطالبه مردم از بانك مركزي 

بايد نزديك نگه داشتن قيمت ارز به نرخ واقعي آن باشد.
وي در بخش ديگر اظهاراتش با انتقاد از اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد با صرافي ملي ادامه داد: اين اختالف موجب فساد، 
اظهار به نياز ارزي و آربيتراژگيري مي شود و هر آربيتراژي 
بستر اتالف منابع كشور را فراهم مي كند. اين اختالف ها 
چه بين صرافي ملي و بازار آزاد و چه بين بازار نيمايي و بازار 
آزاد، اگر ناچيز باشد براي تسهيل امور ارزي است، اما وقتي 
اختالف زياد مي ش��ود، به صالح كش��ور نيست. بنابراين 
اختالف 1 تا 2 درصدي قيمت ارز در صرافي ملي با بازار آزاد 
 منطقي به نظر مي رسد، اما اختالفات بيشتر مفسده زاست.

 اگر نرخ صرافي ملي به بازار آزاد نزديك شود، كسي براي 
خريد ارز سهميه اي جلوي صرافي ها صف نمي كشد.

  آزاد سازي منابع ارزي ايران در عراق 
يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق از رش��د 1۷ درصدي صادرات ايران به اين كشور 
همسايه خبر داد و اظهار كرد: در 8 ماهه نخست امسال 
۶ ميليارد و 200 ميليون دالر صادرات به عراق داشتيم.

طبق موافقت نامه هايي كه بين بانك مركزي و همتاي 
عراقي وجود دارد، آزادس��ازي منابع بلوكه شده ما در 
عراق به صورت روان در حال انجام است. عمده مطالبه 
ما مربوط به بخش ب��رق و انرژي و گاز اس��ت و بخش 

خصوصي عراق معوقه اي ندارد و هركااليي كه صادر شده 
است پولش را گرفته كه البته با شرايط موجود هزينه برتر 
بوده است. فقط بخشي از پيمانكاران ما در بخش خدمات 
فني و مهندسي و عمراني مشكالتي دارند كه در حال 
پيگيري است. اخيرا نيز طرف عراقي اعالم كرده است كه 
آمادگي داريم تمام بدهي هاي خود به ايران را بپردازيم 
كه عمدتا مربوط به فروش گاز بوده است. منابع بلوكه 

شده ايران در عراق بين ۵ تا ۷ ميليارد دالر است.

    ارزش لير تركيه با حمايت دولت ۵۰ درصد 
افزايش يافت

حمايت ميليارد دالري دولت تركيه با مداخله در بازار فروش 
دالر ارزش لير تركيه را به 10.۷ در برابر ارز امريكا رسانده 
اس��ت.لير تركيه در روز جمعه بهترين شرايط را طي يك 
هفته گذشته داشت و ارزش آن ۵0 درصد افزايش يافت. 

هر دالر امريكا 10،۷ ليره تركيه معامله مي ش��د. كاهش 
مداوم نرخ بهره بانكي و ترس از افزايش تورم، ارزش لير را در 
روز دوشنبه به پايين ترين رقم 18،4 در برابر دالر رسانده 
بود. اما اعالم طرح جديد اردوغان در آخرين س��اعات روز 
دوشنبه اين روند را متوقف كرد. طبق اين طرح، خزانه داري 
و بانك مركزي تركيه خسارات ناشي از تبديل حساب هاي 
مبتني بر ارز خارجي به حساب هاي لير را جبران خواهند 
كرد. اردوغان گفت مردم تركيه اطمينان خود به ارز داخلي را 
نشان داده اند و حساب هاي بانكي مبتني بر ارز داخلي 23،8 
ميليارد لير به دنبال طرح دولت در مقابله با دالر افزايش يافته 
است.اطالعات نش��ان مي دهد ذخاير خالص ارز خارجي 
بانك مركزي تركيه طي روزهاي دوش��نبه تا چهارشنبه 
يعني تنها طي 3 روز، 8،۵ ميليارد دالر كاهش  يافته است. 
اين رقم در كل ماه دسامبر حدود 18 ميليارد دالر بوده  است. 
رييس بانك مركزي تركيه همچنين اعالم كرد اين بانك 
2 قرارداد مبادله ارزي طي دو هفته آينده با آذربايجان 
و امارات امض��ا خواهد كرد. بانك هاي دولتي تركيه در 
اوايل اين هفته مقادير ب��االي دالر را به دنبال اطالعيه 
اردوغان بفروش رساندند. بانك مركزي تركيه هنوز هيچ 

اظهارنظري در اين مورد نكرده  است.

    اقدامات اخير بانك مركزي تركيه 
منجر به كاهش تورم خواهد شد

رجب طيب اردوغان گفت: آخرين تحوالت نشان داد كه 
همه شهروندان بايد به لير تركيه اعتماد كنند. اردوغان 
درباره سپرده هاي جديد لير تركيه، گفت كه شهروندان 
تركيه دو ضمانت دارن��د، يكي از بانك مركزي تركيه و 
ديگري از خزانه داري. اردوغان تاكيد كرد كه ابزار جديد 
براي تضمين ثبات مالي ايجاد ش��ده كه اين ابزار مغاير 
با قانون اساسي نيس��ت. اردوغان تاكيد كرد كه قدرت 
لير تركيه از زيرساخت هاي اقتصادي، ظرفيت توليد و 
بخش مالي قوي آن ناشي مي شود. وي خاطرنشان كرد: 
اقدامات اخير بانك مركزي و الگوي جديد اقتصادي به 
برداشت ها و نوسان هاي غيرمنطقي قيمتي كه با هدف 
برهم زدن اعتماد سپرده گذاران بود، پايان داد. وي افزود: 
با افرادي كه اظهارات سفته بازي در مورد نرخ ارز را مطرح 
مي كنند برخورد قانوني خواهد ش��د و سازمان تنظيم 
مقررات و نظارت بانكي BDDK اقدامات الزم را در اين 
خصوص انجام داده است. وي تصريح كرد: هدف ما كاهش 
نوس��ان هاي نرخ ارز براي سرمايه گذاران، صنعتگران و 

سپرده گذاران و تقويت ارزش لير تركيه است.
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اخطار بانك مركزي به بانك ها 
براي رعايت نرخ سود

بانك مركزي در بخش��نامه اي خطاب به بانك ها و 
موسسات اعتباري بر رعايت نرخ سود سپرده مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار تاكيد ك��رد. بانك مركزي در 
بخش��نامه اي به بانك ها و موسسات اعتباري اعالم 
كرد كه بر اس��اس مصوبات يك هزار و دويست و نود 
و هفتمين جلس��ه ش��وراي پول و اعتبار نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار 
ما بين 10 تا 18 درصد تعيين ش��ده و اجراي دقيق 
آن عالوه بر آنكه طي بخشنامه اي در بهمن ماه سال 
گذشته مورد تاكيد قرار گرفته در جلسات رياست كل 
بانك مركزي با مديران بانكي كشور نيز تصريح شده 
است. بانك مركزي يادآور شده كه بررسي هاي به عمل 
آمده حاكي از آن است كه نرخ هاي سود علي الحساب 
پرداختي به سپرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار 
اشخاص و علي الخصوص صندوق هاي سرمايه گذاري 
از سوي برخي از بانك ها و موسسات اعتباري رعايت 
نمي شود، به طوري كه با استفاده از روش هاي متفاوت، 
نرخ سود موثر سپرده ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط 
ابالغي بانك مركزي است. بر اين اساس بانك مركزي 
در بخش��نامه جديد خود، مدي��ران عامل و اعضاي 
هيات مديره بانك ها و موسسات اعتباري را مسوول 
مستقيم اجراي دقيق اين بخشنامه معرفي كرده و از 

آنها خواسته اقدامات اصالحي الزم را به عمل آورند.

فروش ۱۲۴ ميليارد ريال
سفته و برات در پايتخت

براساس آمار بانك مركزي در مهرماه ١٤٠٠ بالغ بر 124 
ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه 
در مقايسه با ماه قبل ١٨ درصد كاهش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 90.2 درصد افزايش يافت. در هفت ماه 
اول سال ١٤٠٠ بيش از ٧٢٠ ميليارد و 800 ميليون ريال 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال قبل ۵8.8 درصد افزايش نشان مي دهد.

همچنين طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان 
تهران در مهرم��اه ١٤٠٠ معادل ٥٠٠ برگ س��فته و 
برات به مبلغي معادل ٢٦٩ ميليارد ريال در شهر تهران 
واخواست ش��د. در اين ماه شاخص هاي تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شده ب�ه ترتيب به اعداد ۶1.۶ 
و 14۵.8 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 
18.۵ درصد كاهش و از لحاظ مبلغ ۶.3 درصد افزايش 
داشت و نس��بت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد 
24.۷ درصد كاهش و شاخص مبلغ ۶9.۷ درصد افزايش 
نشان مي دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و 
برات واخواست شده در مهرماه ١٤٠٠ به عدد 23۶.۶ 
رسيد. عدد شاخص مذكور در مهرماه ١٣٩٩ معادل 
104.9 بوده است. در هفت ماه اول سال ١٤٠٠ معادل 
٣٧٠٠ برگ س��فته و برات به مبلغي معادل ١٢٩٦ 
ميليارد و 200 ميليون ريال در شهر تهران واخواست 
شد. در اين دوره متوسط شاخص هاي تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۶۵.9 
و 100.4 رسيد كه نسبت ب�ه دوره مش�ابه سال قبل 
از لحاظ تعداد 18.9 درصد و از لحاظ مبلغ ۵.۶ درصد 
كاهش نشان مي دهد. شاخص متوسط مبلغ يك برگ 
سفته و برات واخواس��ت شده در هفت ماه اول سال 
١٤٠٠ به عدد 1۶0.2 رسيد. عدد شاخص مذكور در 

دوره مشابه سال ١٣٩٩ معادل 122.4 بوده است.

ثبت نام وام ازدواج
۳۰۰ هزار تومان آب مي خورد! 

در شرايطي كه متقاضيان وام ازدواج بايد براي دريافت 
اين وام مدت ها براي ثبت نام در سامانه مربوطه معطل 
باشند تا بتوانند اطالعات هويتي خود را ثبت و بانك عامل 
را انتخاب كنند؛ يك سايت با پشتيباني 24 ساعته روند 
ثبت نام در سامانه وام ازدواج را با هزينه اي تقريبا 300 
هزار توماني انجام مي دهد.  زوج هاي ايراني براي وام ۷0 
ميليوني ازدواج با بازپرداخت 10 ساله ابتدا بايد در سامانه 
مربوطه به نشاني ve.cbi.ir اطالعات هويتي خود را 
ثبت و بانك عامل را براي پرداخت اين وام انتخاب كنند. 
البته، براي زوج هاي زير 2۵ و 23 س��ال واجد شرايط، 
وام ازدواج مي تواند تا سقف 100 ميليون تومان افزايش 
يابد.  اما طبق اعالم متقاضيان، سامانه تعبيه شده جهت 
ثبت نام وام ازدواج، مشكالت عديده اي براي اين افراد 
ايجاد كرده است كه روند ثبت نام را براي آنها زمان بر و 
فرسايشي مي كند. يكي از مشكالت پرتكراري كه بارها 
زوج ها به ايسنا اعالم كرده اند، پذيرفته نشدن مكرر كد 
امنيتي ورود به سامانه براي تكميل فرآيندهاي ثبت نام 
است كه بايد چندين بار اين كد را وارد كنند تا سرانجام 
وارد سامانه شوند.  همچنين، اعتبار نداشتن بانك ها براي 
پرداخت وام ازدواج از ديگر مش��كالت متقاضيان اين 
تسهيالت است كه به عنوان مثال يك زوج مدت هاست 
كه براي ثبت نام وام ازدواج تالش مي كنند اما سامانه به 
آنها اعالم مي كند كه هيچ بانكي در استان شما اعتبار 
الزم ب��راي پرداخت اين وام را ندارد. در ش��رايطي كه 
روند ثبت نام براي وام ازدواج زمان بر و طاقت فرسا شده 
است، سايتي وجود دارد كه مدعي است در كوتاه ترين 
زمان ممكن وام ازدواج شما را براي هر بانك و شعبه اي 
كه بخواهيد ثبت نام مي كند اما اين ثبت نام براي افراد 
معادل 288 هزار تومان آب مي خورد. ثبت نام وام ازدواج 
از طريق اين سايت اينگونه است كه ابتدا بانك موردنظر 
و استان خود را انتخاب مي كنيد سپس با پرداخت مبلغ 
288 توم��ان به مراحل بعدي چون تكميل اطالعات، 
دريافت كد رهگيري و تعيين شعبه منتقل مي شويد و 
تمامي تحوالت ثبت نام از طريق پيامك به اطالع شما 
مي رسد. بنابراين، فارغ از عبور كردن زوج هاي ايراني از 
هفت خوان رستم براي دريافت وام ازدواج چون معرفي 
ضامن به بانك و س��خت گيري بانك ها بايد به منظور 
ثبت نام اين وام نيز مبلغي را هزينه كنند، در حالي كه 
ثبت نام در سامانه وام ازدواج رايگان است اما با مشكالت 
فني اين سامانه مردم ترجيح مي دهند تا اين مبلغ را 

بپردازند تا سريع تر بتوانند وام خود را دريافت كنند.

پيشنهاد افزايش وام ازدواج 
جوانان و پرداخت وام فرزندآوري

 ي��ك عضو كميس��يون اقتص��ادي مجل��س از ارايه 
پيشنهادي براي افزايش وام ازدواج جوانان و پرداخت 
وام فرزندآوري خبر داد و گفت كه پيش��نهاد افزايش 
وام ازدواج جوانان به 1۵0 ميليون تومان و پرداخت وام 
فرزندآوري به مبلغ ۵0 ميليون تومان در اليحه بودجه 

1401 را مطرح كرده است.
مجتبي توانگر در گفت وگو با ايسنا درباره وام ازدواج و 
پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوري در بودجه 1401 
اظهار كرد: مجلس شوراي اسالمي طي سال هاي اخير، 
در اقدامي شايس��ته تقدير، مبلغ وام قرض الحس��نه 
ازدواج جوانان را متناس��ب با هزينه هاي اين س��نت 
پسنديده، در قانون بودجه بهبود داده كه نتيجه اين 

اقدام، تسهيل شرايط ازدواج براي جوانان بوده است.
وي ادامه داد: افزاي��ش وام ازدواج از 3 به 10 ميليون 
تومان در بودجه 139۵، از 10 به 1۵ ميليون تومان در 
بودج��ه 139۷، از 1۵ به 30 ميليون تومان در بودجه 
1398، از 30 به ۵0 ميليون تومان در بودجه 1399 و 
از ۵0 به ۷0 ميليون تومان در بودجه 1400 مسيري 
بوده كه در اين سال ها طي شده كه در اين راستا مدت 
بازپرداخت اين تس��هيالت نيز از 3 سال به 10 سال 
رسيده اس��ت. مطابق آمار س��االنه براي پرداخت 1 
ميليون وام ازدواج 100 ميليون توماني به همراه وام 
1۵0 ميليون توماني زوجين جوان، ميانگين به 120 
هزار ميليارد تومان منابع نياز است؛ همچنين اگر بخش 
عمده والدين صاحب فرزند جديد حدود يك ميليون 
نفر نيز تقاضاي وام فرزن��دآوري ۵0 ميليون توماني 
داشته باشند، با توجه به نرخ 1.2 ميليون عددي مواليد 
ساالنه كشور، اين سياست به ۵0 هزار ميليارد تومان 
منابع نياز دارد. بنابراين سياست پيشنهادي در سال 
1401 به 1۷0 هزار ميليارد تومان منابع و تسهيالت 
قرض الحسنه بانكي نياز دارد كه با توجه به برآورد ۵00 

هزار ميلياردي اين منابع، كامال امكان پذير است.
بر اين اساس، پيش��نهادي براي الحاق به تبصره 1۶ 
اليحه بودج��ه 1400 داده ام؛ »به منظور حمايت از 
ازدواج جوانان و فرزندآوري، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران موظف اس��ت بانك ها را ملزم نمايد از 
محل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و ۵0 درصد 
س��پرده هاي قرض الحس��نه جاري خود و متناسب 
با س��همي كه بانك هاي عام��ل از اين مناب��ع دارند، 
100 ميلي��ون توم��ان وام قرض الحس��نه ازدواج با 
بازپرداخت 12 س��اله به هر ي��ك از زوجين كه تاريخ 
عق��د ازدواج آنها از ابتداي س��ال 9۷ به بعد اس��ت، 
1۵0 ميلي��ون توم��ان وام قرض الحس��نه ازدواج با 
بازپرداخت 12 س��اله براي زوجين جوان )پس��ر زير 
2۵ س��ال و دختر زير 22 س��ال( و ۵0 ميليون تومان 
وام قرض الحس��نه فرزندآوري با بازپرداخت ۵ ساله 
به سرپرس��ت فرزنداني ك��ه در س��ال 1401 متولد 
مي شوند، با اخذ يك يا دو ضامن معتبر داراي چك و 
اعطاي سفته توسط وام گيرنده، پرداخت نمايند. بانك 
مركزي موظف است سامانه اي راه اندازي نمايد كه در 
آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانك ها به تفكيك 
 محل مصرف و همچنين صف وام ازدواج هر بانك، با 
به روزرساني روزانه، به عموم اعالم شود.« توانگر ادامه 
داد: بر اين اس��اس طبق آمار بانك مركزي، صف وام 
ازدواج از حدود ۵00 هزار نفر در ابتداي سال 139۵ به 
حدود 100 هزار نفر در نيمه سال 1400 رسيده است. 
به گفته رييس سابق بانك مركزي، افزايش وام ازدواج 
و پيگيري بانك مركزي در اين زمينه، انحراف تسهيالت 
قرض الحسنه را كاهش داده است. توانگر گفت: با توجه 
به اين موارد در تبصره 1۶ اليحه بودجه س��ال 1401 
پيشنهاد داده ام كه وام قرض الحسنه ازدواج از ۷0 به 
100 ميليون تومان و بازپرداخت آن از 10 به 12 سال 
افزايش يابد تا پرداخت اقساط آن براي زوجين مشكل 
ايجاد نكند. همچنين وام ازدواج زوجين جوان، پسر زير 
2۵ سال و دختر زير 22 سال از 100 به 1۵0 ميليون 
تومان افزايش پيدا كند. همچنين پيشنهاد داده ام مبلغ 
۵0 ميليون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوري از محل 
همين منابع با بازپرداخت ۵ س��اله جهت تخصيص 
اضافه شود. توانگر همچنين اظهار كرد: طبق آخرين 
آمار منتشر شده از بانك مركزي مربوط به شهريورماه 
سال جاري، بانك ها پس از كسر سپرده هاي صندوق 
مس��كن، معادل 2۵0 ه��زار ميليارد تومان س��پرده 
قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب 
كرده اند كه پس از كسر ذخيره قانوني، حدود 22۵ هزار 
ميليارد تومان مي شود. عالوه بر اين، حجم سپرده هاي 
قرض الحسنه جاري نيز كه آن هم با نرخ صفر درصد 
جذب شده، پس از كسر ذخيره قانوني حدود ۶10 هزار 
ميليارد تومان است. از مجموع اين مبلغ يعني 8۷۵ 
هزار ميليارد تومان، تاكنون حدود 240 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحسنه به مردم پرداخت شده 
است. بر اين اس��اس در س��ال آتي و بر اساس برآورد 
ش��هريورماه، ظرفي��ت پرداخت وام قرض الحس��نه 
امكانپذير خواهد بود. وي در توضيح مسيرهاي پرداخت 
وام قرض الحسنه گفت: اولين مسير، بازپرداخت اقساط 
تسهيالت قرض الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهاي 
بانك مركزي س��االنه بي��ش از 20 درصد از حجم كل 
تسهيالت قرض الحس��نه از طريق اقساط بازپرداخت 
شده و به عنوان منبع جديد جهت اعطاي وام، در اختيار 
بانك ها قرار مي گيرد. بنابراين از اين محل در سال آتي، 
حداقل حدود ۶0 هزار ميليارد تومان منابع جهت اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه در اختيار بانك ها قرار خواهد 
 گرفت. دومين مسير افزايش سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز است. ميزان سپرده هاي قرض الحسنه پس 
انداز در ش��هريورماه 1400 نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته رشد ۵1 درصدي داشته است. آمارهاي 
سال هاي گذشته نيز نش��ان مي دهد كه سپرده هاي 
قرض الحس��نه در هر س��ال حداقل 30 ت��ا ۵0 درصد 
رش��د داشته اس��ت. بر اين اس��اس و با در نظر گرفتن 
رش��د حداقل 40 درصدي سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز، در س��ال آتي حدود 90 هزار ميليارد تومان 
سپرده قرض الحسنه جديد جهت اعطاي تسهيالت 

قرض الحسنه در اختيار بانك ها قرار خواهد گرفت.

