
يك منبع آگاه به »تعادل« اعالم كرد

 رييس كميسيون صنايع مجلس: 
ورود مجمع تشخيص به طرح واردات خودرو را نمي پذيريم!

تغيير ساختار در صمت 

يادداشت-4يادداشت-3

اسم ها مهم نيستند، رسم ها مهمندنگاهي به ركود بازار سرمايه از منظر سرمايه اجتماعي
در دو سال گذشته بازار سرمايه 
ب��ه عنوان يك��ي از بخش هاي 
اصلي نظام اقتصادي كش��ور 
موردبح��ث اقش��ار گوناگون 
جامعه قرارگرفته است. بازاري 
كه در س��ال 1399 ب��ا دعوت 
دولت وق��ت مورد اس��تقبال 
گسترده عوام جامعه قرار گرفت. 
اين استقبال در حدي بود كه تنها طي سه ماه ابتدايي سال 
99 بيش از يك ميليون و شش��صد هزار كد بورس جديد 
موفق به ورود به بازار س��رمايه ش��دند و بازار توانست طي 
دوره 3 ماهه، س��رمايه اي بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان را 
جذب خود نمايد؛ اما اين دوران طاليي دوام زيادي نداشت 
و بنا بر داليلي ك��ه در ادامه مطرح خواهد ش��د بازار وارد 
دوره اصالح قيمت��ي و زماني گرديد. هرچند كه ذات بازار 
سرمايه به صورت س��يكل هاي زماني رشد و نزول است و 
همين موضوع نيز باعث جذابيت اين بازار در ميان س��اير 
بازارهاي مالي شده است، ليكن نكته قابل بحث اين است 
كه در اين اصالح عميق و فرسايشي بازار آيا تنها عوامل و 
اتفاقات دروني بازار نقش داش��تند يا عوامل بيروني نيز بر 
آن تأثيرگذار بودند؟ در پاسخ به اين سوال بايد اين نكته را 
مدنظر قرارداد كه بازارهاي مالي به خصوص بازار سرمايه 
نس��بت به محيط بيرون خود بسيار هوشمند و حساس 
هس��تند، به عبارتي بازارهاي مالي چون بر مبناي افكار 
اقشار گوناگون جامعه شكل گرفته اند، مانند يك موجود 
زنده در برابر هر كنش سياسي و اقتصادي به سرعت از خود 
عكس العمل نشان مي دهند. اين ويژگي منجر به پويايي 

بازار مي شود. در بازارهاي مالي اين انسان ها هستند كه بر 
مبناي چشم اندازي كه از آينده دارند تصميم مي گيرند پول 
خود را در كدام بازار و چگونه سرمايه گذاري كنند. در واكاوي 
اتفاقاتي كه در سال 99 براي بازار سرمايه  ايران رخ داد علت 
اصلي ركود ب��ازار، چيزي جز از بين رفتن اعتماد عمومي 
نبود. در شرايطي كه بازار سرمايه هرروز ركوردهاي جديد 
در حجم معامالت ثبت مي كرد، اتخاذ تصميمات نامناسب 
منجر به آن شد كه ميزان اعتماد عمومي كاهش چشمگير 
كند. تصميمات و اقداماتي همچون قيمت گذاري دستوري 
در صناي��ع گوناگون ازجمله فلزات اساس��ي به خصوص 
فوالدي ها، صنعت سيماني ها، صنايع مربوط به انرژي هاي 
تجديدناپذير به خصوص نفت و پااليش��گاه هايي ها و...، 
اتخاذ سياس��ت هاي لحظه اي در بخش هاي اقتصادي و 
ناهماهنگي ميان وزارتخانه ها، عدم توجه كافي به بورس 
كاال به عنوان قلب تپنده سودآوري شركت ها، عدم شفافيت 
كافي پيرامون آينده سياس��ي و اقتصادي كشور و عوامل 
ديگري كه از حوصله اين يادداشت خارج است باعث شد 
س��رمايه اجتماعي به عنوان محرك اصلي بازار سرمايه 
نس��بت به آينده آن دل زده و بي اعتماد ش��ود و درنتيجه 
حجم معامالت به صورت چشم گيري كاهش يابد. عالوه 
بر اين دخالت هاي بي جاي دولت در قيمت گذاري صنايع 
باالدستي و كنترل قيمت در... صنايع پايين دستي باعث 
باال آمدن سطح ريسك غير سيستماتيكي صنايع مختلف 
گرديد و با توجه به اينكه سرمايه نسبت به هرگونه ريسكي به 
خصوص ريسك غير سيستماتيك بسيار حساس است، اين 
دخالت ها منجر به كاهش سطح اعتماد عمومي و درنهايت 
ادامه در صفحه 2 خروج پول از بازار سرمايه شده است.  