آزاد سازي منابع ارزي ايران در عراق در جريان است 

كاهش 230 هزار توماني قيمت سكه 

تقويت سيستم نظارتي زمينه ساز كنترل نوسانات بازار ارز
تشديد نظارت بر فعاليت هاي سفته بازانه در كنار برخورد با 
تخريب هاي هدفمند در بازار ارز همان طور كه در ماه هاي 
اخير موفقيت آميز بوده است در ماه هاي پيش رو نيز مي تواند 
از نوسانات شديد بازار جلوگيري كند. فعاليت سفته بازي 
بخش��ي از اقتصاد است كه در شرايط عادي به روان شدن 
جريان مبادالت اقتصادي كمك مي كند، با اين حال وقتي 
سفته بازي روند طبيعي اقتصاد را مختل كند يا تحت تاثير 
محرك هاي غيراقتصادي به سمت تخريب هدفمند اقتصاد 
منحرف شود، موضوع فرق مي كند. نظارت بر داللي ارزي 
غيرسازنده از سوي دولت هاي مختلف صورت پذيرفته ولي 
به نظر مي رسد در دولت سيزدهم برنامه هاي خوبي براي 
كشاندن سوداگران زير چتر ماليات و برخورد قاطع با افرادي 
كه به طور هدفمند بازار ارز را به هم مي ريزند تدارك ديده 
شده است. گير افتادن صدها سوداگر ارز در تور مالياتي در 

كنار ابطال مجوز ده ها صرافي غيرمجاز از اين قبيل است.
اعمال مديريت بر بازار ارز در س��ه س��طح قابل بررس��ي 
مي باشد. عميق ترين سطح مربوط به اصالح ساختارهاي 
كالن اقتصادي است كه به كاهش تورم و تقويت بنيادي 
ارزش پول ملي مي انجامد. سطوح بعدي هم به مديريت 
و اصالح رويه هاي معيوب بازار و در نهايت، برخورد قهري 
با اخاللگران بازار مربوط مي شود. تغييرات ساختاري: بر 
اساس نظريه هاي علمي موجود، مبناي اصلي تغييرات نرخ 
ارز، اختالف تورم داخلي و خارجي است و اگر تورم داخلي 
به صورت پايدار كنترل و به نرخ هاي جهاني نزديك شود، 
عمال نوسانات ارزهاي خارجي هم كنترل خواهد شد. اما 
تورم ساختاري ايران طي دهه هاي اخير به علت وابستگي 

اقتصاد به رانت درآمدهاي نفتي ريشه دار شده است.
بديهي است كه مش��كالت اساسي يك ش��به به وجود 
نيامده اند و لذا يك روزه قابل حل نيستند با اين وجود دولت 
سيزدهم كه وارث كس��ري بودجه ۵0 درصدي )400 تا 
۵00 هزار ميليارد تومان��ي( و تورم هاي باالي ۵0 درصد 
دولت تدبير و اميد اس��ت، در اين چند ماه برنامه هايي را 
براي تغييرات ساختاري پيش گرفته است. اصرار بر عدم 
استقراض از بانك مركزي، تدوين برنامه رشد غيرتورمي، 
اصالح بسياري از بندهاي هزينه ساز بودجه 1401 و تأكيد 
بر تأمين كسري بودجه سال آينده از روش هاي غيرتورمي 

همچون فروش ام��وال م��ازاد دولت و اقدامات��ي از اين 
جنس، نشان دهنده تغيير رويكردهايي است كه مي تواند 
نويدبخش بهبود اوضاع باشد. ناگفته نماند كه برخي آثار 
اين تصميمات هم اكنون بروز كرده و مثال به گواه آمار، »نرخ 
تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدي در ماه هاي ۶، 
۷ و 8 امسال، روند كاهشي خود را ادامه داده و به 41 درصد 
كاهش يافته است«، با اين وجود نتايج اصلي طي يك روند 
طبيعي در ميان مدت و بلندمدت آشكار خواهد شد.  كنترل 
تقاضا و افزايش نظارت: با اينكه اولويت با تغييرات بنيادي 
است، نمي توان دس��ت روي دست گذاشت تا اصالحات 
س��اختاري اقتصاد ثمر دهد ولذا بايد براي ميان مدت و 
كوتاه م��دت هم كارهايي انج��ام داد. تمركز بر رويه هاي 
معيوب و فسادزاي بازار ارز همچون تفكيك تقاضاي واقعي 
از تقاضاي داللي و تامين ذخاير براي پاسخگويي به نيازهاي 
واقعي، تقويت نظارت ها و گسترش چتر مالياتي بر معامالت 
سوداگري در كنار مديريت رواني بازار حوزه هايي است كه 
دولت به آنجا ورود كرده است. در اين بين تأمين ذخاير ارزي 
مورد نياز كشور براي مصارف واقعي بسيار حائز اهميت 
است. در گذشته مش��كل كمبود ارز به شكل اسكناس 
بيش از حواله به بازار فشار وارد مي كرد ولي خوشبختانه با 
پيگيري هايي كه دولت جديد در اين چند ماه صورت داده، 
ذخاير اسكناس هم در سطح خوبي قرار گرفته و مسووالن 
از رييس جمهور گرفته تا وزير اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي بر اين مهم تأكيد داشته اند. البته بانك مركزي كه 
بر اساس قانون، سياست گذار پولي و متولي حفظ ارزش پول 
ملي است، نبايد تنها به عرضه ارز اكتفا كند و بايد در كسوت 
بازارساز ورود كرده و با خريد و فروش، اجازه ندهد نرخ ارز 
نوسان غيرمنطقي پيدا كند. در اين بين از مديريت رواني 
بازار هم نبايد غافل شد. مسووالن امر بايد با رصد دقيق و 
لحظه اي فضاي مجازي و پيش بيني اقدامات سازمان يافته 
دالالن، واكنش هاي به موقع و دقيق داشته باشند. نكته 
قابل توجه ديگر، اثر منفي اظه��ارات بعضًا متناقض 
مسووالن است كه گاهي همين مساله به نااطميناني ها 
دامن مي زند. در اين حوزه بايد هماهنگي جدي صورت 
بگيرد و با وحدت رويه در اظهارنظر مسووالن متولي 

امر، زمينه تشويش برطرف گردد.

    غربالگري تقاضا
نظام ارز چندنرخي كه ساليان درازي است در اقتصاد ايران 
جا خوش كرده، با ايجاد رقابت براي دستيابي به ارز دولتي 
ارزان، فسادهاي عجيبي رقم زده كه هر از گاهي نمونه هايي 
از آن خبرساز مي شود. تامين ارز با نرخي كمتر از بازار آزاد 
براي مصارف 2۵ گانه ضروري از جمله تجارت، مسافرت، 
تحصيل، درمان و ... به علت شفاف نبودن نظام احراز هويت 
در هفته هاي گذشته دردسرس��از شد. پس از اعالم بانك 
مركزي مبني بر تأمين ارز براي مصارف فوق، دالل ها براي 
بهره برداري از اختالف قيمت ارز دولتي و آزاد، بازار اجاره 
كارت ملي را داغ كردند و به اين ترتيب صف هايي جلوي 
صرافي ها تشكيل شد. البته 1۶ آذر با حضور ميداني رييس 
كل بانك مركزي در صرافي هاي خيابان فردوسي تهران و 
اعالم هدايت تقاضاها به سمت بازار متشكل پولي، اوضاع 
بهتر شد. فرآيند جديد كه متقاضيان واقعي را هويت سنجي 
مي كرد تا حدودي توانست از تب و تاب شكل گرفته بكاهد.

شايان ذكر است فساد در تخصيص رانت ارز 4200 توماني 
به واردكنندگان كاالهاي اساسي كه در دولت قبل به اقتصاد 
ايران تحميل شد و قرار است به همين زودي ها تغيير شكل 
بدهد هم نتيجه همين نظام ارزي چندنرخي است كه پيش 

از اين ايِبنا به تفصيل به ابعاد آن پرداخته است.

   گسترش چتر مالياتي
يكي از حلقه هاي مفقوده كنترل بازار ارز، رصد تراكنش هاي 
فعاالن بازار و دريافت ماليات از آنان است. در همين زمينه 
1۷ آذرماه دولت در گامي مهم براي س��اماندهي بازار ارز، 
سازمان امور مالياتي اعالم كرد كه از اين پس، خريد و فروش 

فعاالن بازار ارز مشمول 10 درصد ماليات خواهد شد.
در ادامه اين سياست، سيداحس��ان خاندوزي، وزير امور 
اقتصادي و دارايي چند روز قبل با حضور در تلويزيون اعالم 
كرد: يك��ي از اقدامات دولت براي كنترل تقاضا در بازار ارز 
اخذ ماليات از خريد و فروش ارز است كه تاكنون هزار نفر از 
سوداگران ارزي شناسايي شده اند كه برخي از اين افراد هزار 
تا دو هزار ميليارد و يكي از آنها 9 هزار ميليارد تومان خريد 
و فروش ارزي داشته است با اين حال ۶00 نفر از اين افراد 
اصال پرونده مالياتي نداشتند! الزم به ذكر است كه دريافت 

ماليات، كاهش تقاضاي سفته بازي و ايجاد ثبات در بازار 
بدون كنترل نقل و انتقاالت ريالي ممكن نيست و به همين 
علت رييس سازمان مالياتي گفته است افزايش درآمدهاي 
مالياتي در اليحه بودجه سال آينده با شناسايي واسطه گري 
و داللي در بخش هاي مختلف از طريق اطالعاتي كه از مراكز 
مختلف چون س��امانه هاي گمركي، بانكي، ثبت اسناد، 
سامانه هاي حمل ونقل و... اخذ مي كنيم، صورت مي گيرد 
تا بدين ترتيب فرارهاي مالياتي نيز شناسايي و از آنها ماليات 
اخذ شود.  برخورد با اخاللگران: جاي تريدي نيست كه وقتي 
كشوري دشمن خارجي دارد، ايجاد اختالل از طريق نفوذ 
در ساختار اقتصادي به موازات فشارهاي بيروني اصال بعيد 
نيست و لذا در كنار اصالحات ساختاري و اقدامات كنترلي، 
برخورد با مافياي بازار نيز حياتي است. در اين زمينه، وزارت 
اطالعات اول آبان ماه از شناس��ايي و دستگيري 43 نفر از 
اخاللگران و دالالن بازار ارز در كالن شهر اصفهان با تراكنش 
۵ هزار ميليارد توماني خبر داد. همچنين آذرماه در ماجراي 
دور هفتم مذاكرات ايران و 1+4 در وين كه نوسانات نرخ ارز 
بار ديگر فوران كرد، »نورنيوز« رس��انه منسوب به شوراي 
عالي امنيت ملي، خبر داد: »مجموعه اطالعاتي كه به دست 
رسيده نشان مي دهد كه ايجاد نوسان در نرخ ارز در داخل 
كشور بر مبناي يك نقشه كامال طراحي شده و به احتمال 
قوي از س��وي كانون هاي ارزي در چند كش��ور خارجي 
همس��ايه صورت مي گيرد و عناص��ري در داخل با هدف 
سوداگري در اين سناريو ايفاي نقش مي كنند«. چند روز 
بعد هم رييس جمهور كه به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه 
صنعتي شريف رفته بود، در حضور دانشجويان تصريح كرد: 
»خبر دقيق داريم كه عده اي شبانه روز در تالشند همزمان 
با مذاكرات، ن��رخ ارز را باال ببرند و مذاك��رات را به اقتصاد 
گره بزنند تا خواسته هاي خود را به ملت تحميل كنند«. 
در پي اين اظهارات، بانك مركزي نظارت خود را تش��ديد 
كرد و حدود يك هفته بعد از صدور 248 فقره اخطار، 2۵ 
مورد ابطال مجوز و 4۶ مورد تعليق مجوز براي صرافي هاي 
متخلف از ابتداي سال خبر داد. مجموعه اين وقايع تصديق 
مي كند كه در كن��ار اقدامات بلندمدت و ميان مدت، بايد 
برخورد مقتدرانه با اخاللگران هم در دستور كار باشد تا اجازه 

سوءاستفاده و التهاب آفريني به آنها داده نشود.



تعادل|
كار بورس در سومين فصل سال نيز به پايان رسيد 
و ش��اخص كل اين بازار با اف��ت تقريبا 5 درصدي 
در آذرماه، تمام س��ودي را در 9 ماهه نخست سال 
جاري كس��ب كرده بود از دس��ت داد. در اين فصل 
ركورد خروج نقدينگي از تاالر شيشه اي شكست و 

همچنان شاهد ركود هستيم.
بررس��ي آمارها نش��ان مي دهد كه 99.8 درصد از 
نقدينگي ورود به بازار در پنح ماهه نخس��ت س��ال 
1399 بوده و پس از پول ها مس��ير خروج از بازار را 
پيش گرفته اند. برهمين اساس شاخص كل بازار به 
نقطه شروع سال بازگش��ت از رشد در برابر رقيبان 

خود جا ماند.
امس��ال روزهاي متفاوتي براي سهامداران داشت. 
روزهاي��ي كه از رك��ود عميق معامالت��ي حكايت 
مي كند. اين ركود اما به دليل افزايش صف   نشيني 
در سمت فروش و انجماد معامالتي نبود بلكه ضعف 

تقاضا به كاهش دادوستدها منجر شده است. 
بررس��ي   ها نش��ان مي دهد ميانگين روزانه ارزش 
معام��الت خ��رد س��هام در آخري��ن م��اه از پاييز 
2038 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال 99 از افت 85 درصدي خبر مي دهد. با افزايش 
اين بازه زماني به فصل پاييز نيز آمار دادوس��تدها 
چنگي به دل نمي   زند. جايي كه در 3ماه گذش��ته، 
ميانگين روزانه 2893 ميليارد تومان سهم )با افت 
68 درصدي نس��بت به پاييز 99( ميان فعاالن بازار 

جابه   جا شده است. 
ضعف تقاضا مهم ترين دليل ركود معامالت سهام در 
تاالر شيشه   اي است. از اين رو هرچند فروشندگان 
مانند ماه هاي نخست نزولي شدن قيمت سهام در 
صف   هاي خروج از بازار بس��ت نشس��ته بودند، اما 
در س��ال جاري خبري از اين فروش هاي هيجاني 
نب��ود. با اين ح��ال خريدار چنداني ني��ز در بورس 
مشاهده نمي ش��ود. بي   اعتمادي به سياست گذار، 
نااميدي از احياي بازار سهام به سبب بي   برنامه بودن 
متوليان بازار براي ساماندهي قوانين و مكانيزم   هاي 
معامالتي و در عين حال جذابيت ديگر گزينه هاي 
س��رمايه گذاري همگي از عواملي هستند كه سبب 
شدند ركودي مضاعف تاالر شيشه   اي را در بر بگيرد.

     فروش ادامه دار براي خروج از بازار
معامالت آخرين ماه از فصل پاييز در حالي پايان يافته 
كه حقيقي   ها 4 هزار و 178 ميليارد تومان ديگر از سهام 
خود را به دست سهامداران عمده سپردند. حاال 5 ماه 
متوالي است كه خالص خريد مثبتي از سوي اين دسته 
از بورس   بازان ثبت نشده است. در اين ميان آمار خروج 
س��رمايه هاي حقيقي در فصل پاييز 13 هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود و بررسي   ها نشان مي دهد اين 
دس��ته از بورس   بازان از ابتداي س��ال 1400 تا پايان 
آذرماه، خالص فروشي به ميزان 35 هزار و 191 ميليارد 

تومان رقم زده   اند.
 اين خروج بي   وقفه كه نشان از نااميدي بورس   بازان 

به آينده بازار سهام و هراس از دود شدن سرمايه ها 
دارد، سبب شده تا تقريبا تمام پول   هاي جذب شده 
به سهام بورس��ي در سال 99 از بازار خارج شود. در 
5ماه نخست سال 99 بود كه شور و اشتياق ورود به 
بازار سهام سبب شد تا آمار ورود پول         هاي حقيقي 
در اين بازه زمان��ي 142 روزه، به رقم اعجاب         انگيز 
و بي         س��ابقه 95   هزار و 461   ميليارد تومان برس��د. 
اين روند اما ادامه پيدا نكرد و با تغيير مس��ير بازار، 
پول         هاي حقيقي نيز براي ماندن در اين بازار دچار 
ترديد ش��دند و با موج         هاي صعودي و نزولي تغيير 

نقش مي         دادند. 
در مجموع اما در 16 ماه گذشته كه ركودي فرسايشي 
بازار را فراگرفته، شاهد خروج 95   هزار و 239   ميليارد 
تومان از اين سرمايه هاي خرد بوديم. به عبارتي حدود 
8/ 99    درصد از پول         هاي حقيقي وارد شده به بازار در 
سال گذشته، تصميم گرفته         اند فعال قيد سرمايه گذاري 

در بورس را بزنند.

     وضعيت بورس تغيير مي كند؟
حس��ين مريد س��ادات، كارشناس بازارس��رمايه در 
گفت وگو با »تعادل« درخصوص وضعيت بازارسرمايه 
مي گويد: اگر بخواهيم وضعيت بازار در چند هفته اخير 
را زير ذره بين بگذاريم اخبار ضد و نقيض بسياري در 
روزهاي معامالتي بازار منتش��ر مي شد كه اين اخبار 
مي توانست روي وضعيت بازار تاثيرگذار باشد و شرايط 

از آنچه كه هست سخت تر و بحراني تر كند.

وي ادامه مي دهد: اخبار اختصاصي براي نمادهاي يا 
صنايع همانند قطع كردن گاز گروه سيماني و فوالدي 
كه به مراتب اثر خود را بر روي اين ماركت و به خصوص 
نمادهاي اين گروه ها گذاشت ش��اهد اصالح و بعضًا 
از دس��ت رفتن كف هاي حمايت��ي در نواحي خوب 
تكنيكالي بوديم و از طرفي ديگر پس از انتشار اليحه 
بودجه سال 1401 كل كشور و به گونه اي عدم شفافيت 
و قابل قبول نب��ودن و داراي ابهام بودن اين اليحه و از 
سمت و س��ويي مورد اقبال قرار نگرفتن اين اليحه از 
طرف اهالي بازار س��رمايه تاثير منفي خود را بر روي 

بازار سرمايه گذاشت 
اين كارشناس بازارسرمايه اظهار مي كند: ما همچنان 
شاهد و نزول شاخص و قيمت نمادها و از دست رفتن 
كف هاي حمايتي در اين ماركت بوديم ولي با اين افت 
قيمت ها و از دست رفتن كف هاي حمايتي شاخص را 
در واقع مي توان عددي زير يك ميليون واحد متصور 
ش��د چراكه با اين حجم از اصالح بازار و افت ش��ديد 
قيمت ها شاخص به نوعي خود را روي عدد يك ميليون 
و س��يصد هزار واحد نگهداشت ولي قيمت سهم ها و 
ارزش نماد ها روز به روز كاسته مي شدند و اكثريت بازار 
در منفي معامله شدند و شاهد صف هاي فروش زيادي 
در روزهاي بد بازار بوديم كه اين وضعيت كمي با رقم 
ش��اخص همخواني نداشت و مي بايست شاخص زير 

ارزش فعلي خود قرار مي گرفت
مريد سادات در ادامه گفت وگو مي گويد: اين شرايط 
پيش آمده براي بازار تدبير و چاره انديشي و حمايت 

متوليان اين ب��ازار را مي طلبد ك��ه همانطور كه با 
عرضه هاي پياپي حقوقي هاي بازار و انتش��ار اخبار 
منفي و ض��د و نقيض و آزمون و خطا هاي بس��يار 
روي اين ماركت و تامين كس��ري بودجه به ش��يوه 
غير متعارف و اصول��ي موجب اصالح و ريزش بازار 
شدند بايد اعتماد از دس��ت رفته و نقدينگي خارج 
شده از اين بازار را كه به نوعي نفس اين بازار هست 
رابه اين ماركت برگردانند و ارزش و حجم معامالت 
خوبي را شاهد باشيم. بازار بورس يك ماركت ديرينه 
است كه هميشه بوده است و خواهد بود ولي نياز به 
حمايت و حركت و اص��ول و تدبير دارد در صورت 
حمايت و بازگش��ت نقدينگ��ي ورود و ورود پول به 
اين ماركت مي ت��وان آينده خوبي را ب��راي بازار و 

صنايع متصور شد 
وي در نهايت مي گويد: هم اكنون كه كف بازار پس 
از اصالح هاي فراوان به نوعي مش��خص شده است 
هم اكنون نيازمند رفع شدن ابهامات موجود است 
تا بازار به مدار صعود بازگردد و مطمئنًا انتشار اخبار 
خوب و چاره انديشي هايي كه به نفع بازار و به موقع 
انجام هس��تند همانند فرم��ان 10 بندي دولت كه 
تأثير مثبت خود را بر روي صنايع بورسي گذاشت و 
دو روز متوالي بازاري س��بز و بر مدار صعود را شاهد 
بوديم و ش��اخص عدد خود را باالي يك ميليون و 
300 هزار واحد كار خود را به پايان رساند اميدواريم 
بازار خود را ب��ر مدار صعود تثبيت كند و ش��رايط 

متعادلي را در بازار شاهد باشيم.
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ابزارهاي جديد سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در راه بازار سرمايه

رضا نوحي، سرپرست مديريت نظارت بر نهادهاي مالي 
به اهداف روشن قانون بازار اوراق بهادار اشاره كرد و افزود: 
حمايت از حقوق سرمايه گذاران، ساماندهي، حفظ و 
توسعه بازاري ش��فاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار از 
جمله اهداف قانون بازار اوراق است و برنامه ها در مسير 
اجرايي شدن، بيش از پيش در اولويت كارها قرار دارند.

وي گفت: تغيير س��اختارها، كاركردها و فناوري هاي 
بازار سرمايه با سرعت بس��ياري در حال انجام است و 
شرايط كنوني بازار را نمي توان با سال هاي گذشته مورد 
مقايسه قرار داد زيرا تغييرات ياد شده نيازمند اصالحات 
و به روزرس��اني در فرآيندهاي اجرايي و نظارتي است. 
نوحي توس��عه سرمايه گذاري غيرمس��تقيم را بسيار 
مهم دانست و گفت: طرح هاي مربوط به ايجاد برخي از 
ابزارهاي سرمايه گذاري غيرمستقيم، تهيه شده است 
كه به زودي از فعاالن بازار در ارتباط با آن نظرس��نجي 
مي شود و پس از تكميل، قابليت اجرايي خواهد داشت. 
سرپرس��ت مديريت نظارت بر نهاده��اي مالي با بيان 
اينكه صرف ايجاد ابزارهاي سرمايه گذاري، استفاده از 
ظرفيت هاي فناورانه گريزناپذير اس��ت، اظهار داشت: 
برخي از مستندات يا مراحلي كه سرمايه گذاران جهت 
سرمايه گذاري انجام مي دهند با ساده سازي فرآيندها و 
حذف اخذ مدارك يا تاييديه هاي مضاعف قابل دسترسي 
است. وي اظهار كرد: ورود سرمايه گذاران به بازار سرمايه 
از طريق سرمايه گذاري غيرمستقيم )از طريق سبدهاي 
اختصاصي يا انواع صندوق هاي سرمايه گذاري( بايد به 
سهولت سرمايه گذاري مستقيم صورت گيرد. سرپرست 
مديريت نظارت بر نهادهاي مالي درباره درخواست هاي 
مجوز تاسيس انواع نهادهاي مالي، به تفاوت نهادهاي 
مالي نسبت به ديگر شركت ها پرداخت و گفت: فعاليت 
نهادهاي مالي، بسيار تخصصي است كه نحوه فعاليت 
آنها طيف گس��ترده اي از س��رمايه گذاران را مي تواند 
تحت تاثير قرار دهد. به همين منظور در تاسيس اين 
نهادها شرايطي براي حداقل سرمايه، موسسان، اعضاي 
هيات مديره در نظر گرفته شده است تا متقاضيان با احراز 
شرايط مذكور، مجاز به ارايه درخواست باشند. وي ضمن 
اشاره به فرايندهاي اجرايي مرتبط با نهادهاي مالي در 
حوزه هايي مانند بررسي درخواست هاي تاسيس، 
درخواست هاي افزايش سرمايه، ثبت صورت جلسه 
مجامع و غيره، از برنامه بازبيني مديريت نظارت بر 
نهادهاي مالي خبر داد و افزود: با پياده سازي برنامه هاي 
اصالحي، انجام امور ياد شده با سهولت بيشتري انجام 
مي گيرد. سرپرست مديريت نظارت بر نهادهاي مالي 
افزود: رويكرد حاضر، كمك به نهادهاي مالي به منظور 
تقويت جايگاه هاي خود از طري��ق احراز اطمينان 
نسبت به پياده سازي اصول و ابزارهاي كنترل داخلي 
مناسب اس��ت كه اين امر نيازمند نظارت مستمر و 
بازرسي هاي كاربردي و متمركز، به منظور پيشگيري 

از تخلفات و افزايش اعتماد به بازار سرمايه است.