چرا برخي قوانين يك ش��به 
تصويب شده و ابالغ مي شوند؟ 
اين قانون اس��م هاي فارسي 
ب��راي صنف ه��اي مختلف 
از كجا س��ر برآورده اس��ت؟ 
چرا بايد وزارت ارشاد چنين 
بخش��نامه اي را اب��الغ كند؟ 
اس��تفاده نكردن از اسم هاي 
فرنگي مي تواند توجيه داشته باش��د، اما چرا نبايد در 
تهران هيچ مغازه اي با اسم هاي تركي، لري و... نامگذاري 
شود؟ علت اين نوع بخشنامه ها كه صد البته هيچ بررسي 
دقيق و درستي هم پشت آن نيست چه مي تواند باشد؟ 
مگر افرادي كه در كالنش��هر تهران زندگي مي كنند، 
همه فارس هس��تند و هيچ قوم ديگري در اين ش��هر 
ساكن نيست؟ چنين برخوردهايي چقدر مي تواند بر 
جدايي فارس ه��ا از قوم هاي ديگر ايراني تاثيربگذارد؟ 
قانوني مطرح مي شود، مجري قانون مشخص مي شود، 
اما هيچ كس خودش را مج��اب به توضيح دادن درباره 
چرايي تصويب و ابالغ اين قانون نمي داند. در شرايطي 
كه مردم از وضعيت اقتصاد و معيشت خود گاليه مندند، 
در شرايطي كه دالر هر روز با افزايش قيمت مواجه است، 
در شرايطي كه بيماران با كمبود دارو مواجه اند و زندگي 
اكثر افراد بر مدار خوش��ي و خوبي نمي گردد. تصويب 
كردن قوانيني مانند چگونه نامگذاري كردن مغازه ها، 
طرح صيانت از مردم در مقابل حيوانات، طرح صيانت از 
فضاي مجازي و... چقدر ممكن است براي حل مشكالت 
ادامه در صفحه 8 اساسي مردم مهم باشد؟ 

مريم شاهسمنديسعيد اميرشاه كرمي

رييسي در گفت و گوي تلويزيوني به مناسبت 100 روزگي دولت مطرح كرد

به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي هستيم
بايد كسري بودجه را تا آخر سال حل كنيم

در صدد هستيم تورم كاهشي باشد

صفحه 7    

 تورم كنترل  شده است 

مركز آمار: قيمت ملك در تهران طي آبان 4 درصد كاهش يافت

در حالي كه بنا به گزارش بانك مركزي تورم ماهانه ملك 
در شهر تهران طي آبان سال جاري 1.2 درصد بوده است، 
مركز آمار ايران عدد اين ش��اخص را نسبت به مهر ماه 
سال جاري منفي 4 درصد اعالم كرده است. به گزارش 
»تعادل«، مركز آمار ايران براي نخستين بار، تحوالت 

قيمت ماهانه مسكن شهر تهران طي شهريور 1400 را 
در روزهاي پاياني مهرماه سال جاري گزارش كرد. انتشار 
اين گزارش كه به روش »هدانيك« انجام مي شود، طي 
آبان و آذر )براي گزارش تحوالت مهر و آبان( نيز صورت 
صفحه 5 را بخوانيد گرفت.  

 عقب نشيني 4 درصدي 
قيمت مسكن

يادداشت- 1

يادداشت- 2

سفر به استان »اقتصاد كالن«!
آقاي رييس��ي پس از س��فر به 
استان سمنان در ماه گذشته سه 
دستور اقتصادي صادر كردند كه 
شايان دقت و توجه است. ايشان 
در اين دس��تورات خواستار آن 
شدند كه 1- »كارخانه هاي نيمه 
فعال، فعال ش��وند« 2- »هيچ 
بانكي حق ندارد براي پيگيري 
مطالبات خود كارخانه يا كارگاهي را تعطيل كند« و 3- »يك 
درصد از درآمد معادن واقع در روستاها، به منظور توسعه 
روستاها« اختصاص يابد. چنانكه در هر سه دستور مشخص 
است، موارد عام و مربوط به بنگاه هاي صنعتي و معدني در كل 
كشور است و محدود به يك استان خاص )در اينجا استان 
سمنان( نمي شود. همه كارخانه هاي نيمه فعال، فعال شوند، 
هيچ بانكي كارخانه اي را مصادره نكند و يك درصد درآمد 
تمام معادن صرف توسعه روستاها شود، در همه جاي كشور 
ادامه در صفحه 2 ظاهرا ضرورت اجرا دارد.   