برگزاري كنفرانس جايگزين 
توقف  مكرر نمادهاي بورسي

هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در پي 
سياست هاي اصالحي خود، پيرامون اصالح قوانين و 
دستورالعمل هاي بازار سرمايه؛ برگزاري كنفرانس را 
جايگزين توقف هاي مكرر نمادهاي بورسي و فرابورسي 
كرد. پس از مصوب��ات مبني بر لغو اخ��ذ تعهدنامه و 
بازگشايي خودكار كدهايي كه دسترسي آنالين آنها 
محدود ش��ده بود، هيات مديره جديد سازمان بورس 
در مصوبه اي جديد توقف نمادهاي بازار سرمايه پس 
از نوس��ان 20 درصدي )مثب��ت و منفي( و همچنين 
توقف به علت نوسان منفي 50 درصدي را به طور كامل 
لغو و صرف��ًا توقف و برگزاري كنفرانس پس از رش��د 
50 درص��دي و افت 30 درصدي اعمال خواهد ش��د. 
پيشتر اين مصوبه سبب متوقف شدن مكرر نمادهاي 
بورسي و فرابورسي پس از رشد يا افت قيمتي مي شد. 
اين مصوبات نشان از عزم جدي هيات مديره جديد به 
سمت ارتقاي كارآمدي بازار سرمايه و زمينه سازي براي 
اصالحات بنيادي تر در ساير بخش ها نظير چالش دامنه 
نوسان و هوشمندكردن نظارت مي دهد. در هفته اي كه 
گذشت، دومين جلسه كميته سياست هاي عملياتي و 
نظارتي بر بازار با حضور مديران عامل بورس و فرابورس 
و معاونت نظارت بر ناشران و بورس ها در محل سازمان 
بورس تشكيل شد. در اين جلسه مقرر شد، بورس ها 
و كارگزاران، امكان مسدودسازي كدهاي معامالتي 
را ندارند و اين موضوع نيازمند صدور دستور قضايي 

يا اخذ تصميم توسط ساير مراجع ذي صالح است.

 ارتقاي سواد مالي
 مساوي با كاهش زيان

اصغر جهانگي��ر، معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه در جلس��ه مشترك معاونت اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه با رييس سازمان 
بورس كش��ور كه با هدف آموزش س��واد مالي جامعه و 
اقدامات پيشگيرانه براي كاهش آسيب هاي اين حوزه در 
محل معاونت اجتماعي برگزار شد، افزود: سازمان بورس 
و معاونت اجتماعي در تعامالت مش��ترك بايد نسبت به 
مسائل داراي اولويت تالش كنند تا اين همكاري خروجي 
مثبت داشته باش��د. وي ادامه داد: در شرايط كنوني كه 
مشكالت اقتصادي وجود دارد و مردم تحت فشار هستند، 
دشمن به غلط احس��اس مي كند مي تواند از اين فرصت 
استفاده كرده و به كشور آسيب بزند. ما در اين شرايط بايد 
راه هاي پيشگيرانه را در دستور كار قرار دهيم. جهانگير 
اظهارداشت: وظيفه اخالقي و قانوني معاونت اجتماعي و 
پيشگيري، تامين آرامش كساني است كه در بازار سرمايه 
وارد ش��ده اند. يكي از اقدامات موثر در اين حوزه، ارتقاي 
آگاهي هاي عمومي جامعه نسبت به مسائل حقوقي بازار 
سرمايه و ارتقاي سواد مالي آنها است. معاون اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: سازمان بورس و 
معاونت اجتماعي مي توانند محتواي آموزشي را در اختيار 
رسانه ها قرار دهند و رسانه ها نيز با ظرفيتي كه در اختيار 
دارند نسبت به ارتقاي سواد مالي و حقوقي جامعه اقدام 
كنند. وي افزود: ثروتمنداني كه وارد كارهاي سرمايه گذاري 
مي شوند مي توانند با پرداخت هزينه و دريافت مشاوره هاي 
اقتصادي از متخصصان اين حوزه، اقدام به سرمايه گذاري 
كنند ولي كساني كه به لحاظ مالي قدرت گرفتن مشاوره 
را ندارند با ناآگاهي وارد سرمايه گذاري مي شوند كه اندك 
سرمايه شان را ممكن است از دست بدهند. جهانگير ضمن 
اش��اره به هماهنگي آرماني و موثري كه سران سه قوه با 
يكديگر دارند، ادامه داد: اين هماهنگي بايد از سطح مقام 
عالي به سطوح كارشناسي برسد و همه كارشناسان قوا با 
يكديگر تعامل كنند. در اين صورت شاهد چند صدايي 
نخواهيم بود. رييس س��ازمان بورس كشور درباره اوضاع 
كنوني بازار سرمايه گفت: اكنون وضعيت مناسبي را شاهد 
هستيم و شركت ها در حال سود هستند. تنها مشكلي كه 
وجود دارد عدم اعتماد است زيرا در مواقعي تصميماتي 
گرفته شده اما دس��تگاه ها به آن پايبند نبودند و همين 
موضوع باعث كاهش اعتماد سرمايه گذاران و شركت ها 
مي شود. مجيد عش��قي ادامه داد: تصميمات دستگاه ها 
به طور مستقيم بر بازار س��رمايه اثر مي گذارد. اگر دولت 
به شركت ها هزينه هاي جديد تحميل نكند و اصالحات 
هزينه ها به صورت تدريجي صورت پذيرد، شاهد التهاب 
در بازار نخواهيم بود. عش��قي افزود: يكي ديگر از راه هاي 
كاهش التهاب بازار اين است كه در بخش نظارتي و مقرراتي 
اصالحات انجام شود و زيرساخت هاي فني سازمان بورس 
كشور ارتقا يابد. رييس سازمان بورس درباره تهديدات 
بازار سرمايه اظهار داشت: يكي از تهديدات اساسي كه 
هنوز براي آن اقدامي نشده، رمز ارزها هستند كه بدون 

رهگيري از طريق بانك ها جابه جا مي شوند.

امكان حضور حداكثري 
سهامداران در مجامع عمومي

محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار از حضور حداكثري سهامداران در 
مجامع عمومي خبر داد و افزود: سازمان بورس و اوراق 
بهادار در مكاتبه خود با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، خواستار اظهارنظر اين وزارتخانه درخصوص 
مش��اركت حداكثري س��هامداران در مجامع عمومي 
شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان شد. وي 
ادامه داد: اين وزارتخانه برگزاري مجامع عمومي را با رعايت 
نكات هشت گانه  بالمانع اعالم كرد، بر اين اساس اكنون 
محدوديتي درخصوص ممانعت از حضور سهامداران 
متقاضي به منظور حضور در مجامع عمومي ناش��ران 
وجود ندارد. انصاري مهياري اظهار داشت: تا پيش از اين 
و بر اساس مكاتبه هاي انجام شده در اسفند ماه 1398 
وزارت بهداشت، به دليل شيوع بيماري كرونا حداكثر 
15 سهامدار مي  توانستند به صورت حضوري در مجامع 
عمومي شركت كنند. مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: اكنون با پيگيري هاي 
سازمان و هشت شرط عنوان شده، سهامداران متقاضي 
مي توانند در مجامع حضور داش��ته باشند و ناشران 
نيز ملزم به رعايت اين ش��روط و پذيرا شدن از همه 

سهامداران متقاضي حضور در مجامع هستند.

ابر مشكل كشور نقدينگي
رسول بخشي دس��تجردي، اقتصاددان و عضو هيات 
علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه در طول 47 سال 
گذشته، رشد توليد ناخالص داخلي در كشور 2.2 برابر 
شده است، گفت: در ميان شاخص هاي اقتصاد كالن، 
رشد توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. زيرا نه تنها به عنوان مهم ترين شاخص عملكرد 
اقتص��ادي در تجزي��ه و تحليل ه��ا و ارزيابي ها مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، بلكه بس��ياري از مولفه هاي 
 GDP مهم و اثرگذار اقتصاد كالن، محصوالت جنبي
محسوب مي شوند. رسول بخشي دستجردي افزود: 
نقدينگي در طي 47 س��ال گذش��ته، 70 هزار برابر 
شده اس��ت و اين عدد بزرگي است و با رشد توليد در 
كشور هيچ همخواني ندارد. وي در ادامه عنوان كرد: 
در كش��ورهاي اروپايي همانند آلمان، توليد ناخالص 
در طي اين س��ال ها، 2.18 برابر شده است يعني اگر 
آلماني ها 47 سال گذشته حدود 10 كيلو گندم توليد 
مي كردند امروزه بي��ش از 21 كيلو توليد مي كنند و 
نقدينگي آنها در اين فاصله زماني 3.1 برابر شده است به 
اين معنا كه كامال هماهنگ با رشد توليد آنها بوده است. 
به گفته اين استاد دانشگاه؛ سال گذشته نقدينگي در 
كشور بيش از 40 درصد رش��د داشت. اگر قرار باشد 
40 درصد رشد نقدينگي امسال و سال هاي آينده هم 
تكرار ش��ود، تا دو سال ديگر، نقدينگي كشور دو برابر 
خواهد شد. بخشي دستجردي با بيان اينكه علت اصلي 
مشكالت كشور رشد نقدينگي است، گفت: عامل ديگر 
رشد نقدينگي، سودي است كه بانك ها به سپرده ها 
مي پردازند و عماًل منجر به افزايش پايه پولي در كشور 
مي شوند. اين كارشناس اقتصادي افزود: اصالح ساختار 
بودجه موضوع مهمي است، اما پيش از آن بايد در ابتدا 
ابر مشكل اقتصاد يعني »نقدينگي« را حل كرد. بايد 
كاري كرد كه كه تقاض��اي مردم براي وام گرفتن كم 
شود و بايد طي سلس��له اقداماتي سود سپرده بانكي 
را كاهش داد. بخشي دستجردي گفت: متاسفانه نرخ 
رشد نقدينگي در اقتصاد ايران همواره باال بوده است. 
رشد 70 هزار برابري نقدينگي طي 47 سال گذشته 
يعني متوس��ط قيمت ها بايد بي��ش از 30 هزار برابر 
رشد مي كرده كه البته اين اتفاق هم افتاده است. اين 
اقتصاددان با تاكيد بر آنكه بايد نرخ رشد نقدينگي در 
كشور كاهش يابد، اظهار كرد: ضمن كاهش نرخ رشد 
نقدينگي در كشور، بايد به سمت برابري با رشد توليد 
حركت كنيم به اين صورت كه نرخ سود سپرده هاي 
بانكي با برنامه ريزي درست كاهش يابد. وي در پاسخ 
به اين سوال كه منظور از برنامه ريزي مدون در اين 
باره چيست، گفت: اگر دولت بخواهد نرخ سود سپرده 
را كاهش دهد حركت نقدينگي و جوالن نقدينگي 
در كش��ور اتفاق افتاده و قيمت ه��ا افزايش خواهد 
يافت. بخشي دستجردي خاطرنشان كرد: بايد مانع 
سفته بازي بازارهاي موازي با بخش مولد كشور شد 
و زماني كه تمام بازارهاي سفته بازي بسته شد، نرخ 
بهره سپرده هاي بانكي به سمت صفر كشيده شده و 

تمامي فعاليت ها مديريت شده پيش مي رود.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس بازارسرمايه وضعيت تاالر شيشه اي را بررسي مي كند

برگ ريزان پاييزي بورس

رشد دوباره شاخص كل
در معامالت در اولين روز كاري هفته يعني ش��نبه 
شش دي ماه بيش از 6 ميليارد و 804 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 42 هزار و 714 
ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با چهار هزار و 156 واحد افزايش به 361 
هزار و 922 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با دو 
هزار و 614 واحد رش��د به 227 هزار و 651 واحد 
رس��يد. ش��اخص بازار اول، 23هزار و 823 واحد و 
ش��اخص بازار دوم، 39 ه��زار و 556 واحد افزايش 

داشتند.
در بورس امروز حقوقي ها حدود 260ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد 
چهار هزار ميلي��ارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
21درصد يعني 830ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدشان هفت درصد از كل معامالت شد.

بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« 
و »بانك ها و موسس��ات اعتباري« رق��م خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »حمل و نقل، 
انبارداري و ارتباطات« و »خدمات فني و مهندسي« 
به نفع حقيقي ها تمام ش��د. س��ه نماد »شتران«، 
»بپاس« و »وبملت« لقب بيشترين افزايش سهام 
حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيش��تر به »ات��كاي«، »ش��اوان« و »حآفرين« 

معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس ب��ا نماد »فارس« با س��ه هزار و 590 
واحد، ملي صناي��ع مس ايران با نم��اد »فملي« با 
دو ه��زار و 902 واحد، ف��والد مبارك��ه اصفهان با 
نم��اد »فوالد« با ي��ك هزار و 905 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك هزار و 847 واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر 
با نم��اد »كگل« با يك ه��زار و 701 واحد، معدني 
و صنعت��ي چادرملو با نماد »كچ��اد« با يك هزار و 
457 واحد و گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد با 
نماد »واميد« با يك هزار و 19 واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 130 
واحد، صنعت غذايي ك��ورش با نماد »غكورش« با 
105واحد و س��اير اش��خاص بورس انرژي با نماد 

»انرژي « با 77 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند. برپايه اين گزارش، در اين روز شركت 
ايران خ��ودرو با نماد »خ��ودرو«، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي«، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد«، بورس كاالي ايران با نماد »كاال«، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »شپنا«، پااليش نفت تهران با 
نماد »شتران« و سايپا با نماد »خساپا« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داش��تند. گروه فلزات اساس��ي هم 
در معام��الت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه 427  ميليون و 395 هزار 
برگه سهم به ارزش س��ه هزار و 539 ميليارد ريال 

داد و ستد شد.

    فرابورس صعودي شد
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس بيش از 31 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 18 هزار و 816 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 184 
ميليون برگه س��هم به ارزش 91 هزار و 955 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.
طي روز ش��نبه ش��ركت هاي پليمر آريا ساس��ول با 
نماد »آريا«، س��نگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«،  پااليش نفت 
الوان ب��ا نماد »ش��اوان«، فوالد هرم��زگان جنوب با 
نماد »هرمز«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد 
»ومهان«، پتروش��يمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
پتروش��يمي م��ارون ب��ا نماد »م��ارون« و ش��ركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا« با تاثير مثبت 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنين بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي مينو 
با نماد »غصينو«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
ري��ل پرداز نوآفرين با نماد »حآفري��ن«، كلر پارس با 
نماد »كلر«، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با 
نماد »سمگا«، توس��عه و عمران استان كرمان با نماد 
»كرمان« و صنايع ماديران با نماد »ماديرا« تاثير منفي 

بر شاخص فرابورس داشتند.
در اولين روز هفته معادل 100ميليارد تومان سهام 
ملي صنايع  مس  ايران  دس��ت به دست شد، فوالد 
مباركه اصفهان پ��س از معامالتي به ارزش حدود 
100ميليارد تومان دوم ش��د و سهام بورس كاالي 
ايران نيز به جايگاه س��وم معامالت رس��يد. سهام 

صنعتي بهش��هر »غبشهر« با رش��د 7.7درصدي 
قيمت پس از بازگش��ايي، كام س��هامداران خود را 
شيرين كرد. بيشترين معامالت بورس و فرابورس به 
گروه »محصوالت شيميايي« تعلق داشت به طوري 
كه 490ميلي��ارد تومان فقط در اين بخش جابه جا 
شد، گروه »فلزات اساسي« با معامالت 410ميليارد 
توماني دوم ش��د و »خودرو و س��اخت قطعات« در 

جايگاه سوم قرار گرفت.
در اين روز 3.8درصد از كل س��هام ن��وش  مازندران  
»غنوش« معامله شد، 10نماد برتر سهم 20.9درصدي 
از كل داد و ستدها داشتند، ارزش معامالت در دو سهم 
به بيش از 100ميليارد تومان رسيد و نصف ارزش كل 

معامالت نيز به 46نماد نخست اختصاص داشت.

     چه خبر از سهام عدالت
در پايان معامالت روز ش��نبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايس��ه ب��ا روز چهارش��نبه )1 دي ماه(، 
3.1درصد افزايش يافت و ارزش سبد 532هزار توماني، 
يك ميليون توماني و 492هزار توماني سهام عدالت به 
ترتيب به 12 ميليون و 584هزار تومان، 23 ميليون و 
706هزار تومان و 11 ميليون و 670هزار تومان رسيد. با 
احتساب اين موضوع، ارزش 60درصد قابل فروش سبد 
532هزار توماني سهام عدالت به 7 ميليون و 550هزار 

تومان رسيده است.

     عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري
در بورس روز ش��نبه 250ميليارد توم��ان دارا يكم و 
520ميليارد تومان پااليش��ي يكم خري��د و فروش 
ش��د، معامالت صندوق هاي قابل معامل��ه به هزار و 
840ميليارد تومان رس��يد و مازاد س��رمايه گذاري 
اش��خاص حقوق��ي در صندوق ه��اي درآم��د ثابت 

115ميليارد تومان شد.
 بيش��ترين معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامل��ه در روز جاري به صندوق پااليش��ي 
يكم »پاالي��ش« با رقم 520ميلي��ارد تومان تعلق 
داش��ت و بعد از آن صندوق واسطه گري مالي يكم 
»دارا يكم« دومي��ن صندوق پرمعامله لقب گرفت. 
صندوق اعتماد آفرين پارسيان نيز در جايگاه سوم 

صندوق هاي ETF قرار گرفت.
دارندگان صندوق پااليش رشد 2.2درصدي دارايي 

خود را به چشم ديدند. از طرف ديگر مالكان صندوق 
جسورانه سرو رشد پايدار يكم »ويسرو« با زيان چهار 
درصدي در يك روز مواجه شدند. هيجانات امروز باعث 
شد كه بيشترين نوسان قيمت )13.5درصد( در رابطه 
با صندوق مختلط سپهر انديشه نوين »صنوين« در 

زمان بازار رقم بخورد.
دو صندوق دولتي واسطه گري مالي و پااليشي يكم 
روي ه��م 770ميليارد توم��ان مطابق با 42درصد 
از كل صندوق ه��اي قاب��ل معامله خري��د و فروش 
ش��دند.جمع معامالت صندوق هاي طاليي نيز به 
24ميليارد تومان رس��يد و بازدهي واحدهاي اين 
گروه به ط��ور متوس��ط منفي دو درصد ش��د. كل 
ارزش معامالت اي��ن روز صندوق هاي معامله پذير 
در نهايت به ه��زار و 840ميليارد تومان رس��يد و 
مالكي��ت حقوقي ها در صندوق ه��اي درآمد ثابت 

معادل 115ميليارد تومان افزايش يافت.

     نرخ سود كاهش يافت
بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك ها و موسسات 
اعتباري تاكيد كرد كه بر اساس مصوبات يك هزار و 
دويست و نود و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار 
نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار ما بين 10 تا 18 درصد تعيين شده و اجراي 
دقيق آن عالوه بر آنكه طي بخش��نامه اي در بهمن 
ماه سال گذشته مورد تاكيد قرار گرفته در جلسات 
رياست كل بانك مركزي با مديران بانكي كشور نيز 

تصريح شده است.
بان��ك مركزي ي��ادآور ش��ده كه بررس��ي هاي به 
عم��ل آمده حاكي از آن اس��ت كه نرخ هاي س��ود 
علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري 
م��دت دار اش��خاص و ب��ه خص��وص صندوق هاي 
سرمايه گذاري از سوي برخي از بانك ها و موسسات 
اعتباري رعايت نمي شود، به طوري كه با استفاده از 
روش هاي متفاوت، نرخ سود موثر سپرده ها فراتر از 
موارد مصرح در ضوابط ابالغي بانك مركزي است. 
بر اين اس��اس بان��ك مركزي در بخش��نامه جديد 
خود، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانك ها و 
موسسات اعتباري را مسوول مستقيم اجراي دقيق 
اين بخشنامه معرفي كرده و از آنها خواسته اقدامات 

اصالحي الزم را به عمل آورند.



مجيد اعزازي|
در پي بي ثباتي بازارها و جهش قيمت ها، همواره گروه هايي 
تالش مي كنند تا علل ظهور و بروز تالطم هاي اقتصادي 
را بررسي و راهكار ارايه كنند. بديهي است كه هر گروهي 
از زاويه نگاه خود مسائل را مي بيند و تحليل مي كند. در 
چنين فضايي، كارشناس��ان و مسووالن دولتي، همواره 
تالش مي كنند تا گفتمان حاكم بر دولت را تبليغ و تقويت 
كنند. كارشناسان مستقل اما بر آنند كه با در نظر گرفتن 
واقعيت هاي عيني، به نفع مردم و خير عمومي راه حل ارايه 
كنند. بحران مسكن و به عبارتي رشد هزينه تامين سرپناه 
)اعم از خريد يا اجاره( در سبد معيشت خانوار طي 4 ساله 
اخير، از جمله مسائل حياتي است كه گروه هاي مختلف 
كارشناس��ي براي آن راه حل ارايه كرده و مي كنند و در 
نهايت كارشناسان صاحب قدرت، قانون وضع مي كنند. 
به طور نمونه، در سال جاري قانون جهش توليد مسكن 
موسوم به س��اخت 4 ميليون مسكن در 4 سال تصويب 
شد و همچنين بار ديگر، تبصره مربوط به اخذ ماليات از 
خانه هاي لوكس در اليحه بودجه سال آتي گنجانده شد. 
قانون چند ساله ماليات از خانه هاي خالي البته همچنان 
منتظر شكل گيري زيرساخت الزم براي شناسايي اين 
دس��ته از خانه ها اس��ت. از همين رو اس��ت كه برخي از 
كارشناسان مسكن با تكيه بر موفقيت اخذ ماليات ساالنه 
0.3 تا 1.5 درصدي از همه امالك كشور، اين نوع ماليات 
را تجويز مي كنند و بر اين باورند كه ماليات اصلي و مدل 
موفق جهاني، »ماليات ساالنه از همه امالك« )متناسب با 
موقعيت و ارزش( است و در اين مدل نيازي به شناسايي 
خانه هاي خالي نيست و »سفته بازي ملكي« نيز با اخذ 
اين نوع ماليات رنگ خواهد باخت. بررسي هاي »تعادل« 
اما نتايج ديگري داشته است و نشان مي دهد كه اجراي 
اين مدل ماليات ستاني ملكي در شرايط كنوني اقتصادي 
و نهادي ايران، نه تنها اهداف از پيش تعيين شده را لمس 
نخواهد كرد كه منجر به پيامدهاي منفي در بازار مسكن 

و كليت اقتصاد نيز خواهد شد. 
بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه »كارآمدي« 
دريافت ماليات ساالنه از امالك در ايران، دستكم با سه 
مانع »تورم«، »سفته بازي هاي ثبت نشده« و »سفته 
بازي هاي موقت« رو به رو خواهد بود. همچنين اجراي 
احتمالي اين نوع ماليات در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
دستكم با سه پيامد منفي »تش��ديد فقر و نارضايتي 
مردم«، »خروج س��رمايه ها از بازار مسكن« و »تشديد 

خروج سرمايه ها از كشور« همراه خواهد شد.