 حسين حقگو

نبرد با تورم به جاي جنگ با بازار
روز گذش��ته، پيامك��ي از 
يك��ي از دوس��تان خبرنگار به 
دس��تم رس��يد كه به ياد يكي 
از روايت ه��اي قديم��ي در 
حوزه هاي اقتص��ادي افتادم. 
در اين پيامك به نق��ل از وزير 
كشور، تيتري آورده شده بود با 
اين مضمون كه: »دستور وزير 
كش��ور براي تثيبت قيمت در بازارها«. با ديدن اين تيتر 
به ياد ماجرايي در نيم ق��رن پيش افتادم كه گوياي يكي 
از مش��كالت عميق در اقتصاد ايران اس��ت و متاسفانه تا 
همين امروز هم ادامه دارد. در بخش��ي از تاريخ ش��فاهي 
هاروارد كه توس��ط حبيب الجوردي روايت ش��ده است، 
موضوعي مطرح مي شود كه به يكي از معضالت ريشه اي 
اقتصاد كش��ورمان در تاريخ معاصر اشاره دارد. در بخشي 
از اين روايت گفت وگويي با قاس��م الجوردي در شمايل 
رييس اتاق بازرگاني ايران در دهه 50خورشيدي )در دوره 
نخست وزيري اميرعباس هويدا( انجام شده است. زماني كه 
حبيب الجوردي از قاسم الجوردي )اين دو با هم برادر نيز 
هستند( در خصوص مناسبات ارتباطي فعاالن اقتصادي 
با دولت وقت پرسش مي كند، قاس��م اين رابطه را رابطه 
رييس و مرئوس با يكديگر مي داند. يعني در س��ال هاي 
پاياني دوره نخست وزيري هويدا كه دالرهاي نفتي برآمده 
از رشد قيمت نقت در دهه 70ميالدي به طور ناگهاني وارد 
بودجه ساالنه كشور شده بود و باعث بروز تورم و بروز بيماري 
هلندي در اقتصاد كشور شده بود، اميرعباس هويدا به فعاالن 
اقتصادي فشار مي آورد كه حق نداريد قيمت ها را افزايش 
دهيد. در آن زمان هم دولت تصور مي كرد از طريق دستور، 
بخشنامه و تصميمات خلق الساعه، مي تواند روند افزايشي 
قيمت ها را متوقف كند. در آن برهه بسياري از اقتصاددان ها 
و صاحب نظران به متوليان حكومت پهلوي تاكيد مي كردند 
كه ورود ناگهان��ي درآمدهاي نفتي ب��ه بودجه و افزايش 
سقف بودجه به بيش از 4برابر، اقتصاد ايران را با مشكالت 
عديده اي مواجه مي كند، اما متوليان امر به اين توصيه ها و 
هشدارها توجه نكردند تا بهاي سنگين اين تصميم غلط را 
طي سال هاي آينده پرداخت كنند. از آن سال ها بيش از 
نيم قرن گذشته است و ظاهرا هنگامه و دوره ديگري از راه 
رسيده است، اما همچنان اقتصاد ايران به همان چالش هايي 
دچار است كه نيم قرن پيش با آن دست به گريبان بود . تا 
زماني كه اقتصاد ايران الزامات بازار را به رسميت نشناسد و از 
موضع باال به بازارها نگاه كند، در براي اقتصاد ايران همچنان 
بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد. اما چرا اين تفكر غلط 
در ايران وجود دارد كه مي شود بازارها را كنترل كرد؟ چون 
متوليان سياست، اقتصاد و بازار را يك اكوسيستم نمي دانند. 
بايد قبول كنيم كه هرگونه رويكرد كنترلي حتي با وجود 
نيت خير و انسان دوستانه مديران، نتيجه بخش نخواهد 
بود. ما بايد مشكالت اقتصاد ايران را از زوايه ديگري بنگريم. 
از جايي كه ايران رش��د اقتصادي ندارد و تحريم است، از 
سوي ديگر با كسري بودجه هم مواجه است، ضمن اينكه 
دخل و خرج دولت هم با هم نمي خواند و ناخودآگاه موتور 
نقدينگي را روشن گذاشته است. در اين شرايط طبيعي 
اس��ت كه تورم در اقتص��اد ايران ج��والن مي دهد. مانند 
خانواده اي كه با مشكالت عديده اقتصادي گرفتار است، اما 
در عين حال موتور ماشين شان را در حياط روشن گذاشته 
و بنزين مصرف مي كند، هم خودروشان را دچار استهالك 
مي سازند و هم موتور خودرو را با خطر فرسودگي مواجه 
مي سازند. اقتصاد ايران هم در شرايط كسري بودجه، تحريم 
و... موتور خلق نقدينگي را روشن گذاشته و سمت تقاضا را 
تهييج مي كند.اين موضوع خود را ذيل عنوان افزايش سطح 
عمومي قيمت ها نشان مي دهد. موضوع بعدي زنجيره كلي 
مشكالت اقتصادي است. مسووالن سياسي كشور گمان 
مي كنند، اقتصاد فقط شامل فروشنده ها مي شود.كسبه و 
فروشندگان، حلقه پاياني زنجيره اقتصادي هستند. اگر 
مي شد اين زنجيره را كنترل كرد، اتحاد جماهير شوروري 
به عنوان پدرخوانده همه دولت ها، مي توانس��ت اين قدم 
را بر دارد.اما حتي نظامي در حد اتحاد جماهير ش��وروي 
نيز متوجه شد كه اقتصاد مفهوم پيچيده تري است و بايد 
اقتصاد بازار آزاد را به رسيمت شناخت. چين، ويتنام و ساير 
ابرقدرت هاي اقتصاد دولتي نيز متوجه اين واقعيت شده اند 
ادامه در صفحه 2 و تغيير روش دادند.  

پيمان مولوي

 گزارش ميداني »تعادل« از صرافي ها 
و افزايش قيمت مايحتاج با باال رفتن قيمت دالر

»تعادل« در گفت وگو با تحليلگران بازار سرمايه بررسي كرد

فشار مضاعف بر مردم
صفحه 8     صفحه 4    

 عرضه خودرو در بورس 
به نفع چه كساني است؟
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آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه تهران ريشه هاي افزايش نرخ ارز را بررسي مي كند

آلب�رت بغزيان|حرف 
نخست( مي گويند، »روز 
و روزگاري، ش��خصي 
ساده لوح در ميان جمعي 
اع��الم مي كن��د، هوي��ج 
براي تقويت بينايي بسيار 
تاثيرگذار اس��ت. وقتي از 
او مي پرس��ند چرا چنين 

مي گويي؟ اس��تدالل مي كند كه آيا تا به حال ديده ايد 
خرگوش، عينك زده باشد؟ خرگوش عينك نمي زند، 
چرا كه هويج زياد مي خ��ورد. پس هويج براي تقويت 
بينايي موثر است.« از اين شكل از استدالل، متاسفانه 
اين روزها در فضاي اقتصادي و تخصصي كشورمان به 
كرات شنيده مي شود و باعث شگفتي اساتيد اقتصادي 
و صاحب نظران مي ش��ود. در ش��رايطي كه نرخ ارز به 
عنوان ي��ك عامل بنيادين در معيش��ت خانواده هاي 
ايراني و نوس��انات بازارها در داالن30 هزار توماني قرار 
گرفته، شكل اس��تدالل هايي كه از س��وي مسووالن 
تصميم ساز )و متاسفانه برخي كارشناسان اقتصادي( 
شنيده مي ش��ود، از جنس همان استدالل هايي است 
كه در خص��وص تاثيرگذاري هويج ب��ر بينايي مطرح 
ش��د. اما به نظرم موضوعي كه به مراتب خطرناك تر از 
افزايش نرخ دالر است، تالشي است كه برخي مسووالن 
اجرايي و دولتمردان صورت مي دهند تا افكار عمومي 
و صاحب نظ��ران را مجاب كنند ك��ه افزايش نرخ دالر 
هيچ ارتباطي با تحريم هاي اقتصادي و مذاكرات ندارد. 
من نمي دانم چرا مسووالن ارشد كشور اصرار دارند در 
گوش ملت و فعاالن اقتصادي فرو كنند كه تحريم هاي 
اقتصادي و بي نتيجه بودن دور هفت��م مذاكرات وين 
در افزايش قيمت دالر هچ تاثي��ري ندارد و اين ناتواني 
بنيادين اقتصاد ايران اس��ت كه باع��ث به وجود آمدن 
اين روند نوساناني ش��ده است. هرچند اقتصاد ايران از 
مش��كالت عديده اي رنج مي برد، اما به خودي خود از 
چنان ظرفيت ها، داشته ها و پتانسيل هايي برخوردار 
است كه در يك ش��رايط عادي )و حتي نيمه بحراني( 
گليم معيشت ملت را از آب اقتصاد و تجارت بين المللي 

بيرون مي كشد. 
دوم( كامال مشخص است كه توفيق در مذاكرات نيازمند 
شكل گيري معادله اي مبتني بر الگوي برد - برد است. 
طبيعي است هر فردي هم نمي تواند يك چنين معادله اي 
را حل و فصل كند، بلكه توفيق در مذاكرات نيز نيازمند 
افراد متخصص و كاركشته است و به قول معروف، گاو 
ن��ر مي خواهد و مرد كهن. اين تص��ور كه برخي گمان 
مي كنند با اخم و تخم مي توان راهي مذاكرات شد و بدون 
هماهنگي با طرف مقابل، دو سند روي ميز گذاشت و 
بعد از مذاكرات بيرون آمد و توقع داشت كه طرف مقابل 
به همه مطالبات مطرح شده، پاسخ مثبت بدهد، نوعي 
خام انديشي است. بعد هم كه نرخ دالر ناگهان وارد داالن 
30 هزار توماني مي شود، اعالم مي شود كه اين افزايش 
قيمت هيچ ربطي به مذاكرات و تحريم ها ندارد و برآمده 
از ناتواني اقتصاد ايران است. بر اين اساس كه مي گويم، 
اين انكار به مراتب خطرناك تر از اصل نوسانات در نرخ 
دالر اس��ت. تا زماني كه مش��كل به درستي شناسايي 
نشود، طبيعي است كه نمي توان راهكار مناسب براي 
حل و فصل آن ارايه كرد. تحليل مشكالت فعلي اقتصاد 
ايران و افزايش نرخ ارز، اصال كار دشواري نيست؛ كافي 
است بررسي شود، نرخ دالر قبل از سال 97 كه موضوع 
خروج از برجام پيش آمد، روي چه اعداد و ارقامي قرار 
داشت. سپس بررسي ش��ود كه بعد از خروج از برجام، 
اين نرخ چه تغييراتي را از سر گذرانده است. مگر غير از 
اين است كه نرخ دالر در سال 97 حدود 3500 تومان 
بود و بعد از خروج ترامپ از برجام به محدوده باالي 20 
هزار تومان رسيد؟ پيش از اين نيز در سال 90، نرخ ارز 
در محدوده قيمتي حدود 1000 تومان قرار داش��ت و 
بالفاصله بعد از تحريم ها به حدود 4 هزار تومان افزايش 
پيدا كرد. پس چگونه است كه برخي ردپاي تحريم هاي 
اقتصادي و انتظارات تورمي در افزايش نرخ ارز، افزايش 
تورم و كوچك تر شدن سفره هاي مردم انكار مي كنند؟ 
آيا اين انكار براي عده اي منفعتي دارد؟ اينجاس��ت كه 