    صرفه سفته بازي در شرايط تورمي
بررس��ي داده هاي آماري مربوط به 50 س��ال گذشته 
حاكي از اين است كه »تورم« دو رقمي در اقتصاد ايران 
به پديده اي مزمن تبديل ش��ده اس��ت، به گونه اي كه 
ميانگين نرخ تورم در 40 سال گذشته حدود 20 درصد 
است. مساله اي كه منجر به كوچ بخش قابل توجهي از 
س��رمايه افراد و بنگاه هاي اقتصادي به بازار مسكن )به 
عنوان كاالي غيرقابل تجارت( ش��ده و بر دامنه بحران 
مسكن افزوده است. البته در اين روزها، تورم در حدود 
40 درصد اس��ت. از اين رو، بديهي است كه فاصله نرخ 
1.5 درصدي ماليات ساالنه از امالك از تورم 40 درصدي 

اين روزها يا حتي از ميانگين 20 درصدي تورم طي 40 
ساله اخير، بسيار زياد و از 18.5 تا 38.5 درصد است. با 
اين فاصله زياد ميان نرخ ماليات و نرخ تورم، به طور قطع، 
همچنان خريد و فروش ملك با اهداف سفته بازانه براي 
افراد يا بنگاه هاي اقتصادي، صرفه مالي دارد و سفته بازي 

همچنان سودهاي بادآورده به همراه خواهد داشت.

    سفته بازي هاي ثبت نشده
تقاض��اي س��فته بازي مانن��د تقاض��اي مصرف��ي و 
سرمايه گذاري، الزاما منجر به ثبت سند و تغيير مالكيت 
به شخص سفته باز نمي شود و از همين رو، در تور مالياتي 
قرار نخواهد گرفت. مش��اهدات و بررسي هاي ميداني 
نگارنده از بازار پر التهاب مسكن طي سال هاي 97 تا 99 
حاكي از آن است كه بسياري از معامالت سفته بازانه صرفا 
با »وكالتنامه« و اصطالحا »قولنامه به قولنامه« انجام 
مي شود و يك ملك حتي طي 20 روز تا يك ماهي كه در 
نوبت دفتر اسناد رسمي براي تغيير مالكيت قرار دارد - دو 
تا سه دست معامله مي شود و در نهايت واحد معامله شده 
به نام خريدار سوم يا چهارم در دفترخانه ثبت مي شود. 
بنابراين، معموال نامي از فرد سفته باز در مراجع رسمي 
درج نمي شود كه بخواهد مشمول ماليات ساالنه شود. 

    سفته بازي هاي موقت
در عين ح��ال، در صورت تصويب ماليات س��االنه از 
امالك، پرداخت اي��ن نوع ماليات، مانند قانون فعلي 
اخذ ماليات از امالك لوكس كه به صاحبان اين دسته 
از امالك تا اول بهمن ماه هر س��ال فرصت پرداخت 
ماليات مي دهد، محدود به موعدي از سال مي شود، 
مثال از دي ماه يا بهمن ماه هر سال تا پايان همان سال. 
بنابراين، سفته باز- حتي در صورت ثبت سند رسمي 
به نام خود- همچنان فرصت دارد تا طي سه فصل اول 
سال يا حتي تا انتهاي ماه يازدهم هر سال، به كارهاي 
س��فته بازانه خود ادامه دهد و در فرصت باقي مانده، 
ملك را فروخته و مالكيت آن را به طور رسمي به فرد 
ديگري منتقل كند و هزينه پرداخت ماليات ساالنه 

از امالك را به دوش خريدار و مالك جديد بيندازد.

    تشديد فقر و نارضايتي مردم
»ماليات تورمي« يا همان تورم دو رقمي مزمن، قدرت 
مالي افراد و خانوارهاي داراي درآمدهاي ثابت را به شدت 
تضعيف كرده است. خانوارهايي كه پس از سال ها كار، 
تالش، پس انداز و دريافت وام، پيش از جهش هاي قيمتي 
مسكن طي سال هاي 97 تا پايان 99، يا قبل از سال هاي 
91 يا 89 يا حتي قبل از جهش قيمتي سال 86 توانسته اند 
مسكن خريداري كنند، حاال به دليل سبقت نرخ تورم از 
نرخ دستمزد و درآمد خود با تنگناي معيشتي رو به رو 
هستند و به تعبيري هم اينك در زمره ميلياردرهاي فقير 
به شمار مي روند. كساني كه مسكن 500 ميليون توماني 
آنها هم اينك 3 يا 4 ميليارد تومان قيمت دارد، اما حقوق و 
درآمد آنها احتماال بين 8 تا 10 ميليون تومان در ماه )96 
تا 120 ميليون تومان در س��ال( است و به همين دليل 
دچار فقر و سوءتغذيه هستند. چرا كه به گفته كارشناسان 
دولتي و غيردولتي هم اينك خانوارهاي داراي درآمدي 
كمتر از 11 ميليون تومان در ماه زير خط فقر قرار دارند. 
در چنين شرايطي، به طور قطع، اين خانوار از نظر مالي 
نمي تواند حدود يك درصد از ارزش ملك خود را )30 تا 
40 ميليون تومان( ماليات ساالنه بدهد. دريافت چنين 
مالياتي به شدت، زندگي و معيشت او را تحت تاثير قرار 

خواهد داد و او را به اعماق فقر پرتاب خواهد كرد.

    خروج سرمايه ها از بازار مسكن
برخالف برخي ديدگاه ها، تقاضاي سرمايه گذاري در بازار 
مس��كن امري »غيرمولد« يا مذموم نيست. در تقاضاي 
سرمايه گذاري، هدف متقاضي خريد مسكن براي انتفاع 
از ب��ازده اجاره و حف��ظ ارزش پول در طول زمان اس��ت. 
بي گمان، ب��ه ميزاني كه تقاضاي مصرفي براي به حركت 
درآمدن چرخ هاي توليد س��اختمان و رونق بازار مسكن 
داراي اهميت است، تقاضاي سرمايه گذاري نيز مهم است. 
در واقع، از محل سرمايه گذاري چند صد ميليون توماني 
يك سرمايه گذار در خريد يك ملك، افزون بر اينكه يك از 
محصوالت صنعت ساختمان به فروش مي رسد، مستاجر 
نيز منتفع مي شود و با صرف سرمايه و هزينه اي بسيار كمتر 
از موجر، مي تواند از امكانات واحد مس��كوني او طي مدت 

مشخصي بهره مند شود. اهميت اين مساله وقتي بيشتر 
عيان مي شود كه بدانيم حدود 40 درصد از شهرنشينان 
كشور - در حالي كه به دليل بازده اندك اجاره، ايران فاقد 
نظام اجاره داري است - مستاجر هستند. به عبارت ديگر، 
40 درصد از جمعيت شهرنش��ينان تحت لواي تقاضاي 
سرمايه اي مسكن، صاحب س��رپناه شده اند و از مواهب و 
»خدمات« آن البته با پرداخت اجاره بها منتفع مي شوند. اين 
در حالي است كه با اخذ ماليات ساالنه از امالك، بخش قابل 
توجهي از بازده اجاره سرمايه گذار از بين مي رود. بر اساس 
برخي برآوردها، بازده خالص اجاره در بازار مسكن تهران، 
)پس از كسر هزينه كميسيون بنگاه، عوارض شهرداري، 
و هزينه تعمير و نگهداري ملك( حدود 4 درصد اس��ت. 
در صورتي كه قرار باشد حدود يك درصد از اين بازده نيز 
به دليل ماليات ساالنه از امالك، از سرمايه گذاري ستانده 
شود، حاشيه سود او به شدت كاهش مي يابد و او را ترغيب 
مي كند تا س��رمايه ميلياردي خود را در بازاري پرسودتر 
سرمايه گذاري كند. به اين ترتيب، همين عامل منجر به 
خروج سرمايه از بازار مسكن مي شود. در اين صورت، 
تعداد امالك اس��تيجاري كاهش يافت��ه و عرصه بر 
مستاجران )هم از نظر قيمت و هم از نظر واحد مطلوب( 

تنگ تر خواهد شد.

    تشديد خروج سرمايه ها از كشور
همان طور كه گفته شد، اخذ ماليات ساالنه از امالك به دليل 
 نبود نظام اجاره داري حرف��ه اي روي دوش خرده مالكان

 قرار دارد و در صورت احساس ناامني آنها، بازار اجاره دچار 
كمبود عرضه خواهد شد. كساني كه توانسته اند عالوه بر 
واحد مسكوني خود، يك يا دو واحد ديگر خريداري كرده و 
با اجاره دادن آن، كمك خرجي براي خود دست و پا كنند. 
بر اساس برخي برآوردها، حدود 80 درصد از بازار مسكن 
در اختيار مردم و خرده مالكان اس��ت و تنها 20 درصد در 
اختيار نهادهاي دولتي و حاكميتي قرار دارد. بنابراين، وزن 
خرده مالكي در بازار مسكن كشور بسيار زياد است. از اين 
رو، مي توان در حالت خوشبينانه گفت كه سرمايه گذاران 
ملكي با كاهش حاش��يه سود خود روانه س��اير بازارهاي 
داخلي خواهند شد. اما حالت ديگري نيز متصور است و آن 
خروج سرمايه از كشور است. با توجه به گسترش ارتباطات 
ناشي از رواج وسايل نوين ارتباطي، همچنين برنامه برخي از 
كشورهاي همسايه براي جذب سرمايه هاي ايرانيان و تبليغ 
انواع سرمايه گذاري ها در بازارهاي مختلف ملكي و غيرملكي 
)رمز ارزها و فاركس(، بسياري از سرمايه گذاران متمايل به 
س��رمايه گذاري در پروژه هاي خارج از كشور خواهند شد. 
مساله اي كه هم اينك به روشني در حال وقوع است و ايرانيان 

را در صدر فهرست خريداران امالك تركيه قرار داده است.

    راه حل چيست؟
بي گمان ت��ا زماني كه اقتص��اد اي��ران از طريق اصالح 
سياست ها، ساختار و مكانيسم هاي تورم زا به ثبات نرسد 
و »تورم« مهار نشود، هر گونه تالشي براي تعادل بخشي 
به بازار مسكن و كاهش فقر مسكن ناكارآمد خواهد بود 
و منافع آحاد م��ردم را تامين نخواهد كرد. به طور قطع، 
وضع انواع ماليات در حوزه مسكن به ويژه ماليات ساالنه 

از امالك مستلزم بازگشت آرامش به اقتصاد ايران است.
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سازمان هواپيمايي: ورود 
اميكرون ربطي به پروازها ندارد

محمد محمدي بخش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري با اشاره به تشديد كنترل و نظارت بر پروازهاي 
داخلي و خارجي براي جلوگيري از شيوع سويه جديد 
ويروس كرونا گفت: چنين مساله اي كه مسافر مبتال به 
اميكرون از طريق پروازها به ايران وارد شده مورد تاييد 
نيست. محمدي بخش در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به 
اينكه با توجه به شناسايي سويه جديد ويروس كرونا به 
نام اميكرون در ايران آيا محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
جديدي براي پروازهاي داخلي و خارجي ابالغ ش��ده 
اس��ت يا خير، اظهار كرد: تاكن��ون پروتكل جديدي 
كه ممنوعيت ها و محدوديت ه��ا پروازهاي داخلي و 
خارجي را افزايش دهد، از سوي وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشكي يا ستاد ملي مقابله با كرونا به ما ابالغ 
نشده است. وي افزود: البته به تازگي ستاد ملي مقابله 
با كرونا دستورالعمل جديدي را براي تشديد اقدامات 
پيش��گيرانه و كنترلي اعالم كرده كه اگر مس��افري 
مشكوك به كرونا بود و تس��ت منفي PCR يا كارت 
واكسن نداشت آن را به آزمايشگاه هاي مرجع معرفي 
كنيم. اين دستورالعمل چهارشنبه هفته گذشته به 
همه مبادي و فرودگاه ها اعالم شد و بر اجراي درست و 
دقيق آن نظارت مي كنيم. رييس سازمان هواپيمايي 
كش��وري ادامه داد: اگر مسافران تست منفي PCR و 
كارت واكسن كه در آن هر دو دز دريافتي آنها شده باشد 
را در اختيار داشته باشند، هيچ مشكل و محدوديتي 
براي پروازهاي مسافري ندارند. محمدي بخش تاكيد 
كرد: البته در روند غربالگري، مس��افراني كه از نظر 
عالئم باليني مش��كوك به ويروس كرونا باشند نيز 
تحت اين كنترل هاي قرار مي گيرند و آزمايشگاه هاي 
مرجع را بر اساس دستورالعمل جديد ابالغ شده به 

همه فرودگاه هاي كشور اعالم كرده ايم.

قطار باري خط
پاكستان- ايران- تركيه راه  افتاد

امين ترفع، مديركل دفتر تجاري س��ازي وزارت راه و 
شهرسازي از راه اندازي مسير ترانزيتي ريلي پاكستان- 
ايران- تركيه خبر داد. به گزارش ايلنا، مهر ماه امسال 
طبق مصوبات سازمان همكاري اقتصادي اكو مبني بر 
راه اندازي كريدور ITI )استانبول-تهران-اسالم آباد( 
توسط اعضاي اين سازمان براي اتصال شرق به غرب، 
دو محموله پارچه و الستيك از مقصد كراچي پاكستان 
به س��وي تركيه حركت كرد و طبق گفت��ه وزير راه و 
شهرسازي اين تردد آزمايشي بوده و طبق توفق صورت 
گرفته با پاكستان، كاميون هاي ايراني هم مي توانند از 
هر نقطه ايران به طور مس��تقيم تا چين حركت كرده 
و كاميون هاي پاكستاني هم مي توانند از مسير ايران 
به اروپا تردد كنند. البته ت��ردد ازاين كريدور موضوع 
جديدي نيست و از سال ها قبل استفاده از اين كريدور 
مورد توافق كشورها بوده اما اخيرا با توافق هاي صورت 
گرفته اولين تردد به صورت آزمايشي از اين مسير انجام 
شد. طبق مطالعات بازار، با استفاده از كريدور ITI زمان 
تردد نسبت به مسير فعلي كه مورد استفاده كشورهاي 
مبدا و مقصد ق��رار مي گيرد از 25 تا 30 روز به كمتر از 
12 روز مي رسد و اين كاهش زمان تردد تاثير مستقيم 
بر كاه��ش هزينه ها مي گذارد. طب��ق گفته مديركل 
 ITI دفتر تجاري سازي وزارت راه و شهرسازي كريدور
مي تواند جايگزين مسير دريايي كانال سوئز شود. از اين 
روز با توجه افزايش هزينه ه��اي حمل دريايي پس از 
كاهش فراگيري ويروس كرونا، كريدور ترانزيتي زميني 
جايگزين مي تواند مسير ارزان تري براي صاحبان كاال 
باشد.  ترفع درباره تردد آزمايشي كاميون هاي پاكستاني 
از مس��ير ايران به سمت تركيه و اروپا اظهار كرد: تردد 
كاميون هاي پاكستاني به اروپا از مسير ايران قطعا براي 
 ITI صاحبان كاال و بار صرفه اقتصادي دارد البته كريدور
بسيار قديمي است و مسير جديدي نيست و از مجموع 
كريدورهاي اكو محسوب مي شود. وي با بيان اينكه سه 
كشور ايران تركيه و پاكستان جزو موسسان اين كريدور 
هستند، گفت: هر چند اين اين كريدور اتفاق جديدي در 
منطقه به حساب نمي آيد و بستر اسنادي و قانون گذاري 
آن وجود داشته اما اخيرا با همكاري سازمان راهداري 
و وزارت امور خارجه و دبير خانه اكو تردد ازاين مسير 
ترانزيتي عملياتي شده و اتفاقا و كشورهاي طرف اين 
كريدور از ترددي كه اخيرا انجام ش��ده، بسيار راضي 
هستند و قرار بر اين است كه اين ترددها ادامه دار باشد. او 
افزود: پيش از فعاليت اين كريدور، كاال از بنادر پاكستان 
از مسير دريايي و از از اقيانوس هند، كانال سوئز و درياي 
مديترانه به تركيه مي رسيد اما مسير جايگزين ايران 
بسيار كوتاه تر و ارزان تر خواهد بود.  وي از راه اندازي 
مسير ترانزيتي ريلي پاكستان- ايران- تركيه خبر 
داد و گفت: قطار باري از پاكستان به سمت تركيه 
از مسير ايران به راه افتاده است و قرار بر اين است 
كه از طريق خط ريلي تفتان در پاكستان به مسير 
ريلي ميرجاوه متصل و از آنجا از طريق شبكه راه 

اهن ايران به سمت وان تركيه حركت كند. 

بازگشت آلودگي هوا
به پايتخت؟

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي 
گفت: تا روز سه شنبه در بيشتر مناطق كشور آسماني 
صاف و جوي پايدار خواهيم داشت كه موجب افزايش 
غلظت آالينده ها در شهرهاي صنعتي خواهد شد. 
نقشينه در گفت وگو با ايرنا از ماندگاري هواي سرد در 
كشور خبر داد و افزود: بارندگي ها از روز يكشنبه عصر 
كم خواهد شد و مجدد از روز چهارشنبه با ورود سامانه 
بارشي به كشور باران و برف در ارتفاعات آغاز خواهد 
ش��د. او ادامه داد: براي روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
در جنوب شرق كش��ور وزش باد افزايش ابر و بارش 
پراكنده باران را انتظار داريم.  كارش��ناس س��ازمان 
هواشناسي اظهار كرد: روز چهارشنبه سامانه بارشي 
از جنوب غرب وارد كشور خواهد شد و براي چندين 

استان بارش باران و تندباد خواهيم داشت.

اماني: به سهم شهرداري ها
از بودجه به شدت معترضيم

ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران گفت: به عنوان اعضاي شوراي شهر به شدت به 
اعتباراتي كه در اليحه بودجه 1401 براي شهرداري ها 
در نظر گرفته شده، اس��ت معترض هستيم. اماني در 
گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به اينكه به رغم انتقادهاي 
صريح اعضاي ش��ورا به بودجه 1401 دولت، شهردار 
تهران آن را راضي كننده دانسته است، اظهار كرد: ايشان 
راضي كننده نمي داند و در حال پيگيري اين مس��اله 
است. هم در جلسات هيات دولت صحبت كردند و هم 
با مجلس رايزني داشتند و هم با سازمان برنامه و بودجه 
جلسه داشتند، اما خروجي آن چيزي است كه اكنون 
مي بينيم.  او با تاكيد بر اينكه رقم بودجه مطرح ش��ده 
براي شهرداري ها قابل پذيرش نيست، گفت: اين ميزان 
بودجه را به طور حتم نمي پذيريم، يعني به عنوان اعضاي 
شوراي شهر به شدت به اعتباراتي كه در اليحه بودجه 
در نظر گرفته شده است، معترض هستيم. حتي نسبت 
 به سال گذشته نيز كه بودجه را دولت قبلي پيش بيني

 كرده بود، در اين دولت رديف هاي بودجه از آن نيز كمتر 
شده است و هم آيتم هاي اصلي به ويژه در حوزه حمل 
و نقل كاهش داده شده است.  عضو كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به رايزني با مجلس 
گفت: حتما از طريق رايزني با مجلس و رييس كميسيون 
تلفيق سعي مي كنيم اين تغيير ايجاد شود.  او در واكنش 
به اينكه آقاي چمران اعالم كردند تغيير در بودجه وقتي 
به مجلس برود كار سختي است، چرا شورا و شهرداري از 
ظرفيت مجمع نمايندگان تهران براي رايزني استفاده 
نمي كند، گفت: اميدواريم اين اتفاق رخ دهد. از 31 نفر 
نماينده مردم تهران درخواست مي كنيم كه از شهروندان 
تهراني دفاع كنند و وظيفه خود را انجام دهند و از حق 
تهران در بودجه سال آينده دفاع كنند.  اماني ادامه داد: 
االن دو معضل اساسي كه مردم تهران هميشه از آن رنج 
مي برند و در نظرسنجي ها به عنوان مهم ترين مشكل 
خود مطرح مي كنند آلودگي هوا و مساله حمل و نقل 
اس��ت. براي رفع اين دو مورد نيز به اليحه بودجه نگاه 
مي كنند كه اگر اعتبار خوبي براي آنها تصويب ش��ود 
مي شود گام مناسبي براي حل اين معضالت برداشت. 
در غير اينصورت مرتب رو به پسرفت هستيم و هر روز 
كه مي گذرد هم در حوزه آلودگي هوا و هم حوزه حمل 
و نقل در حال عقبگرد هستيم و اين اصال زيبنده تهران 

و مردم تهران نيست. 