بحث كاسبان تحريم دوباره مطرح مي شود.
سوم( از منظر تخصصي و علمي، حتي يك دانشجوي 

س��ال اولي اقتص��اد هم 
مي داند كه هر گ��زاره اي 
كه براي اقصاد محدوديت 
ايج��اد كند، باع��ث بروز 
نوسان و چالش در اقتصاد 
مي ش��ود. تعج��ب من از 
برخي دوستان اقتصادي 
و كارشناسان است كه آب 
در آس��ياب جهل برخي دولتمردان و سياستمداران 
مي ريزن��د و اعالم مي كنن��د كه برج��ام و تحريم ها، 
تاثيري در اقتصاد كشور ندارد و حتي بعد از پايان يافتن 
تحريم ها، اتفاق خاصي در اقتصاد و نظم و نظام بازارها 
نمي افتد. من نگران هستم كه اين دسته از كارشناسان 
اقتصادي نزديك به دولت، خطاب به مس��ووالن اعالم 
كنند، چنانچه نرخ ارز به 50 تا 60 هزار تومان برس��د، 
نيز هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد كشور و معيشت مردم 
نمي افتد. همين امروز كه ما با هم صحبت مي كنيم، نرخ 
ارز در قيمت برخي اقالم و محص��والت باالي 60 هزار 
تومان است. طبيعي است وارد كننده اي كه ناچار است، 
با دالر 30 هزار توماني كاال وارد كشور مي كند، اين كاال 
را با نرخ ارز 50 تا 60 هزار توماني به دست مصرف كننده 
مي رس��اند. آن دسته از چهره هايي كه قبل از انتخابات 
رياس��ت جمهوري 1400 در پيام هاي شان در توييتر 
خطاب به م��ردم اعالم مي كردند، »اي ملت، اگر دولت 
300 ميليون دالر ارز در بازار تزريق كند، نرخ دالر به زير 
15هزار تومان مي رسد!« امروز كه سكان وزارتخانه هاي 
مهم اقتصادي را به دس��ت گرفته اند، چرا اقدامي براي 
حل مش��كل ارزي كش��ور نمي كنند و با تزريق 300 
ميليون دالر ناقابل، نرخ دالر را وارد داالن 15 هزار توماني 
نمي كنند؟ مردم فراموش نكرده اند ش��خص ديگري 
از حل مش��كل بورس، ظرف 3روز سخن مي گفت، اما 
در عمل هيچ  كدام از اين وعده ها عملي نشدند. حداقل 
اگر حرف شان عملي نش��ده، چرا از مردم عذرخواهي 
نمي كنند و نمي گويند كه براي حل مشكالت ارزي كشور 
بايد تحريم ها را از پيش پاي اقتصاد ايران برداشت؟ حتي 
نمي توانم بگويم اين حرف ها، اظهارات پوپوليستي است، 
هر شخصي كه اين ش��كل از ادعاها را بشنود احساس 
مي كند كه برخي افراد و جريانات، دانسته اطالعات غلط 