تصميم گيري نهايي براي
تعيين حريم تئاتر شهر تا نوروز

عضو و س��خنگوي شوراي اسالمي ش��هر تهران طي 
جلسه اي كه در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد اعالم كرد 
تالش شوراي شهر تهران بر اين است كه تصميم گيري 
نهايي براي تعيين حريم تئاتر شهر تا پايان سال اجام 
شود. به گزارش مهر، جلسه اي با موضوع تعيين فضاي 
پيراموني مجموعه تئاترشهر و كاهش آسيب هاي موجود 
مجموعه، عصر روز چهارش��نبه اول دي با حضور قادر 
آشنا مديركل هنرهاي نمايشي، علي رضا نادعلي عضو و 
سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران، سيداحمد علوي 
رييس كميته ميراث فرهنگي و گردش��گري شوراي 
شهر تهران، سيدمحمد موس��وي شهردار منطقه 11 
شهر تهران، مرتضي اديب زاده سرپرست معاونت ميراث 
فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان تهران و جمعي از مديران اداره كل هنرهاي 
نمايشي از جمله رضا بصيرت مديرعامل انجمن هنرهاي 
نمايشي ايران، مهدي ابدالي معاون اداره كل هنرهاي 
نمايشي و ابراهيم گله دارزاده مدير مجموعه تئاتر شهر و 
مديران و معاوناني از شوراي شهر و شهرداري تهران در 
مجموعه تئاترشهر برگزار شد. در ابتداي اين جلسه پس 
از بازديد از مجموعه تئاتر شهر، اساليدها و نمونه هاي 
تصويري با موضوع معضالت و بزهكاري  فضاي پيراموني 
مجموعه تئاتر شهر اعم از خريد و فروش و استعمال مواد 
مخدر و قمه كشي، براي حضار به نمايش درآمد و قادر 
آشنا مديركل هنرهاي نمايشي در خصوص ضرورت 
تعيين حريم اطراف اين مجموعه با توجه به اهميت اين 
موضوع به منظور حفظ سالمت و آرامش افرادي كه در 
اين مجموعه تردد دارند و همچنين حرمت و جايگاه اين 
ساختمان كه به ثبت ملي نيز رسيده است، توضيحاتي 
را ارايه كرد و خواستار رسيدگي و دستورعاجل مبني بر 
تصميم گيري هرچه سريعتر از سوي مديران شهري شد. 
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جزييات پرداخت وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ ميليون توماني نهضت ملي مسكن اعالم شد

اعطاي وام مسكن دولتي در 4  فاز
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي شرايط 
و نحوه پرداخت تسهيالت 250 تا 450 ميليون توماني 
نهضت ملي مسكن را اعالم كرد.  به گزارش تسنيم، اواخر 
ماه گذشته بانك مركزي دستورالعمل پرداخت وام 250 
تا 400 ميليون توماني ساخت مسكن در قالب نهضت ملي 
مسكن را براي اجرا به بانك هاي عامل ابالغ كرد.  بر اساس 
ماده 8 اين دستورالعمل مجموع دوره مشاركت مدني و 
فروش اقساطي اين تسهيالت حداكثر 20 سال )حداكثر 
سه سال مشاركت مدني( تعيين مي شود. در تبصره 15 اين 
ماده آمده است: با عنايت به طوالني بودن دوران بازپرداخت 
و افزايش س��ود متعلقه در صورت تمايل و درخواس��ت 
متقاضي تقسيط تس��هيالت مزبور در دوره هاي زماني 
كوتاه تر )8، 10، 12، 15 و...ساله( امكان پذير است. بر اين 
اساس بانك بايد ميزان كل سود پرداختي و اقساط ماهانه 
تسهيالت در دوره هاي بازپرداخت مختلف را به متقاضي 
اعالم كند. تقسيط پلكاني تس��هيالت بنابر درخواست 
متقاضي و با تأييد بانك  عامل قابل اقدام است. در اين حال، 
معاونت مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي نيز 
نحوه پرداخت تسهيالت نهضت ملي مسكن را به شرح زير 
اعالم كرد: به استناد ماده 4 قانون جهش توليد مسكن و 
مصوبه جلسه مورخ 11 آبان 1400 شوراي پول و اعتبار، 
تسهيالت ساخت مسكن در شهرهاي مختلف براساس 
سقف هاي تعيين شده به ش��رح ذيل با ثبت درخواست 
در اين سامانه و معرفي به بانك هاي عامل قابل پرداخت 
است: در ش��هر تهران 450 ميليون تومان، در شهرهاي 
باالي يك ميليون نفر جمعي��ت 400 ميليون تومان، در 
مراكز استان ها 350 ميليون تومان، در ساير شهرها 300 
ميليون تومان، و در روستاها 250 ميليون تومان.  و متناسب 
با پيشرفت فيزيكي پروژه )به صورت تدريجي( در هريك 
از مراحل، به شرح ذيل اس��ت: پي كني � فونداسيون  10 
درصد؛ اسكلت � سقف 40 درصد؛ سفت كاري 25 درصد؛ 
و نازك كاري 25 درصد. بانك عامل مي تواند حداكثر تا 20 
درصد از كل مانده تس��هيالت مشاركت مدني را با تأييد 
وزارت راه و شهرسازي و اخذ ضمانتنامه بانكي پرداخت 
كند. بديهي است مبلغ مزبور از پرداختهاي هريك از 
مراحل آتي به تناسب سهم الشركه مستهلك مي شود. 
نرخ س��ود اين تس��هيالت، معادل نرخ سود مصوب 

ش��وراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد است. در 
زمان حاضر نرخ سود مصوب اين شورا 18 درصد است.

       رد درخواست مجردها در نهضت ملي مسكن 
در اين حال، اگرچه رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي از 
امكان ثبت نام افراد مجرد در نهضت ملي مسكن خبر داده 
بود، اما بررسي هاي نشان مي دهد، درخواست اين افراد در 
سامانه ثمن رد مي شود. طبق جديدترين اعالم وزارت راه و 
شهرسازي كه ديروز انجام شد، كماكان شرط سني 45 سال 

براي مردان مجرد و 35 سال براي زنان مجرد وجود دارد.

    دو سناريوي خانه دار شدن با وام
محاسبات نشان مي دهد، متقاضيان مسكن از طريق نهضت 
ملي مسكن ارزانتر و با پرداخت پول كمتري نسبت به طرح 
خريد با وام مس��كن در ش��هرهاي اطراف تهران خانه دار 
مي شود. به گزارش تسنيم، از آنجاكه بازپرداخت تسهيالت 
نهضت ملي مسكن 20 ساله است، متقاضي تاييد صالحيت 
شده در دهك درآمدي يك تا سه طي 20 سال ماهانه بايد 
حدود 2.9 ميليون قسط پرداخت كند. كل بازپرداخت وام 
450 ميليون توماني با نرخ سود 5 درصدي 712 ميليون 

تومان - كل سود 262 ميليون تومان- است.

    وام خريد 480 ميليون توماني مسكن
مهرماه امسال سقف وام خريد مسكن از محل اوراق حق 
تقدم از سوي بانك مسكن افزايش يافت. بر اين اساس در 
شهر تهران وام انفرادي 200 ميليون تومان، جعاله انفرادي 
80 ميليون توم��ان، زوجين 400 ميليون تومان و جعاله 
زوجين 80 ميليون تومان است. در مجموعه اين وام براي 
تهراني ها 480 ميليون تومان اس��ت. در مراكز استان ها و 
شهرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت، وام انفرادي 160 
ميليون تومان، جعاله انفرادي 80 ميليون تومان، زوجين 
320ميليون تومان و جعاله زوجين 80 ميليون تومان. به 
عبارت ديگر س��قف وام در مراكز استان ها 400 ميليون 
تومان است.همچنين در ساير مناطق شهري وام انفرادي 
120 ميليون تومان، جعاله انف��رادي 80 ميليون تومان، 
زوجين 240ميليون تومان و جعاله زوجين 80 ميليون 
تومان و در مجموع براي زوجين 320 ميليون تومان است. 

يك متقاضي وام مسكن از محل اوراق حق تقدم در تهران 
بايد ماهانه 8 ميليون و 661 هزار تومان قس��ط پرداخت 
كند. مجموع بازپرداخت وام 480 ميليون توماني بالغ بر 
يك ميليارد و 80 ميليون تومان و كل سود وام 600 ميليون 
تومان خواهد بود كه با احتس��اب هزينه اوليه خريد اوراق 
حق تقدم به ح��دود 650 ميليون تومان افزايش مي يابد. 
حال اگر قرار باشد شخصي در يكي از شهرهاي جديد اطراف 
تهران به جز پرديس با توجه به قيمت هاي باالي آن، بخواهد 
مسكن خريداري كند بايستي از وام 320 ميليون توماني 
)با احتس��اب وام 80 ميليوني تعمير( استفاده كند. مبلغ 
اقساط ماهانه اين وام حدود 4 ميليون تومان در بازپرداخت 
12 ساله است. سود اين وام نيز 335 ميليون تومان خواهد 
بود. قسط وام 80 ميليون توماني 2 ميليون تومان و سود آن 
40.5 ميليون تومان است. مجموع اقساط اين وام 6 ميليون 

و سود مجموع آن 375 ميليون تومان خواهد بود.

    قيمت مسكن مهر در شهرهاي جديد؟
همان گونه كه اشاره شد با توجه به قيمت هاي حدود يك 
ميليارد توماني، مساكن مهر شهر جديد پرديس از سبد 
انتخابي متقاضيان براي خريد خارج مي ش��ود. در زمان 
حاضر قيمت يك واحد مس��كن مهر در شهر جديد پرند 
بين 250 براي واحدهاي نيمه تمام تا حدود 400 ميليون 
تومان براي واحدهاي آماده است. در شهر جديد هشتگرد 
نيز مي توان با حدود 300 ميليون تومان يك واحد آماده 
را خريداري كرد. بنابراين متقاضي خريد يك مسكن مهر 
در شهر پرند عالوه بر وام 320 ميليون توماني بايد حدود 
80 ميليون تومان نيز پس انداز داشته باشد. در صورتي كه 

پروسه دريافت وام خريد مسكن به راحتي طي شود، خريد 
واحد مسكن مهر در شهر پرند حدود 800 ميليون تومان 
براي متقاضي آب مي خورد. با اين تفاسير قطعا ثبت نام در 
نهضت ملي مسكن و اس��تفاده از اين امكان براي خانه دار 
شدن نسبت به اخذ وام خريد مسكن بسيار ارزان تر تمام 
مي شود. يكي از مزيت هاي نهضت ملي مسكن اين است كه 
مانند طرح مسكن مهر مردم از پس اندازهاي آينده اقساط را 
پرداخت مي كنند و نيازي نيست همان ابتدا براي دريافت 

وام خريد مسكن هزينه هاي سنگيني را پرداخت كنند.
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در حالي كه هفته گذش��ته مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اس��امي در نامه اي فهرست محاسن و ايرادات 
ط��رح حمايت از كارب��ران فضاي مج��ازي را اعام و بر 
تخصيص زمان بيشتر براي بررسي دقيق تر طرح تأكيد 
كرده بود، رييس كميس��يون مش��ترك بررسي طرح 
صيانت از ادامه بررس��ي اين طرح در روز دوشنبه هفته 
جاري مطابق با نس��خه مشترك تهيه ش��ده با وزارت 
ارتباطات، خبر داد و تاكيد ك��رد نامه مركز پژوهش ها 

موضوعيتي ندارد.
هفته گذش��ته مرك��ز پژوهش هاي مجلس با ارس��ال 
نامه اي به رييس كميس��يون مش��ترك بررسي طرح 
صيانت، اعام كرد اين طرح مغاير با قانون اساسي است 
و تبعات مختلفي همچون مهاجرت را به دنبال خواهد 
داشت. در اين نامه، در كنار اشاره به محاسن موجود در 
طرح، از جمله تاش براي ساماندهي حكمراني فضاي 
مجازي، كاهش وابس��تگي فضاي مجازي در كشور به 
خدمات سرويس هاي خارجي، حمايت از توان داخلي، 
تاش براي ارتقاي شوراي عالي فضاي مجازي و توجه 
به ضمانت اجراي مصوبات اين شورا و توجه به صيانت از 
داده هاي كاربران، به ايرادات اين طرح نيز اشاره شده بود. 
از جمله ايرادات وارد بر كليات طرح در اين نامه مي توان به 
ايرادات حقوقي قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون 
اساسي، ارتباط ضعيف ميان عنوان و مفاد طرح، ايجاد 
موانع در مس��ير ش��فافيت و پيش بيني پذيري اقتصاد 
ديجيتال و زمينه سازي براي فرار سرمايه هاي داخلي، 
امكان ايجاد رانت هاي گس��ترده در كس��ب و كارهاي 
ديجيتال، بس��ط يد و اختيارات نهاده��اي فراقانوني و 
بدون نظارت، كاهش سرمايه اجتماعي نهادي و وجود 
نگاه تهديدمحور به فضاي مجازي در طرح و بي توجهي 
به فرصت ها و آينده نگر نبودن طرح اشاره كرد. همچنين 
عمده ايرادات اقتصادي وارد بر طرح شامل ايجاد بي ثباتي 
در قوانين و مقررات اقتصادي، به مخاطره افتادن امنيت 
سرمايه گذاري و پيش بيني ناپذيري محيط كسب و كار، 
كم اثر كردن تس��هيات اقتصادي حمايتي در شرايط 
ناامني اقتصادي، ناامني پايدار در اقتصاد ديجيتال با دادن 
اختيارات متعدد سياست گذاري و تنظيم گري و اجرا به 
كميسيون، فرصت زدايي از امكان جهش اقتصادي دوره 
كرونا در حوزه اقتصاد ديجيتال، امكان وارد آمدن ضربه 
جبران ناپذير اقتصادي با توجه به س��هم باالي مشاغل 
خرد و خدماتي در س��ال هاي اخي��ر و محدوديت هاي 
اقتصادي متع��دد براي پلتفرم هاي داخل��ي و كاربران 
شاغل و صاحبان كس��ب و كار در پلتفرم هاي خارجي 
اس��ت. ناديده گرفتن ماحظات فن��ي مرزباني فضاي 
مجازي، توج��ه ناكافي به اقتضائات فني اختصاصي هر 
كدام از خدمات پايه كاربردي، چن��د پاره كردن حوزه 
فناوري اطاعات و ارتباط��ات با تفكيك خدمات مهم 
پست و مخابرات از ساير ابعاد اختيارات وزير ارتباطات، 
احتمال مسدودي گس��ترده و بدون آمادگي در صورت 
اجراي مفاد قانون يا عدم اجراي قانون به خاطر مخاطرات 
آن ني��ز از عمده ايرادات فني وارد بر طرح اس��ت. عمده 
ايرادات اجتماعي وارد بر طرح نيز شامل كاهش سرمايه 
اجتماعي نهادي در كشور، ترغيب نخبگان به مهاجرت، 
مداخله بسيار زياد طرح در شؤون مختلف زندگي مردم، 
ابهام و عدم شفافيت در مفاد و فرآيند تقنين طرح منجر 
به ايجاد بي اعتمادي به نظام حكمراني، عدم پيش بيني 
شرايط بعد از اجراي طرح )ناكارآمدي خدمات داخلي، 
اختال در ارايه خدمات(، زمينه سازي براي ايجاد انحصار 
و رانت و تعميق فاصله و شكاف حاكميت و مردم مي شود. 

بنابراين با توجه به بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته 
در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي، علي رغم 
آنكه انتظار مي رفت تا فرآيند بررسي طرح بر اساس روال 
ماده ۱۴۲ آيين نامه داخلي مجلس در مركز طي شود، ولي 
اين فرآيند به شيوه ديگري مراحل خود را در كميسيون 
ويژه در حال طي كردن اس��ت. به ه��ر روي با عنايت به 
موارد پيش گفته اين مركز براي بازنگري در طرح نيازمند 
تخصيص زمان بيشتر است و نسخه فعلي قابليت اصاح 
در زمان اندك تخصيص يافته را ندارد بنابراين مراتب براي 

استحضار و هرگونه صاحديد تقديم حضور مي شود.«

    ادامه بررسي طرح صيانت از دوشنبه
رضا تقي پور انوري، رييس كميسيون مشترك بررسي 
طرح صيان��ت در خصوص نامه اي كه روز چهارش��نبه 
هفته گذشته از سوي مركز پژوهش هاي مجلس مبني 
بر ايرادات طرح، منتش��ر ش��ده اس��ت، گفت: »مركز 
پژوهش هاي مجلس به نسخه ۲6 تيرماه طرح حمايت 
از كاربران، ايراداتي را وارد دانسته و اين در حالي است كه 
مطابق نظر كميسيون مشترك، مقرر شده بود كه اين 
مركز ظرف مدت ۱0 روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات 
را بررسي و نظر نهايي خود را اعام كند.« به گفته وي اين 
مركز در مورد نس��خه اي اظهارنظر كرده است كه ديگر 
در دستور كار بررسي كميسيون مشترك قرار ندارد. به 
همين دليل اين نامه موضوعيتي نخواهد داشت. رييس 
كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت همچنين اعام 
كرد از دوشنبه هفته جاري بررس��ي »طرح حمايت از 
حقوق كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي« 
در كميسيون مشترك اين طرح ادامه مي يابد و مطابق 
معمول، جلسات پيگيري اين طرح در كميسيون برگزار 
خواهد ش��د. او با بي��ان اينكه در كارگروهي متش��كل 
از نمايندگان وزارت ارتباطات و كميس��يون مشترك، 
نسخه مشترك اين طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات 
تهيه شده است، ادامه داد: »صبح دوشنبه هفته جاري، 

اين نسخه مش��ترك كه حاصل توافق نظر ميان وزارت 
ارتباطات و كميس��يون بررس��ي طرح است، به بحث و 
تبادل نظر گذاشته مي ش��ود.« تقي پور در ادامه اظهار 
كرد ط��ي ۱0 روزي كه از مركز پژوهش هاي مجلس 
خواسته ش��ده بود كه با توجه به نامه وزير ارتباطات، 
نسخه پيش��نهادي اين وزارتخانه را بررسي و نظرات 
جديد را اعمال كنند، تنها يك جلسه از وزارت ارتباطات 
دعوت شد كه از اين طرح پيشنهادي دفاع كند: »با اين 
وجود ما در كميسيون مشترك، بررسي اين طرح را در 
قالب نسخه مشترك تدوين شده، ادامه خواهيم داد.« 
اين س��خنان در حالي مطرح مي شود كه نوري، عضو 
كميسيون مشترك ايرادات مركز پژوهش ها به طرح 
صيانت را كاما كارشناسي و دقيق دانسته و اعام كرده 
بود اگر با درخواس��ت مركز براي ارايه فرصت بيشتر 
مخالفت شود، طرح به كميسيون بازگشته و قطعا پس 

از راي گيري، كليات آن رد خواهد شد.

    طرح صيانت مي تواند باعث رشد 
كسب وكارها شود

در عين حال عيس��ي زارع پور -وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات- با اش��اره ب��ه ارايه نظرات اي��ن وزارتخانه به 
مجلس شوراي اس��امي درباره طرح صيانت گفت: ما 
نظراتمان را به كميسيون ويژه ارايه كرديم؛ نگراني هاي 
متخصصين و كسب وكارها را برطرف كرده و در عين حال 
چارچوب هاي الزم را براي شفاف شدن فضا پيش بيني 
كرديم و اكنون به اختيارات كميسيون ويژه بستگي دارد 
كه اين نظرات كارشناسي را در نظر بگيرد يا روند قبلي را 
ادامه دهد. اين طرح وزارت ارتباطات نسبت به نسخه ۲6 
تيرماه مناسب تر است اما درنهايت نمايندگان مجلس 
درباره آن تصميم گيري مي كنند. زارع پور پيش از اين، 
درباره ط��رح صيانت گفته بود: وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات ادامه داد: در برخي كش��ورها در حوزه فضاي 
مجازي هر س��ال يك قانون جديد تصويب مي كنند، يا 

قانون  مادر را به روزرساني مي كنند. ما هم براي استفاده 
حداكثري از اين فضا، بايد شفاف و ساماندهي كنيم. اما 
آيا طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي كه به 
طرح صيانت موسوم ش��ده، تضمين كننده است؟ ما به 
مجلس اعام كرديم كه اين ط��رح جاي بهبود و ارتقاء 
دارد. ما در تعامل با همه بازيگران حاكميتي كه در اين 
حوزه حضور داشتند، پيش��نهادي را تهيه و به مجلس 
ارايه كرديم تا بخشي از نگراني هاي بخش خصوصي را 
برطرف كنيم. مجموع اين طرح، به نفع بخش خصوصي 
و كسب وكارهاست و شفافيت در اين طرح مي تواند باعث 
رشد كسب وكارها شود. وزير ارتباطات و فناوري اطاعات 
درباره برنامه  دولت سيزدهم براي مذاكره با پلتفرم هاي 
خارجي، بيان ك��رد: موضوع حكمراني فضاي مجازي و 
عدم ضابطه مند بودن پلتفرم هاي اجتماعي، يك مشكل 
جهاني است، به همين دليل كارگروهي در سازمان ملل 
متحد تشكيل شده كه با حضور كشورهاي مختلف در 
حال تهيه پيش نويسي براي قاعده پذير كردن پلتفرم هاي 
اجتماعي در دنيا هس��تند و يكي از اعضاي فعال در اين 
كارگروه، ايران است كه اين موضوع را پيگيري مي كند. 
همه كشورها به اين نتيجه رسيدند كه بحث قاعده مند 
كردن فعاليت شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم ها را به طور 
ويژه دنبال كنند. ما نيز اين مساله را به طور جدي دنبال 
خواهيم كرد و يك��ي از برنامه هاي اصلي مان تحقق اين 
موضوع خواهد بود. زارع پور درب��اره ايجاد جو نااميدي 
و نگراني در اكوسيس��تم اس��تارت آپي پ��س از مطرح 
شدن طرح  صيانت، توضيح داد: قطعًا نگراني در فعاالن 
اس��تارت آپي اين حوزه وج��ود دارد ام��ا تدابير دولت 
سيزدهم اين است كه نگراني ها را به اميد تبديل كند و 
اكنون بارقه هاي اميد با ورود اولين كسب و كار ديجيتال به 
فرابورس ايجاد شده است. اينجانب روزانه موارد متعددي 
را پيگيري مي كن��م، البته معتقدم تنظيم گري در اين 
بخش بايد شكل بگيرد و فضا شفاف شود تا كسب وكارها 

بتوانند در حوزه اقتصاد ديجيتال كار كنند. 
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تيك تاك با كنار زدن گوگل 
محبوب ترين دامنه اينترنتي شد

تيك تاك شبكه اجتماعي ويدئومحور چيني جايگاه 
گوگل به عن��وان محبوب ترين دامن��ه اينترنتي در 
۲0۲۱ را از آن خود كرده است. به گزارش خبرگزاري 
مهربه نقل از گيموچاينا، قبا تيك تاك اعام كرده بود 
در فهرس��ت پردانلودترين اپ هاي موبايل در ۲0۲۱ 
ميادي نيز جايگاه نخست را به خود اختصاص داده 
است. طبق گزارش��ي كه موسسه امريكايي كلودفل 
منتش��ر كرده تيك تاك در فهرس��ت وب سايت هاي 
پر بازديد س��ال گذش��ته در رده هفتم يا هشتم قرار 
داش��ت، اما اكنون جايگاه آن ارتقا يافته و با كنار زدن 
گوگل در ۲0۲۱ در رتبه نخس��ت قرار گرفته اس��ت. 
موسسه كلودفلر يك شركت زيرساخت و امنيت وب 
امريكايي است كه يك شبكه تحويل محتوا، كاهش 
حمات DDoS س��رويس هاي امنيتي اينترنت را 
فراهم مي كند. همچنين اين شركت با استفاده از ابزار 
خود به نام رادار كلودفلر، داده ه��ا را رديابي مي كند. 
طبق گ��زارش مذكور تيك تاك نخس��تين بار در ۱۷ 
فوريه ۲0۲۱ ميادي جايگاه نخست بيشترين ترافيك 
اينترنت را ب��ه خود اختصاص داد. اما اين رويداد فقط 
ي��ك روزه بود. تيك ت��اك ادعا مي كند چن��د روز در 
ماه هاي مارس و مي  نيز در صدر فهرست مذكور قرار 
داشته است. اما پس از ۱0 آگوست ۲0۲۱ ميادي 
تيك تاك بيشتر روزها در صدر فهرست پلتفرم هايي 
با بيش��ترين ترافيك اينترنت قرار داش��ت. در اين 
ميان گوگل جايگاه نخست فهرس��ت را چند روز 
از تيك ت��اك پس گرف��ت. اما در ماه ه��اي اكتبر و 
نوامبر اپليكيش��ن چيني دوباره در صدر فهرست 
محبوب ترين دامنه هاي اينترنتي ۲0۲۱ قرار گرفت.

مايكروسافت هم از حضور
در CES عقب نشيني كرد

مايكروس��افت، گوگل و جنرال موتورز اعام كرده اند 
به دليل ش��يوع س��ويه اوميكرون وي��روس كرونا در 
نمايش��گاه محصوالت مصرف��ي الكترونيكي ۲0۲۲ 
حاضر نمي ش��وند. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، 
مايكروسافت اعام كرد از حضور فيزيكي در نمايشگاه 
 )CES( ۲0۲۲ محص��والت مصرف��ي الكترونيك��ي
خودداري مي كند. اين نمايش��گاه ماه آينده ميادي 
برگزار مي ش��ود و نگراني هايي درباره ش��يوع سويه 
اوميكرون ويروس كرونا در آن وجود دارد. اين شركت 
پس از بررس��ي آخرين داده هاي مربوط به كوويد۱۹ 
تصمي��م گرفته در نمايش��گاه محص��والت مصرفي 
الكترونيكي ش��ركت نكن��د. در اين مي��ان مقامات 
نمايشگاه مذكور اعام كردند مراس��م از ۵تا۸ ژانويه 
۲0۲۲ ميادي ب��ا اقدامات ايمني ش��ديدي برگزار 
مي ش��ود. اين اقدامات شامل الزام به واكسيناسيون، 
استفاده از ماسك و در دسترس قرار گرفتن تست هاي 
كوويد۱۹ اس��ت. البته مايكروس��افت تصميم دارد 
به طور ديجيتالي در نمايش��گاه حضور يابد. پيش از 
مايكروسافت نيز شركت هاي ديگري از جمله جنرال 
موتورز و گوگل اعام كردند از حضور در نمايش��گاه 
مذكور خودداري مي كنند. واحد خودروهاي خودران 
گ��وگل )وايمو( نيز اع��ام كرد در نمايش��گاه حاضر 
نمي شود. در اين ميان نشريه انگجت نيز در خبري 
اش��اره كرد لنوو نيز به طور فيزيكي در نمايش��گاه 
محصوالت مصرفي الكترونيك��ي حضور نخواهد 
داشت. آمازون، متا، توييتر و تي موبايل نيز از حضور 

در نمايشگاه مذكور خودداري كرده اند.

كاخ سفيد خواستار توجه شركت هاي 
نرم افزاري به امنيت سايبري شد

كاخ سفيد اعام كرد، جيك ساليوان، مشاور امنيت 
ملي كاخ سفيد، نامه اي به شركت هاي بزرگ نرم افزاري 
و توسعه دهندگان اپليكيشن ها ارسال كرده است. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، در اين نامه از مخاطبان 
خواس��ته ش��ده تا راه هاي بهبود امنيت ديجيتال را 
مورد بحث و بررس��ي قرار دهند. اين آخرين نشانه از 
نگراني فزاينده دولت امريكا در مورد امنيت سايبري 
است. اياالت متحده در سال جاري متحمل چندين 
حمله سايبري بزرگ شده و در نتيجه اين امر هزاران 
سند و داده محرمانه متعلق به شركت ها و سازمان هاي 
دولتي امريكا در معرض ديد هكرها قرار گرفته است. 
بسياري از اين اسناد با روس��يه و چين ارتباط دارند. 
در يكي از اين عمليات هكري كه س��ال گذش��ته رخ 
داد و به روس��يه نسبت داده شد، نرم افزاري متعلق به 
شركت SolarWinds هك شد و هكرها توانستند 
ب��ه داده هاي ه��زاران ش��ركت و اداره دولت��ي كه از 
نرم افزار سوالرويندز اس��تفاده مي كردند دسترسي 
داشته باشند. هكرها به ايميل هاي وزارت خزانه داري، 
دادگستري و بازرگاني اياالت متحده و ساير آژانس ها 
هم دسترس��ي پيدا كردند. در ي��ك حمله جداگانه، 
بيش از ۲0000 سازمان امريكايي از طريق يك وصله 
نرم افزاري معيوب مورد اس��تفاده در نرم افزار ايميل 
مايكروس��افت در معرض خطر ق��رار گرفتند. دولت 
اياالت متحده معتقد اس��ت كه اين كار توس��ط يك 
گروه جاسوسي س��ايبري به نام هافنيوم انجام شده 
و ادع��ا مي كند اين گروه با دولت چي��ن ارتباط دارد. 
در نامه س��اليوان در اين زمينه آمده است: »حوادثي 
مانند سوالرويندز و هافنيوم نشان مي دهد دشمنان 
اس��تراتژيك امريكا فعاالنه از آس��يب پذيري ها براي 
اهداف مخرب سوءاستفاده مي كنند.« در ماه ژانويه آن 
نوبرگر، معاون مشاور امنيت ملي امريكا در حوزه امور 
سايبري و فناوري هاي نوظهور، ميزبان يك نشست يك 
روزه با مقامات شركت هاي مسوول در حوزه پروژه هاي 
منبع باز و امنيت خواهد بود. كاخ س��فيد مي گويد 
حمات س��ايبري هم از نظر فراوان��ي و هم از نظر 
تأثير افزايش يافته و همين امر دولت امريكا را بر آن 
داشت تا در ماه مه فرمان اجرايي جديدي صادر كند 
تا استانداردهاي نرم افزاري تازه اي براي حفظ امنيت 

سايبري سازمان هاي دولتي وضع شود. 

جريمه سنگين گوگل و ِمتا
در روسيه

دادگاهي در مس��كو شركت گوگل را به دليل كوتاهي 
مكرر در حذف محتواي غيرمج��از ۷.۲ ميليارد روبل 
معادل ۹۸ ميلي��ون دالر جريمه كرد كه نخس��تين 
جريمه بر مبناي درآمد اين ش��ركت در روسيه است. 
به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، مسكو امسال فشار 
بر غولهاي فناوري را با هدف اعمال كنترل بيش��تر بر 
اينترنت افزايش داده است. رگوالتورهاي روسيه براي 
وادار كردن شركت هايي ش��امل گوگل و توييتر براي 
حذف پس��ت هاي تش��ويق برگزاري اعتراضات بدون 
مجوز و ساير محتوايي كه غيرمجاز محسوب مي شوند، 
به جريمه و كندي س��رعت دسترسي به خدمات اين 
شركت ها متوس��ل شده اند. روسيه پيش��تر گوگل را 
تهديد كرده بود به دليل كوتاهي مكرر در حذف محتواي 
ممنوع در موتور جس��ت وجوي گوگل و يوتيوب، اين 
شركت را معادل درصدي از گردش مالي ساالنه اش در 
اين كشور جريمه خواهد كرد. گوگل در ايميلي اعام 
كرد پيش از تصميم گيري درباره اقدامات بيشتر، حكم 
اين دادگاه را بررسي خواهد كرد. همچنين روز جمعه 
دادگاه روسي شركت ِمتا پلتفرمز را به داليل مشابه، دو 
ميليارد روبل معادل ۲۷.۱۵ ميليون دالر جريمه كرد. 
ديده بان ارتباطات روسيه )روسكومنادزور( اعام كرد 
فيس بوك و اينس��تاگرام در حذف ۲000 محتواي 
ناقض قوانين روس��يه كوتاهي كرده اند در حالي كه 
گوگل هم ۲600 مورد محتواي ممنوع را نگه داشته 
است. مسكو همچنين از ۱۳ شركت فناوري كه عمدتا 
امريكايي بوده و شامل گوگل و ِمتا هستند خواسته 
اس��ت تا اول ژانويه نمايندگاني را به صورت رسمي 
در خاك روس��يه معرفي كنند يا با محدوديت هاي 

احتمالي يا ممنوعيت هايي مواجه خواهند شد.

برخورد سختگيرانه انگليس
با خريد تازه فيس بوك

اقدام انگليس براي جلوگيري از خريد گيفي توس��ط 
متا مالك فيس بوك نشان دهنده عزم جديدي براي 
بررسي دقيق خريدهاي دنياي فناوري است. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، فيس بوك روز پنج شنبه به حكم 
رگوالتوري انگليس اعتراض كرد كه بر اساس آن قرارداد 
سال ۲0۲0 فيس بوك براي خريد گيفي بايد لغو شده يا 
براي جلوگيري از انحصارطلبي مورد بازنگري جدي قرار 
بگيرد. در ماه نوامبر براي اولين بار رگوالتوري انگليس 
خريد يك ش��ركت بزرگ فن��اوري مانند فيس بوك 
را مس��دود كرد. آندريا كوس��لي، مدير اجرايي جديد 
رگوالتوري انگليس بررسي دقيقي در مورد غول هاي 
فناوري امريكايي و به وي��ژه فيس بوك و گوگل كه بر 
بازار تبليغات ديجيتالي تسلط دارند، انجام داده است. 
وي در اقدام��ي جالب يك واح��د بازارهاي ديجيتال 
راه اندازي كرده و مي خواهد با قوانين جديد از فعاالن 
مختلف اين بازار حمايت كند. وي معتقد است نظارت 
تاريخي كافي بر اين بازار وجود نداشته است. از نظر وي 
كنترل ادغام و خريدهاي غول هاي فناوري يك راه برد 
سريع اس��ت كه بايد مورد توجه رگوالتوري انگليس 
قرار بگيرد. فيس بوك در واكنش به اين رويدادها اظهار 
داشته كه گيفي هيچ حضور، كارمند، دفاتر يا درآمدي 
در بريتانيا ندارد و تجارت تبليغاتي نوپاي خود را در اين 
كش��ور راه اندازي نكرده است. در عين حال بر اساس 
بررسي هاي رگوالتوري انگليس، كاربران انگليسي 
در م��اه ۱ ميليارد فايل گيف را در گيفي مش��اهده 
مي كنن��د و ۷۳ درصد از وقت خود در رس��انه هاي 
اجتماعي را صرف حضور در فيس بوك، اينستاگرام 
و واتس اپ متا مي كنند. رگوالتوري انگليس نگران 
احتمال ورود گيف��ي به بخش تبليغات ديجيتال 
بوده و معتقد است با توجه به تسلط فيس بوك بر 
دنياي شبكه هاي اجتماعي، اين شركت مي خواهد 

هر رقيب يا رقيب بالقوه اي را از ميدان به در كند.

پوشش ۹۰ درصد تلفن ثابت
در روستاهاي استان مركزي

مدير مخابرات منطقه مركزي گفت: هزينه نگهداري 
هر خط تلفن براي ش��ركت مخابرات ۲۳ هزار تومان 
است كه با توجه به تعرفه هاي تلفن ثابت، مبلغ بسيار 
بااليي براي مخابرات اس��ت.  عليرضا لطفي در جمع 
خبرنگاران در اراك، اظهار كرد: در حال حاضر 600 هزار 
خط تلفن ثابت در استان مركزي وجود دارد كه تعرفه 
اين خطوط با وجود اينكه قيمت ارز چند ده برابر شده 
است، حدود ۱۸ سال است كه ثابت مانده است.  وي 
افزود: مخابرات ملزم است در ازاي هر صورت حساب 
مبلغ ۲۴00 تومان به بانك ها بپردازد در صورتي كه 
۵0 درصد صورتحساب خطوط تلفن ثابت از اين مبلغ 
پايين تر است لذا مخابرات ترجيح مي دهد براي اين 
مشتركين صورتحساب صادر نكند. لطفي ادامه داد: 
پيشنهادي توسط مخابرات به شوراي رقابت مبني 
بر دريافت هزينه نگهداري خطوط ثابت از مشتركين 
ارس��ال و تاييد شده اس��ت كه درصورت تصويب در 
كميسيون سازمان تنظيم مقررات راديويي، اجرا خواهد 
شد، اما رقم آن هنوز مشخص نيست و براي هر استان 
با توجه به هزينه هاي مختلف، متفاوت است. با اجرا 
شدن اين طرح مخابرات مي تواند خدمات ارزنده تر و با 
كيفيت تري به مخاطبين خود ارايه دهد. وي توضيح داد: 
تعداد مشتريان تلفن همراه مخابرات مركزي ۲ميليون 
و ۱00 هزار مشتري است كه ضريب نفوذ آن ۹۵ درصد 
است. همچنين تعداد مشترياني كه از مخابرات اينترنت 
تهيه مي كنند ۱۵0 هزار مشترك است و ضريب نفوذ 
۳۳ درصدي را داراست كه سهم بازار ۸۳ درصدي را براي 
مخابرات دارد. مخابرات منطقه مركزي جزو رتبه هاي اول 
كشور در بحث خدمات اينترنت تلفن ثابت است و ۸۳ 
درصد از مشتركيني كه از اينترنت تلفن ثابت استفاده 

مي كنند مشترك مخابرات منطقه مركزي هستند.

رييس كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت: نامه مركز پژوهش ها درباره ايرادات طرح، موضوعيتي ندارد

بررسي طرح صيانت با نسخه وزارت ارتباطات

اينترنت امسال گران نمي شود

سياست هاي كلي توسعه اينترنت تا يك ماه ديگر اعالم مي شود

وزير ارتباط��ات و فناوري اطاعات ب��ا بيان اينكه براي 
افزايش كيفيت اينترنت تاش مي كنيم، گفت كه تعرفه 
اينترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزايشي نخواهد 
داشت. به گزارش ايسنا، عيسي زارع پور در حاشيه بازديد 
از نمايشگاه تلكام، درباره اصاح تعرفه هاي مخابراتي و 
برنامه مخابرات براي صرف اين درآمد در حوزه فيبر نوري 
بيان كرد: اصاح تعرفه ها در مسير تصويب است و تاكنون 
يك مرحله در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات طي 
ش��ده، اما هنوز تصويب نهايي نش��ده و مراجع ديگري 
نيز بايد آن را تصويب كنند. ش��ركت مخابرات نيز بايد 
تضمين دهد كه حداقل سالي يك ميليون پورت فيبر 
نوري در كش��ور راه اندازي كند، بدين صورت كه يا سيم 
مسي هاي موجود به فيبر نوري تبديل شود يا در نقاطي 
كه اصا ارتباطي وجود ندارد، فيبر نوري راه اندازي كند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطاع��ات با بيان اينكه تعرفه 
اينترنت ثابت، طبق قانون مجلس امس��ال افزايش��ي 
نخواهد داش��ت، گفت: ما براي افزايش كيفيت تاش 
مي كنيم، كما اينكه در دو هفته گذشته وضعيت پهناي 

باند بين الملل را ترميم كرديم، اما در ۱0 س��ال گذشته 
در حوزه اينترنت ثابت در كش��ور اتفاقي نيفتاده است. 
رتب��ه اينترنت ثابت ما در دنيا ۱۴۲ از ميان ۹0 كش��ور 
اس��ت و اگر اقدام قابل توجهي ص��ورت گرفته بود، بايد 
در رتبه بندي هاي بين المللي و احساس مردم خودش را 
نشان مي داد، در حالي كه اكنون بخش قابل توجهي از 
اعتراضات مردم نسبت به اينترنت ثابت است. زارع پور با 
تاكيد بر اينكه در اين مدت تعرفه اينترنت حتي يك ريال 
هم افزايش پيدا نكرده، گفت: افزايش تعرفه ها مربوط به 
مخابرات و تلفن ثابت است. در چند سال گذشته هزينه 
نگهداري خطوط افزايشي نداشته است. نزديك به ۳0 
درصد خطوط تلفن ثابت مخابرات، تنها ۱000 تومان 
عايدي براي اين شركت دارد، درحالي كه مخابرات براي 
هر خط ۳0 هزار تومان هزين��ه مي كند. بنابراين بحث 
افزاي��ش تعرفه، نه مربوط به افزاي��ش تعرفه اينترنت و 
تلفن ثابت، بلكه مربوط به نگه داري از خطوط تلفن ثابت 
است كه پيشنهاداتي مطرح شده و در حال بررسي است. 
وي با اش��اره به راه اندازي اينترنت نسل پنجم در كشور 

بيان كرد: راه اندازي ۵G به سرمايه گذاري و بومي سازي 
بس��ياري از محصوالت نياز دارد كه البته بخش هايي از 
اين محصوالت را در نمايشگاه تلكام ديديم، اما حركت 
به س��مت ۵G آغاز شده و امروز تس��ت سرعتي كه در 
نمايشگاه انجام شد، به ۸00 مگابيت برثانيه هم رسيده 
بود و اميدواريم شاهد باشيم كه روزي همه مردم چنين 
سرعتي را تجربه كنند. وزير ارتباطات و فناوري اطاعات 
با بيان اينكه بهترين حماي��ت از توليد داخل، بازاريابي 
است كه شركت ها بتوانند محصوالتش��ان را در داخل 
كشور بفروشند، افزود: ما بايد كاري كنيم كه شركت ها 
كيفيت محصوالتشان را ارتقا دهند و قابليت رقابت داشته 
باشند. ما هماهنگي مي كنيم كه اپراتورها و فعاالن حوزه 
كه به تجهيزات نياز دارند، سياست هايشان را به سمت 
حمايت از توليد داخل پيش ببرند. ظرفيت هاي خيلي 
خوبي هم در كشور وجود دارد، از تجهيزات نهايي مثل 
مودم تا لينك هاي راديوي��ي گرفته تا تجهيزات انتقال 
ازجمله سوئيچ و روتر. زارع پور  ادامه داد: مي گويند قطعات 
محصوالت داخل، توليد خارج اس��ت، اما اين يك روند 

طبيعي در دنياس��ت. االن شركت هاي بزرگ امريكايي 
هم قطعات را مي خرند و تولي��د مي كنند و حتي بعضا 
مونتاژ اين قطعات را هم به كش��ورهاي آسياي جنوب 
ش��رقي مي دهند. اما با تخصص و تعهدي كه در جوانان 
اين كشور وجود دارد، در بسياري از حوزه ها محصوالت 
بسيار باكيفيتي توليد شده و اميدواريم با حمايت فعاالن 
اين بخش و مخصوصا اپراتورها، بتوانيم ش��اهد رش��د 
و شكوفايي بيشترشان باش��يم. وي با اشاره به موضوع 
صادرات پلتفرم هاي بومي به كشورهاي ديگر بيان كرد: 
كشورهاي همس��ايه اولين هدف ما هستند، زيرا هم به 
لحاظ فرهنگي و هم نياز كاربري با ما اشتراكاتي دارند، 
حتي در بقيه كشورها هم با توجه به نياز بشريت است، 
مي توانيم ورود كنيم. اكنون در آغاز كار هس��تيم، كار 
بلندمدتي در پيش داريم كه يك شبه اتفاق نمي افتد و 
به رايزني نياز دارد و هماهنگي هايي بايد انجام دهيم، اما 
اكنون در كشورهاي همسايه از جمله آذربايجان، عراق، 
تركيه و افغانستان، مزيت هاي نسبي داريم و از آنجا شروع 
مي كنيم تا از آنجا به بازارهاي بزرگ جهاني راه پيدا كنيم. 

معاون وزير ارتباطات از اعام سياست هاي كلي توسعه 
اينترنت در كش��ور توسط كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: درجهت توسعه 
اين بخش، براي اپراتورها انگيزه ايجاد خواهيم كرد. صادق 
عباسي شاهكوه در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص 
برنامه وزارت ارتباطات براي توس��عه اينترنت در كشور 
اظهار داشت: مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي به وزارت 
ارتباطات تكليف كرده كه در افق ۱۴0۴ بايد بيش از ۸0 
درصد خانوار و ۱00 درصد كسب وكارها به شبكه پرسرعت 
متصل ش��وند. وي گفت: در اين مصوبه متوسط سرعت 
مدنظر براي دسترسي خانوار ۲۵ مگابيت بر ثانيه و براي 
كسب و كارها ۱00 مگابيت در نظر گرفته شده است كه 

يكي از فناوري هايي كه مي تواند اين هدف را محقق كند، 
توسعه شبكه دسترسي فيبرنوري است. به اين معني كه 
سرعت از طريق فيبرنوري بايد منتقل شود. رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاكيد بر اينكه معناي 
اين هدف اين است كه حدود ۲0 ميليون خانوار و حدود 
۵ ميليون كسب و كار بايد دسترسي مبتني بر فيبر داشته 
باشند، خاطرنشان كرد: اين برنامه ريزي بايد تا پايان سال 
۱۴0۳ اجرايي شود. معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه 
اين هدف با حضور بازيگران و اپراتورهاي حوزه ICT بايد 
محقق شود، افزود: طبيعتاً يكي از بازيگران براي تحقق اين 
هدف، شركت مخابرات ايران است كه سهم قابل توجهي 
از اين بازار را در اختيار دارد. در كنار مخابرات ساير اپراتورها 

هم بايد پاي كار بيايند؛ حتي ما تمايل داريم كه اپراتورهاي 
موبايل نيز وارد اين چرخه شوند و براي رسيدن به اين هدف 
كمك كنند. وي با بيان اينكه اپراتورهاي موبايل و ثابت بايد 
همگرا شوند، گفت: اپراتورهاي موبايل براي رفتن به سمت 
فناوري ۵G نياز دارند كه فيبر را به آنتن BTS برسانند و 
اين مساله انگيزه اي است كه مي تواند منجر به مشاركت و 
سرمايه گذاري اپراتورها در عرصه توسعه فيبرنوري شود. 
عباسي ش��اهكوه با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف ما اين 
است كه براي اپراتورها انگيزه ايجاد كنيم، ادامه داد: ما در 
رگوالتوري در تاش هستيم كه براي اپراتورها مشوق هايي 
در نظر بگيريم؛ همينطور نيز پيشنهاداتي در قانون بودجه 
داريم كه در صورت تصويب، مي تواند مشوق خوبي باشد. 

از س��وي ديگر در مصوبات كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات هم مصوباتي را براي توس��عه اينترنت در نظر 
خواهيم گرفت. به زودي سياست هاي كلي توسعه اينترنت 
در كشور را اعام خواهيم كرد. وي افزود: كميسيون تنظيم 
مق��ررات ارتباطات به زودي مصوبه سياس��ت هاي كلي 
 ICT توسعه اينترنت را تصويب مي كند. چرا كه بخش
كشور بايد بداند كه ما در راستاي توسعه اين بخش به 
چه جهتي خواهيم رفت. دانستن سياست هاي مصوب 
براي اين بخش بسيار مهم است و تاشمان اين است كه 
ظرف كمتر از يك ماه آينده اين مصوبه را اعام كنيم. آن 
زمان مشخص مي شود كه براي توسعه چه جاذبه هايي 

ايجاد كرده و در مسير اجرا حركت كرده ايم. 



بخش خصوصي خواستار »اصالح الگوي مصرف 
آب در كشاورزي« و »تمركز بر خدمات و صادرات 
محصوالت كش��اورزي« در اس��تان تهران ش��د. 
اعضاي اتاق تهران همچنين تاكيد كردند، با توجه 
به بحران آب و مس��اله فرونشست زمين، افزايش 
سطح زيركشت به زيان پايتخت است و سياست ها 
بايد به س��مت بهب��ود بهره وري و الگوي كش��ت 
مناس��ب برود. از طرفي، با توجه به اينكه موضوع 
باقيمانده س��موم، به طور مس��تقيم بر س��المتي 
مردم اثرگذار اس��ت، اتاق ته��ران از وزارت جهاد 
كشاورزي خواس��ت كه اولويت اول خود را بر رفع 
اين مساله قرار دهد. از آن سو، رييس سازمان جهاد 
كشاورزي استان تهران وضعيت بازار محصوالت 
كشاورزي به ويژه كاالهاي اساسي، تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي و آسيب پذيري جدي منابع پايه 
توليد شامل آب و خاك را جزو چالش هاي حوزه 

كشاورزي دانست. 

    سيماي كشاورزي در پايتخت
در اين نشست، رييس س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان تهران، تصويري از س��يماي كش��اورزي 
اس��تان ارايه كرد. ايوب فصاحت با اشاره به اينكه 
اس��تان تهران با ۱۳۸۴۲ كيلومتر مربع وس��عت، 
س��هم 5 درصدي در توليد محصوالت كشاورزي 
كشور را دارا است، گفت: در حال حاضر ۱۴60۴ 
واحد توليدي و خدماتي در بخش هاي دامداري، 
مرغداري، پرورش ماهي، گلخانه و صنايع تبديلي 

و تكميلي در استان فعال هستند.
او در ادامه با اش��اره به آمار محص��والت مختلف 
كش��اورزي در تهران گفت: به رغم وسعت اندك 
استان تهران و جمعيت بسيار باالي ساكن در آن 
۴۴ درصد از نياز س��بد پروتئيني در داخل استان 
تهيه  مي ش��ود. از س��وي ديگر افزايش روزافزون 
جمعيت و ني��از تامين يا افزاي��ش ضريب امنيت 
غذايي در داخل استان،  مي توان با افزايش جذب 
 سرمايه گذار براي احداث مزارع بزرگ )مگافارم(، 
فعال سازي واحد هاي غيرفعال و نيمه فعال، ايجاد 
بس��تر هاي علمي نوين در توليد محصوالت و نيز 
ايجاد زنجيره هاي تولي��د از طريق رفع موانع، در 
تمامي محصوالت اساسي پروتئيني سبد خانوار به 
خودكفايي رسيد و در عين حال افزايش چشمگير 

رشد اقتصادي بخش كشاورزي و همچنين استان 
را محقق كرد.

او همچنين با بيان اينك��ه احداث صنايع تبديلي 
و تكميل��ي كش��اورزي جهت جذب م��اده خام 
كشاورزي الزامي به نظر  مي رسد، ادامه داد: از اين 
رو، ترغيب  س��رمايه گذاران بخش خصوصي براي 
ورود به اي��ن بخش، موجب ايج��اد ارزش افزوده 
محصوالت و نيز رش��د اقتصادي بسيار بااليي در 
استان خواهد ش��د و حتي  مي توان در افق پيش 
رو به صادرات داخلي و خارجي نيز نظري داشت.

فصاحت در ادامه به ظرفيت هاي استان تهران در 
حوزه كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: وجود بيش 
از ۳0 درصد س��طح گلخانه هاي كشور در استان 
تهران با توليد ۸۱۲ هزار تن محصوالت گلخانه اي 
و توليد بيش از يك ميليون و ۴50 هزار شاخه گل 
بريده كه قابليت صادرات در طول ايام سال را دارند. 
همچنين توليد بيش از يك ميليون و ۲۴5 هزار تن 
شير خام و ظرفيت جذب سه ميليون و 95۸ هزار 
تن ماده خام جهت فرآوري و ايجاد ارزش افزوده، 
دسترس��ي به باراندازها و وجود پايانه هاي هوايي، 
در دس��ترس بودن گمركات و در دسترس بودن 
پايانه هاي صادراتي گل وگياه و سبزي وصيفي در 

استان از جمله اين ظرفيت هاست.
رييس س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان تهران 
در ادامه س��خنان خود، وضعيت بازار محصوالت 
كشاورزي به ويژه كاالهاي اساسي، تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي و آسيب پذيري جدي منابع پايه 
توليد شامل آب و خاك را جزو چالش هاي حوزه 
كشاورزي دانس��ت. او پيش��نهاداتي را هم براي 
توسعه كش��اورزي تهران مطرح كرد كه همكاري 
بس��يار نزديك در حوزه ص��ادرات، همكاري در 
انتقال آخرين تجربيات روز دنيا در كش��اورزي و 
بازار محصوالت و هم��كاري در حوزه تنظيم بازار 

استان از جمله اين پيشنهادات بود.

    وزارت جهاد سياست هايش را 
تغيير دهد

پس از اراي��ه اين گزارش، اعض��اي حاضر در اين 
جلس��ه نيز ب��ه بي��ان ديدگاه ها و نظ��رات خود 
پرداختند. محمدرضا نجفي من��ش، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اش��اره به مس��اله آب در 

كش��ور، پيش��نهاد كرد كه با همكاري دانشگاه ها 
موض��وع اص��الح الگ��وي مص��رف آب در حوزه 

كشاورزي مورد پيگيري قرار گيرد.
رييس اتاق تهران نيز به مساله باقيمانده سموم در 
محصوالت كش��اورزي اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه موضوع باقيمانده سموم، به طور مستقيم 
بر س��المتي مردم اثرگ��ذار اس��ت، وزارت جهاد 
كشاورزي بايد اولويت خود را بر رفع اين مساله قرار 
دهد. خوانس��اري در ادامه با بيان اينكه باقيمانده 
س��موم روي صادرات محصوالت كش��اورزي نيز 
اثر گذاش��ته و موجب عودت اي��ن محصوالت از 
بازارهاي صادراتي  مي شود، گفت: سال هاست كه 
كشور با اين مساله روبروست؛ اما رسيدگي به آن، 
 ميان وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت بهداشت 

پاسكاري  مي شود.
رييس اتاق تهران در ادامه سخنانش با بيان اينكه 
كش��ور از لحاظ دسترسي به آب نيز با محدوديت 
مواجه است، گفت: بخش عمده اي از منابع آب در 
حوزه كش��اورزي مصرف  مي شود و يكي از داليل 
مصرف باالي آب در اين بخش، خرد بودن اراضي 
كش��اورزي اس��ت؛ چرا كه معموال اين اراضي به 
صورت غرقابي آبياري  مي ش��ود. اگر قرار اس��ت 
كه وزارت جهاد براي تك تك اين زمين ها س��ند 
صادر كند، ش��رط صدور سند، تجميع اين اراضي 
تعيين شود تا به اين وسيله، صرفه جويي در مصرف 
آب نيز محقق شود. خوانس��اري همچنين گفت 
كه توليد برخ��ي از محصوالت كش��اورزي نظير 
هندوانه ني��ز با اين ميزان آب بري، ضرورتي ندارد 
در مقابل اجراي كش��ت فرامنطق��ه اي مي تواند 
 بخش��ي از نياز كش��ور به محصوالت كش��اورزي

 را تامين كند.
در ادام��ه، مري��م خزاع��ي، معاون بررس��ي هاي 
اقتصادي اتاق تهران، با بيان اينكه ضرورت داشت، 
در گزارش ارايه ش��ده، وضعيت توليد اس��تان در 
نيمه نخست س��ال جاري نيز تبيين شود، گفت: 
بر اساس گزارش��ي كه بانك مركزي اخيرا منتشر 
ك��رده، ارزش اف��زوده واقعي بخش كش��اورزي، 
منفي ۲ درصد بوده است. البته اينكه ارزش افزوده 
كشاورزي استان تهران نيز شامل اين رشد منفي 
بوده مشخص نيس��ت. اما در جلسه امروز عنوان 
ش��د كه مصرف برق ح��وزه كش��اورزي در نيمه 

نخست س��ال جاري ۱۲ درصد رشد داشته است. 
كاهش ارزش افزوده در مقابل افزايش مصرف برق، 
نشان دهنده كاهش بهره وري در اين بخش است و 

ضرورت دارد كه به اين مساله توجه شود.
حشمت اهلل عسگري، معاون هماهنگي و اقتصادي 
اس��تانداري تهران هم با اش��اره ب��ه اينكه بخش 
كش��اورزي در دنيا س��ودآور نب��وده و معموال با 
حمايت ها و معافيت هاي دولتي سرپاست گفت: به 
جز يك الي دو شهرستان استان تهران، كشاورزي 

معيشتي در ساير نقاط استان توجيه ندارد.
او ب��ا بيان اينك��ه در طول يك دهه گذش��ته، هر 
سال، سهم كش��اورزي در اس��تان كاهش يافته 
اس��ت، ادامه داد: اگر همين روند ادامه پيدا كند، 
توليد كش��اورزي در ميان شاخص  هاي اقتصادي 
استان گم مي شود. در حالي كه  مي توان با تمركز 
بر خدم��ات و ص��ادرات محصوالت كش��اورزي 
در اس��تان، سهم بخش كش��اورزي را حفظ كرد. 
عس��گري همچنين در مورد برنامه س��ال  آينده 
دولت در ح��وزه خريد تضمين��ي گندم گفت كه 
براي س��ال آينده، فروش فراتر از قيمت تضميني 
براي كشاورز پيش بيني شده و چنانچه خريداري 

براي گندم كش��اورزان نبود، دولت خود اقدام به 
خريد مي كند.

حس��ن فروزان فرد، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
تهران هم به ضرورت پيگيري رفع مساله باقيمانده 
س��موم در محصوالت كشاورزي اش��اره كرد. در 
ادامه، ساير حاضران نيز نظرات خود را بيان كردند 
و پس از آن، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 
تهران توضيح داد كه اين سازمان، در مورد موضوع 

باقيمانده سموم در حال بررسي است.
او گف��ت: كاهش ارزش افزوده بخش كش��اورزي 
نيز ناش��ي از كاه��ش توليد محص��والت دامي به 
دليل خشكسالي و كمبود آب است. اما اميدواريم 
كه با كمك اس��تانداري به باالترين بهره وري در 
حوزه كشاورزي دست پيدا كنيم. فصاحت سپس 
توضيح داد كه نق��اط اجراي پ��روژه مگافارم نيز 
شناسايي شده و با اجراي اين طرح، توليد مرغ از 

مرز 50 درصد نياز استان عبور خواهد كرد. 
در همين حال، خوانساري توصيه كرد كه سازمان 
جهاد كشاورزي به دليل وضعيت آب و فرونشست 
زمين، در اس��تان تهران به دنب��ال افزايش توليد 
كشاورزي نباشد؛ چرا كه افزايش سطح زيركشت 

در اين ش��رايط خطرناك بوده و شايسته است كه 
نهادهاي متولي تمركز خود را به افزايش بهره وري 

معطوف كنند.
در ادام��ه، محس��ن منصوري، اس��تاندار تهران و 
رييس ش��وراي  گفت وگوي استان، طي سخناني 
از س��فر استاني هيات دولت به پايتخت خبر داد و 
با اشاره به مساله تغيير كاربري اراضي كشاورزي 
اس��تان، گفت: دليل اين ميزان تغيير كاربري اين 
است كه به نياز مردم پاسخ داده نشده است. ضمن 
آنكه صد درص��د اراضي كه با تغيي��ر كاربري آن 
برخورد شده، به كاربري قبلي خود باز نمي گردد. 
به هر حال، بخشي از مردم ترجيح  مي دهند كه از 
ش��لوغي و ازدحام تهران فرار كنند. بنابراين بايد 
زمين هاي غيركش��اورزي را براي اين دس��ته از 
مردم آماده كنيم. منص��وري در ادامه با تاكيد بر 
مزيت هاي استان تهران در دسترسي به بازارهاي 
صادراتي، از ضرورت تمركز بر اين حوزه و ارزآوري 
به كشور سخن گفت. او افزود: اگر به سراغ افزايش 
توليد كش��اورزي بروي��م، ضرر خواهي��م كرد. او 
همچنين بر توسعه فاضالب و بازچرخاني آب در 

استان تاكيد كرد.
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ويژه

مشكل قطعي آب ۷ روستا تحت 
پوشش مجتمع مرتفع گرديد

مدير امور آب و فاضالب شهرستان كنگاور از تعويض 
الكتروپمپ ش��ناور ۷۳ كيلوواتي مجتمع آبرس��اني 
طاهرآباد و رفع مشكل قطع آب ۷ روستاي تحت پوشش 
آن با جمعيتي بالغ بر ۳000 نفر خب��ر داد. به گزارش 
روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه، 
حبيب اهلل خزايي مدير امور آبفا شهرس��تان كنگاور با 
اعالم اين خبر گفت: به همت اكيپ اجراييات امور آبفا 
شهرستان، الكتروپمپ شناور چاه مجتمع آبرساني طاهر 
آباد كه در اثر نقص فني دچار سوختگي شد و اهالي ۷ 
روس��تاي تحت پوش��ش را با قطع آب مواجه ساخت، 

تعويض و مجددا در مدار بهره برداري قرار گرفت.

وزارت تعاون درصدد رفع موانع 
از سر راه صنعت فوالد كشور

معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه وزارت تعاون تمام تالش خود را خواهد كرد 
تا بتواند موانع را از سر راه صنعت فوالد بردارد، گفت: اين 
وزارتخانه عزم خود را جزم كرده تا حمايت هاي خود از 
صنعت فوالد كشور را به منصه ظهور بگذارد. به نقل از 
خبرنگار فوالد، دكتر احم��د خاني نوذري، معاون امور 
اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بازديد از 
شركت فوالد مباركه و مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار كرد: صنعت فوالد يكي از صنايع 
زيرساختي و اساسي هر كشور محسوب مي شود و توسعه 
در هيچ كشوري اتفاق نمي افتد، مگر اينكه صنايع مادر آن 

بتوانند به خوبي و با سرعت به فعاليت خود ادامه دهند.
وي با بيان اينكه صنعت فوالد در ايران با ظرفيت توليدي 
بالغ بر ۳0 ميليون تن در سال، يكي از صنايعي است كه 
هم در ايجاد اشتغال و هم در توسعه كشور نقش اساسي 
دارد، افزود: فوالد مباركه در بين ش��ركت هاي فوالدي 
كشور با توجه به ظرفيت توليد، دانش فني، نيروي انساني 
و سبد محصوالتي كه دارد، يك شركت منحصربه فرد 
به حساب مي آيد. معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه صنعت فوالد 
در بنگاه هاي مختلف فوالدي، اع��م از فوالد مباركه و 
ذوب آهن اصفهان و ديگر صنايع فوالدي حضور دارد، 
براي تأمين آتيه بازنشستگان كشور به عنوان نهادي كه 
در اين صنعت نقش جدي دارد، عزم خود را جزم كرده تا 
حمايت هاي خود از صنعت فوالد كشور را به منصه ظهور 
بگذارد. وي در پايان اذعان داشت: صنعت فوالد در 
حال حاضر ه��م در حوزه تأمين مواد اوليه و هم در 
حوزه تأمين انرژي پايدار با چالش هايي مواجه شده 
كه وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي تمام تالش 
خود را خواهد كرد تا بتواند موانع را از س��ر راه اين 
صنعت بردارد تا در آينده اقتصاد كشور پيشرو باشد 

و با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه دهد.

اتاق تهران خواستار شد

چهار اولويت مهم وزارت جهاد

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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خبرروز

۴۲ فوتي و ۱۱۲۱ مبتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۴۲ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و يكهزار و ۱۲۱ بيمار ديگر نيز 
شناسايي شدند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۸۲ هزار و ۹۰۵ نفر و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۳۱ هزار و ۳۴۸ نفر رسيد. همچنين ۲۱ استان كشور، مرگ و مير صفر و يك داشته اند اما بيشترين تعداد موارد فوت 
بيماران كرونايي مربوط به استان هاي فارس با ۷ نفر و تهران و كرمان با ۵ نفر بوده است. دو هزار و ۷۸۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر صفر شهر كشور در وضعيت قرمز، صفر شهر 

در وضعيت نارنجي، ۵۳ شهر در وضعيت زرد و ۳۹۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

با توجه به اينكه اميكرون در كش��ور ما 
هفته گذش��ته شناسايي شده است و با 
توجه به زم��ان تكثيرش كه حدود يك 
ونيم تا ۳ روز اس��ت، انتظار مي رود كه اگر پروتكل ها 
رعايت نشود و واكسيناسيون انجام نشود، حداقل سه 
تا ۴ هفته آينده با اوج اميكرون در ايران مواجه شويم. 
دبير كميته علمي كشوري كرونا در نشست خبري 
آنالين با خبرنگاران، گفت: با توجه به اينكه اميكرون 
از نظر سرايت زايي نسبت به ويروس دلتا تقريبا سه 
برابر سرايت زايي بيشتري دارد و حتي وقتي يك نفر 
مبتال مي شود مي تواند ويروس را به ۱۰ نفر ديگر هم 
انتقال دهد و سرعت تقسيم شدن به دوتا را تقريبا يك 
و نيم تا دو روز مي تواند ادامه دهد و اين سبب افزايش 
قدرت سرايت زايي اين جهش مي شود، بنابراين اين 
ويروس نس��بت به جهش هاي قبل بيش از ۵۰ برابر 
جهش پيدا كرده است و اين سبب شده است كه ما در 
مورد رفتار ويروس هنوز خيلي چيزها را نمي دانيم و 
منتظر مطالعات بيشتر در مورد آن هستيم تا بر اين 

اساس بتوانيم تصميم گيري داشته باشيم.

    تمام كشورهاي دنيا، آلوده به ُاميكرون
دكتر حميدرضا جماعتي اف��زود: آنچه كه فعال براي ما 
مش��خص است اين اس��ت كه چون قدرت سرايت زايي 
باالي��ي دارد در خيلي از كش��ورهاي دني��ا به خصوص 
كش��ورهاي اروپايي به نوع قالب ويروس درآمده است و 
در امريكا تا حدود ۷۳ درصد اين س��ويه گسترش يافته 
است. بر اساس گزارش هاي آخري كه در مورد گسترش 
ويروس اعالم شده تقريبا تمام كشورهاي دنيا آلوده به اين 
جهش شدند؛ بنابراين ما بايد در مورد اين ويروس بيشتر 
بدانيم. فعال بر اساس مطالعات صورت گرفته در كشورهاي 
اروپايي مي دانيم كه بيشترين سني كه گرفتار اين ويروس 
مي شوند سنين ۲۰ تا ۳۰ سال و افرادي هستند كه باالتر 

از ۶۰ سال باشند كه مورد تهاجم ويروس قرار مي گيرند.

     مردم پروتكل ها را رعايت كنند
او تاكيد كرد: در كروناي اميكرون نسبت به نوع دلتا 
۴۰ تا ۵۰ درصد ميزان بستري در بيمارستان كمتر 

بوده است ولي با توجه به سرايت زايي بااليي كه دارد 
اين مساله كه تعداد بس��تري كم است چندان مورد 
توجه قرار نگيرد. بايد مردم با توجه به س��رايت زايي 
بااليي كه دارد پروتكل ها را به خوبي رعايت كنند و به 
ويژه مجامع، كنسرت ها و... توجه كنند زيرا ويروس 
مي تواند به سرعت منتقل ش��ود. استفاده از ماسك 

سرايت زايي را به طور قطع كاهش مي دهد.

    دز سوم واكسيناسيون را جدي بگيريد
جماعتي با تاكيد بر لزوم انجام واكسيناس��يون كرونا، 
اظهار كرد: همانط��ور كه قبال هم اع��الم كرديم االن 
ديگر به عنوان دز بوستر در خيلي از كشورهاي دنيا اين 
واكسيناسيون را قبول ندارند و آن را در مقابل اميكرون به 
عنوان دز سوم و تكميل كننده در نظر مي گيرند و به مردم 
توصيه مي كنيم دز سوم واكسيناسيون را انجام دهند و 
آن را جدي بگيرند. توصيه ما حتي به واكسيناسيون ۵ تا 
۱۱ ساله هاهست. با توجه به بازگشايي حضوري مدارس 
كه ممكن اس��ت سبب انتش��ار اميكرون شود توصيه 
مي كنيم در اين سنين هم واكسيناسيون داشته باشيم.

    دو قرص ايراني درمان كرونا
 در انتظار مجوز سازمان غذا و دارو

جماعتي در ادامه صحبت هايش درباره دو قرص درمان 
كرونا كه در چند روز گذش��ته از س��وي سازمان غذا و 
داروي امريكا تاييديه دريافت كرده اند، گفت: در چند روز 
گذشته سازمان غذا و داروي امريكا دو قرص درمان كرونا 
را اپرو )تاييد( كرد. قرص هاي پكسلوييد و مولنوپيراوير 
در كشور ما هم شركت هاي داروسازي توانايي ساخت 
آن را دارند و حتي تعدادي از آن را س��اختند و منتظر 
سازمان غذا و دارو هستند تا در اختيار مردم قرار دهند؛ 
اما همانطور كه مستحضر هستيد موارد استفاده از اين 
داروها در موارد مختصر تا متوسط در افرادي است كه 
در شروع عالئم بيماري هس��تند و بيماري زمينه اي 
دارند كه وقتي به بيماري مبتال مي شوند امكان تشديد 
بيماري در بدن آنها وجود دارد و احتمال بستري شدن 
در بيمارستان را دارند توصيه مي شود و نه هر فردي كه 

عالئم بيماري را به صورت خفيف دارد.

    رويت تاثير دورهمي ها 
در انتشار »ُاميكرون«

جماعتي در ادامه صحبت هايش درباره تاثير دورهمي ها 
در انتشار سويه اُميكرون اظهار كرد: اگرچه گزارشاتي 
از دورهمي ها داشتيم ولي معموال با توجه به سيري كه 
ويروس دارد اثرات آن هفته آينده مشخص مي شود. در 
خيلي از كشور ها از جمله اتريش با انجام قرنطينه هايي 
به مدت سه هفته توانستند ميزان مرگ و مير و بستري 
افراد را كاهش دهند و موفق هم بودند. در ايتاليا هم از 
چند روز قبل محدوديت در مجامع عمومي گذاشتند 
و ما هم پيشنهاد اين محدوديت ها را داديم. با توجه به 
اينكه اميكرون در كشور ما هفته گذشته شناسايي شده 
است و با توجه به زمان تكثيرش كه حدود يك ونيم تا ۳ 
روز است، انتظار مي رود كه اگر پروتكل ها رعايت نشود 
و واكسيناسيون انجام نشود، حداقل سه تا ۴ هفته آينده 
با اوج اميكرون در ايران مواجه شويم؛ از اين رو تاكيد بر 
پروتكل هاي بهداشتي و انجام واكسيناسيون دز سوم 

در زمان طاليي دو هفته پيش رو داريم.

      ساخت كيت تشخيص »ُاميكرون« 
در انستيتوپاستور ايران

او ادامه داد: تدابير ما رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و 
محدوديت در مجامع و واكسيناسيون دز سوم است. 
با توجه به اينكه كيت تشخيص اميكرون در انستيتو 
پاستور ايران س��اخته شده است و در اختيار استان ها 
قرار گرفت ولي با توجه به اينكه معموال مبتاليان جوان 
بودند و سيستم ايمني قوي داشتند و واكسيناسيون 
انجام دادند ش��ايد با تع��داد باالي اميك��رون مواجه 
نبوديم. پروتكل هاي اوليه ما ارزيابي افراد بستري در 
بيمارستان ها بود و اين سبب مي شد بر اساس تست ها 

به آن ميزان مبتال به اميكرون شناسايي نكرديم.

    سه عالمت شاخص »ُاميكرون«
او درباره تعداد مبتاليان ب��ه اميكرون در ايران گفت: تا 
امروز تعدادي از اميكرون گزارش شده است و با توجه به 
روند ادامه دار تست ها نمي توان تعداد دقيقي از مبتاليان 
اعالم كرد. ۹۰ درصد مبتاليان به اميكرون سه عالمت 

شاخص دارند؛ س��رفه، گلودرد و تب عالئم آنها است و 
خيلي از افراد ممكن است فكر كنند دچار سرماخوردگي 
معمولي شدند كه اين امر هم بسته به بدن افراد و وجود يا 

عدم وجود بيماري زمينه اي متفاوت است.

     معيار رنگ بندي كرونايي شهرهاي كشور 
بايد تغيير كند

دبير كميته علمي كشوري كرونا درباره تغيير معيار 
رنگ بندي شهرهاي كشور نيز بيان كرد: در جلسه اي 
كه با وزير بهداشت داشتيم بر اين موضوع تاكيد شد و 
جلسه اي متخصصين آمار وزارت بهداشت داشتند و 
به اين نتيجه رسيدند كه معيار رنگ بندي بايد تغيير 
كند و ميزان افراد مبتال بر اساس بحث بستري نسبت 
به دلتا بايد ۲۰ تا ۳۰ درصد كمتر باشد تا نتيجه رنگ 
بندي جديد به دست آيد ولي اين امر هنوز به صورت 
خام است و بايد ببينيم رفتار ويروس چگونه خواهد بود.

    درمان در ُاميكرون
جماعتي درباره عالئم ابتال به اميكرون، خاطرنشان كرد: 
۹۰ درصد عالئم اين سويه سرفه، تب و گلودرد است و ساير 
عالئم بر اساس فرد، سن او، بيماري زمينه اي و... متفاوت 
است كه به صورت ضعف، كوفتگي، عالئم عضالني، سردرد 

و... بروز مي يابد. اميكرون عالمت اختصاصي ندارد اما اگر در 
جامعه اي سويه اي غالب شود عالئم مشابه را هم منتسب 
به آن س��ويه مي كنيم. در مورد درمان دو بحث كورتيكو 
استروئيد و توس��يليزومب به عنوان درمان اساسي براي 
بيماري در نظر گرفته ش��ده است. در مواردي كه بيماري 
حاد نباشد درمان عالمتي و بر اساس شكايت بيمار است. اگر 
بيمار داراي ريسك فاكتور سن باال يا بيماري زمينه اي باشد 
توصيه به مصرف پكسلوييد و مولنوپيراوير مي كنيم. او افزود: 
مطالعاتي كه انجام شد نشان داد كه در مورد واكسن هاي 
مختلف زمان كاهش سطح آنتي بادي متفاوت است؛ مثال 
در مورد واكسن هاي »اين اكتيو« ويروس ها تا سه ماه سطح 
آنتي بادي باال بوده است و بعد از سه ماه سطح آنتي بادي 
كاهش مي يابد به همين دليل توصيه كرديم به س��رعت 
دز سوم تزريق شود. آنچه واكسن ساخت داخل است هم 
مي تواند كامال با واكسن خارجي برابري كند و در كشور ما هم 
مطالعاتي انجام شده است. توصيه بر تزريق دز سوم بر اساس 
در دس��ترس بودن واكس��ن اهميت زيادي دارد و توصيه 
كشورها و سازمان جهاني بهداش��ت بر اساس مطالعات 
انجام شده در كشورها اس��ت كه در كشور ما استرازنكا و 
پاستوكووك براي دوز س��وم به عنوان واكسن متفاوت از 
پلتفرم اوليه توصيه مي شود؛ البته باز هم در دسترس بودن 

واكسن اهميت دارد و تزريق دوز سوم تاكيد مي شود. 

    واكسيناسيون 
و محدوديت هاي هوشمند را جدي بگيريم

دبير كميته علمي كشوري كرونا درباره اينكه سويه اي از 
كرونا مخصوص ايران وجود دارد يا خير، بيان كرد: ويروس 
در گردش است و همين سبب بروز جهش ها مي شود. 
تاكنون جهش خاصي كه مخصوص ايران باشد، نداريم و 
اكثر سويه ها در كل دنيا در گردش بودند. گاهي جهش ها 
به سمت بدتر شدن رفتار ويروس و گاهي به سمت بهتر 
شدن رفتار ويروس مي رود. واكسن باعث مي شود گردش 
ويروس در جامعه كم ش��ده و س��ويه هاي جديد كمتر 
پديد ايد و در وهله دوم سبب مي شود كه انتقال ويروس 
كند شود كه سبب مي شود جهش ويروس كمتر شود.  
جماعتي درباره مدارس و مراكز آموزشي، گفت: توصيه ما 
اين است كه اگر مي خواهند به شكل حضوري بازگشايي 
شود حتما بايد پروتكل هاي بهداشتي به دقت رعايت 
ش��ود و تعداد محدود دانش آموز و و دانشجو در مدارس 
رعايت شود تا بتوان به صورت حضوري بازگشايي را انجام 
داد، اما اگر شرايط به درستي رعايت نشود و ممكن است 
سبب انتقال بيماري شود، توصيه مي كنيم وزارت آموزش 
و پرورش با اولياي مدارس ش��رايط الزم و كامل را براي 
رعايت پروتكل بهداشتي رعايت كنند تا دانش آموزان 

آسيب نبينند يا عامل شروع پيك بيماري نباشند.

گزارش

دبير كميته علمي كشوري كرونا اعالم كرد

خطر اوج گيري »ُاميكرون« در كشور تا ۳ هفته آتي 

رويداد

اقتصادهنر،درهنرنقاش�يمطلوباستاما
نهدرايران.اينرابهروزقزلباشدرگفتوگو
بامامطرحكرد.نشس�تنپ�ايصحبتهاي
يكش�اعرروزنامهنگاركهحاالنقاش�يهم
ميكند،بايدجالبباش�د.فرصتيدستداد
تابابهروزقزلباشكهبیشاز30س�السابقه
روزنامهنگاريوشاعريداردواكنوندرهنر
نقاش�يهمفعالیتميكند،گفتوگوكنیم.
قزلباشآثاريمانند:»درباغلیلي«؛»تناقض
ابروها«و»كالغهايكاغذي«درش�عررادر
كارنامهش�اعرياشداردوكتابهاييچون
»خبربرايراديو«؛»خبرنرم«و»چگونهتیتر
بنويس�م«رادرحوزهروزنامهنگاريمنتشر
كردهاست.اينگفتوگوازنظرتانميگذرد.

ازنظ�رهنريمعنادرتابل�وچگونهآفريده
ميشود؟

انسان به پس��ا معنا نرسيده اس��ت. به اين معنا كه 
جايي به منزله نقطه پايان براي معنا قابل شناسايي 
نيست. بنا براين معناي معوق از نظر شناخت شناسي 
و معنا شناسي وجود دارد، كه هنوز رخ نداده است. 
رن��گ، خط، طرح، قاب و هر اب��زار ديگري، نه براي 
بيان، بلكه براي اشاره به معناي معوقي است كه به 

محض اشاره به آن آشكار مي شود.
پس مي شود گفت كه هر تابلويي با اشاره به معناي 
بسيط يا مركب آفريده مي شود. البته معايير هنري 
در آفرينش يك تابلو هم مالك است. اين معايير، هم 
شكلي است و هم محتوايي. لذا اجرا در هنرنقاشي 

اهميت زيادي دارد.
ممكن است، يك ايده و معنا در چند اجرا، توسط يك 
نقاش، صورت هاي متفاوتي بيابد كه ارزش هنري 
متفاوت داشته باشد.يا اشاره به يك معنا از دو هنرمند 
به توارد، ممكن اس��ت اما در اجرا و مكتب هنري و 

كيفيت بيان تصويري آثار متفاوت خواهند بود.
ك�داميكبرديگ�ريتق�دمدارد،معنايا

تصوير؟
اين پرس��ش مانند پرسش��ي در منطق اس��ت كه 
مي پرسد تصور مقدم بر تصديق است يا تصديق بر 
تصور مقدم است؟ به نظر من تصور پيش نياز تصديق 
است. چه تصوِر تصوير باشد چه تصوِر معنا. اول بايد 
چيزي در ذهن شكل بگيرد تابه اثربينجامد.آن چيز 
مي تواند شكل باشد يا معنا.هرچند قالب و محتوا در 
اثر آفريده ش��ده از منظر نظري قابل تفكيك است، 
درهر قالب و شكلي محتوي هم هست.گاهي نقاش 

از شكل به معنا مي رسد گاهي از معنا به شكل.
هرچند ويكتور بوريس��ويچ شكلوفس��كي در سال 
۱۹۱۷ مقاله اي تحت عن��وان هنر يعني صنعت يا 
»هنر يعني تكنيك« منتش��ر كرد كه برخي آن را 
بيانيه فرماليسم خوانده اند.شكل كوفسكي در اين 
مقاله مي گويد كه كار اصلي هنر ايجاد تغيير شكل 
در واقعيت است. اين كاري است كه نقاش از طريق 
آشنايي زدايي از واقعيت به واقعيت افزوده اي اشاره 

مي كند. هر تابلويي دس��ت كم يك اش��اره به يك 
معناست.از اين منظر شايد بتوان به شكل اصالت داد.

دعواي شكل و محتوا يك دعواي قديمي است كه 
هنوز هم ادامه دارد اما مس��اله اصلي هنر همچنان 
بر هنر بودن يا نبودن يك اث��ر تمركز دارد.به واقع 
ميزان ارزش هنري يك اث��ر كه از يك حدي باالتر 
باشد، از منظر هنرمندان و منتقدان يك اثر هنري 
است.برخي بسيار ارجمند و برخي كمتر.بايد حداقل 

معايير هنري در يك اثر باشد.
حداقلموردنظرشمابرايهنريبودنيك

اثرچهچیزياست؟
براي پاس��خ دادن به اين پرس��ش باي��د به مقدمه 
كوتاهي اش��اره كنم و آن اين كه؛ انسان موجودي 
نيست كه »پيش از خود« بوده باشد، لذا تمهيدي 
براي ب��ودن در »بعد از خود« هم ندارد. اثر هنري از 
چنين فرمولي بايد تبعيت كند. چيزي اس��ت كه 
پيش از به جود آمدنش توس��ط نقاش نبوده است.

يعني تقليد از يك تابلوي ديگر نيست.كپي نيست. 
اصل طرح خالقانه و آفريده ش��ده هنرمند باش��د.

كشفي در آن باشد كه از ظرف تعويق معنا برداشت 
شده است. اشاره به چيزي دارد كه پيش از آن يا اصال 
نبوده است، يا آنطور كه در اثر تازه است نبوده است.

در هر مكتب و با هر تكنيكي كه آفريده ش��ده باشد 
ديگر مهم نيست.

هنرريشهدركجادارد؟وازچهچیزيناشي
ميشود؟

هنر معلول نيس��ت، علت است. هنر باعث آفرينش 
يك اثر هنري مي ش��ود. برخي خيال مي كنند هنر 
معلول هنرمندي است در صورتي كه چنين نيست. 
هنر علت هنرمند بودن و آفريده ش��دن اثر هنري 
توسط هنرمند است. ريشه هنر در آنات معوقي است 

كه از پي هم مي آيند.هنر همواره با »آن«هايي كه 
يكي پس از ديگري از ظرف تعويق مي رسد، تداوم 
مي يابد، »آن«ها همچنان از راه مي رسند و متوقف 
نمي شوند. براي همين هم هست كه هنرمندان از 

ظرف زمان تهي مي شوند اما هنر ادامه دارد.
چهتفاوتيدرشعرونقاشيهست؟كدامش

برايشماجذابیتبیشتريدارد؟
ايرانيان در ش��عر ش��هروندان ايران و شرقند. شعر 
در س��ه تار و سيتار و حكمت ش��رقي نهفته است، 
اما نقاش��ان ش��هروند جهان اند. بهتر اس��ت گفته 
ش��ود جهان وندند.ش��مايل نگاري معنا در كلمه و 
شعر فارس��ي عقبه و پش��تيبان عرفاني فربه دارد.

جست وجوي معنا براي ش��عر، هم در حدوث شعر 
و هم سرودن آن وقتي كه مي رسد، در اقيانوسي از 
هستي شناسي و جهان نگاري پيشيني رخ مي دهد، 
اما در ش��مايل نگاري معنا در نقاش��ي از آنات آتي 
بايد كمك گرفت. هرچند هر چيزي كه اكنون رخ 

مي دهد عنصررسيده اي از آينده است.
براي من كه با ش��عر همنشيني بيشتري داشته ام، 
ش��عرگفتن، مثل ماهي گرفتن در اقيانوس است و 
نقاشي كش��يدن البته كه لذت بسياري دارد ، مثل 

نگاه كردن به آسمان است. هردو جذابند.
ط�رحدرنقاش�يمثلمعنادرش�عرجنبه

الهاميدارد؟ياكوششياست؟
چيزهاي��ي كه هنوز ح��ادث نش��ده اند از معوقات 
هستي زاده مي ش��وند. مثل زندگي ها و مرگ هايي 
كه هنوز حادث نش��ده اند.گاهي ناخودآگاه آدمي 
عمل مي كند. گاهي ايده اي به ذهن مي رسد.گاهي 
هنرمن��د آن را آجر به آجر مي چيند تا بنايي حاضر 
كند. گاهي پيرنگ و طرح الهام مي ش��ود.وضعيت 
ثابتي نيس��ت.خيلي وقت ها ايده هايي كه به ذهنم 

مي رسند اگر ثبتشان نكنم از دستم مي روند.ديگر 
يادم نمي آيد كه چه بود، اما هميشه اينطور نيست. 
يك وقتي فكر مي كن��م. طرح اوليه را ثبت مي كنم 
و آن را تكميل مي كنم و در اجرا شكست مي خورم. 

موكول مي كنم به بعد. شايد وقتي ديگر...
شماازمعوقبودنحرفميزنید.دقیقاچه

چیزيدرهستيبرايبودنمعوقاست؟
به نظرم تنها كلمه كافي و گويا براي پاسخ دادن به 
اين پرسش همان كلمه سحر انگيز»هستي« است. 
پاسخ در »پيش از خود بودن« و »بعد از خود بودن« 
هستي است. به واقع نمي توان گفت كه مرگ انقضاي 
 »بودن بعد از خود« )از منظر هس��تي ش��ناختي(

 اس��ت، بلكه فقط مي توان اذع��ان كرد كه كيفيت 
حيات )درهس��تي( مضمحل مي شود. پس مرگ، 
پايان هستي نيست، بلكه تنها پايان كيفيت حيات 
است.پر واضح است كه تفاوت بين حيات و هستي 

تا چه اندازه قابل شناس است.
در هنر، مثال در شعر، الهامات غير قابل پيش بيني 
اس��ت. يعني هنرمند نمي داند با چه چيزي روبرو 
خواهد شد، يا چه فرمي به سراغش خواهد آمد.پس 

آنچه در عالم هنر در تعويق است، خود هنر است.
انتظارداش�تمدرپاس�خبهاينپرسشبه
عشقاش�ارهكنید.آياعشقهمامريمعوق

است.وانگهيچطوربروزميكند؟
بله. آنچه دايم ظاهر مي شود، پس دايم غايب است.

عشق هم در آنات تجلي مي يابد و مي گذرد و باز در 
آن ديگري ظاهر مي شود. اينكه چه كيفيتي دارد؟ 
و چطور بروز مي كن��د؟ بايد گفت كه انگار براي هر 
عاش��ق و هر معش��وقي طور خاصي است. درست 
به همين دليل هم هس��ت كه گفته اند »از هر زبان 
كه مي ش��نوم نامكرر اس��ت«.اين تداوم عشق، در 
صورت هاي ظاهرا مشابه، منحصرا به دليل تعويق 
عشق ممكن اس��ت وگرنه با انقضاي كل آن، ديگر 
روي دادن چنين چيزي نمي تواند قابل تصور باشد.

اقتصادهنرنقاشيراچطورميبینید؟
هنر، بسيار پولسازي اس��ت اما در كشور ما و البته 
مثل خيلي از جاهاي ديگر دنيا، دچار مافياس��ت. 
اصوال هنر نقاش��ي هنري گران است.يعني لوازم و 
متريالش ارزان نيست. پس توليدش مثل شعر كه 
با يك قلم و كاغذ، مي ش��ود توليد كرد؛ ارزان تمام 
نمي ش��ود. البته گاهي هزاران برابر مخارجش هم 
عايدي دارد. از نظر اقتصادي هنر، بسيار اقتصادي 
است.هنرمندان در خارج از كشور بازار بهتري دارند 

تا هنرمندان در ايران.
چهانتظاريازنمايشگاهنقاشيتانداشتید
آياچیزيكهانتظارشراداشتیدحاصلشد؟

انتظار خاصي نداش��تم. اس��تقبال خوبي ش��د. از 
برگزار كنندگان نمايش��گاه در عمارت هنر رامسر 

هم ممنونم.
چ�رانمايش�گاهتانرادرته�رانبرگ�زار

نكرديد؟
دليل خاصي ندارد.پيش نيامد.

درگفت وگو با بهروز قزلباش مطرح شد
پولسازي هنر نقاشي، هزار برابر هزينه متريال

اشاره به معنا در كلمات و رنگ

رويخطخبر

صدور روزانه ۴۰۰  هزار نسخه الكترونيك 
چنانچه به هر دليلي سامانه صدور نسخه 
ديجيتال دارو با مشكل روبرو شد پزشكان 
مي توانند از نسخه كاغذي استفاده كنند. 
مديركل درمان غيرمس��تقيم سازمان 
تامين اجتماعي با بيان اين مطلب گفت: 
س��ازمان تأمين اجتماعي در دو حوزه 
خدمات خود را ارايه مي دهد. نخس��ت 
در مراكز ملكي متعلق به سازمان كه به 

آن درمان مس��تقيم مي گويند و دوم مراكزي كه از 
طريق خريد خدم��ت از مركز طرف قرارداد فعاليت 
مي كنن��د. قرارداد با دانش��گاه ها و مطب ها و بخش 
خصوصي شامل بخش دوم مي شود. شهرام غفاري 
درباره ديجيتالي ش��دن نس��خه داروها يادآور شد: 
زيرساخت هاي نسخه الكترونيك مربوط به سازمان 
تأمين اجتماعي، سيس��تم اطالعاتي و مخابراتي و 
همكاران پزشك مي شود. بخش مربوط به سازمان 
تأمين اجتماعي براي صدور نس��خه ديجيتال دارو 

آماده است. پنل نسخه نويسي داريم كه 
پزشكان مي توانند در آن نسخه نويسي 
كنند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نسخه نيز براي 
سازمان در روز نوشته مي شود. اين امر 
منوط مي شود به داشتن رايانه در مطلب 
و دانلود اپليكش��ن كه پزش��كان طرف 
قرارداد ما تقريبًا همه اين سامانه را دارند. 
مديركل درمان غيرمس��تقيم سازمان 
تأمين اجتماعي توضي��ح داد: برخي مراكز دولتي و 
دانشگاهي و بخشي از بيمارستان هاي خصوصي به 
اين سامانه ها مجهز نشده اند. اگر به هر دليلي سيستم 
نسخه نويسي ديجيتالي قطع شود مي توان از سربرگ 
مطب استفاده كرد و كماكان اين نسخه ها مورد تأييد 
سازمان است. غفاري تصريح كرد: مشكلي براي مردم 
و بيمه ش��دگان وجود ندارد و تاكي��د كرديم هر جا 
احساس شد سيستم كند است مي توانند از نسخه 

كاغذي استفاده شود.

ادامهازصفحهاول

از خشونت تا گفت وگو
 هرچه خانواده آس��يب ديده تر، هرچ��ه توزيع قدرت 
ناعادالنه تر، مهارت گفت وگو كمتر مي شود و در نتيجه 
خشونت بيشتر است. مهم است كه به اين قضيه عميق 
نگاه كنيم و اقداماتي كه بايد انجام دهيم تا گفت وگو 
به ثمر بنشيند خيلي متفاوت تر از كارگاه هاي مهارت 
گفت وگو خواهد بود. مساله ديگري كه بايد در اين بين 
به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد، سكوت نكردن 
زنان در برابر خشونت است. اما اين جمله به معني از هم 
پاشيدن زندگي و طالق گرفتن نيست. خيلي از زنان 
فكر مي كنند وقتي در برابر خش��ونت سكوت كنند، 
بنيان خانواده خود را حفظ كرده اند، در حالي كه آنها با 
اولين سكوت مجوزي براي تكرار خشونت ها و افزايش 
شدت خشونت ها صادر مي كنند كه بزرگ ترين ضربه 
را به بنيان خانواده مي زند. ولي زماني كه در برابر اولين 
و كوچك ترين خشونت واكنش شديد نشان دهند و 

طرف مقابل را متوجه مي كنند كه اگر اين كار را تكرار 
كند آنها قدرت و حمايت كافي براي دفاع از خودشان 
دارند، باعث تكرارنشدن خش��ونت مي شود بنابراين 
سكوت نكردن در برابر خشونت مهم ترين عامل حفظ 
زندگي و بنيان خانواده اس��ت و كساني كه به اشتباه 
تصور مي كنند اگر در برابر خش��ونت ايستادگي كنم 
و چون حمايت و كار ندارم بايد س��كوت كنم بدانيد 
كه خودت��ان بزرگ تري��ن خيان��ت را در زندگي تان 
مي كنيد. سكوت چيزي را حل نمي كند، خشونت با 
شدت بيشتري تكرار مي شود و چيزي از زندگي باقي 
نمي ماند. همين امروز ب��راي اين موضوع اقدام كنيد 
و همين امروز س��كوت نكنيد و كاري كنيد كه طرف 
مقابلتان متوجه شود نمي تواند با شما اينطور برخورد 
كند و مجبور است پاي ميز مذاكره بيايد و گفت وگو 

را ياد بگيرد.

نگاه بورس به مذاكرات
 به هر حال ش��ركت هايي كه ليس��ت مواد اوليه 
آنها اعالم ش��ده، ارز خ��ود را به ص��ورت نيمايي 
مي فروش��ند. اين يعني يك اجحاف ۲۵ درصدي 
به شركت هاي صادراتي تحميل مي شود، اگر نرخ 
ارز نيمايي و آزاد به هم نزديك ش��ود؛ اثر گذاري 
چنين تصميم هايي خنثي مي ش��ود. بايد منتظر 
تحوالت ب��ازار ارز نيم��ا و آزاد باش��يم كه در چه 
مس��يري قرار مي گيرد. اتخاذ چنين تصميماتي 
در هيات دول��ت منجر به كاهش ص��ادرات غير 
نفتي مي شود. در شرايطي كه فروش نفت به دليل 

تحريم ها با مش��كالت جدي رو به روست، كاهش 
صادرات غير نفت��ي مي تواند به افزايش ش��ديد 
قيمت دالر منجر ش��ود. در واقع سرمايه گذاران 
روي تصميمات و سياست گذاري هاي بلندمدت 
دولت حس��اب باز مي كنند. اما اينكه بعد از چند 
سال معافيت مالياتي صادرات، ناگهان براي بعضي 
از كاالها ماليات و عوارض صادراتي گذاشته شود 
تصميم گيري غلط و اشتباهي است كه عمال باعث 
مي شود سرمايه گذاران از سرمايه گذاري توليدي 

روي گردان شوند.