اقتصادي ارايه مي كنند. 
حرف پاياني( در يك چنين شرايطي، بر اساس آمارها 
مردم ايران ماهانه 700 ميلون دالر صرف خريد ملك 
در تركيه مي كنند. اين عدد بس��يار باالست، يعني در 
يك سال حدود 9 ميليارد دالر و در طول يك دهه يعني 
حدود 90 ميليارد دالر از كشور خارج مي شود. اين اعداد 
و ارقام در خصوص خريد رمزارزها نيز نگران كننده است. 
بر اساس اعالم نمايندگان مجلس، ايرانيان هر سال به 
 طور متوسط حدود 1.5ميليارد دالر صرف خريد ارزهاي 
ديجيتالي مي كنند. افراد و خانواده هايي كه دارايي خود 
را از ايران خارج و راهي كشور تركيه و... مي كنند در واقع 
به فكر امنيت سرمايه هاي خود هستند. چارچوب هاي 
اقتصادي در عين پيچيدگي، بس��يار س��اده هستند؛ 
س��رمايه مانند كبوتري اس��ت كه فقط روي بام هايي 
مي نشيند كه امنيت در آنها وجود داشته باشد. تازه اين 
وضعيت طبقات برخوردار جامعه است كه مال و منالي 
دارند، مردم عادي كه امروز براي اجاره و رهن يك خانه 
عادي با مشكل مواجهند، ناچارند وام بگيرند. شما امروز 
در هر نقطه جهان )حتي بوركينافاسو( بگوييد، كشوري 
وج��ود دارد كه م��ردم براي اجازه ي��ك خانه حداقلي 
تسهيالت بانكي دريافت مي كنند، جامه دران در افق 
محو مي شوند! در ساير كشورها، افراد تسهيالت دريافت 
مي كنند تا خانه بخرند، نه اينكه خانه اجاره كنند. تازه 
تسهيالتي كه در ساير نقاط براي خريد خانه پرداخت 
مي ش��ود، 90 درصد قيمت كلي خانه است و فرد تنها 
10درصد نقدينگي مورد نياز را تامين مي كند. اما اقتصاد 
ايران در شرايطي گرفتار شده كه دهك هاي محروم براي 
بهره مندي از يك واحد اجاره اي بايد از بانك ها تسهيالت 
با سود 18 تا 20 درصدي دريافت كنند. فعال كه سوغات 
مذاكره كنندگان از وين براي ايراني��ان دالر باالي 30 
هزار تومان بوده است، اما اميدواريم كه با واقع گرايي و 
اس��تفاده از دانش و تخصص بتوان بخشي از آالم مردم 

را كاهش داد.

برخي دانسته اطالعات غلط اقتصادي 
به دولت مي دهند

فقر عامل بسياري از آسيب هاست

س��يد ابراهيم رييسي، رييس جمهور، شب گذشته 
در س��ومين گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم در 
پاسخ به اين سوال كه چه نمره اي به عملكرد دولت 
مي دهيد، اظهار داش��ت: نمره را بايد مردم عزيز به 
دولت بدهند زيرا م��ردم داوري به صورت عادالنه 
هس��تند. مردم مطلع و آگاه هس��تند كه كش��ور با 
چه ش��رايطي روبرو اس��ت از جمله كرونا و مسائل 

اقتصادي و خزانه. 

  مصمم به بازگشت اعتماد به مردم هستيم
وي ادامه داد: در اين چند سال به اميد مردم خدشه 
وارد ش��ده بود كه دولت نس��بت به برگرداندن اين 
اميد مصمم است. رييس جمهور گفت: در روز تنفيذ 
رياس��ت جمهوري به مسائل دولت توجه داشتم، از 
جمله آنها واكسيناس��يون عمومي بود. روزي 700 
خانواده ايراني داغدار مي ش��دند كه اين اتفاق يك 
غّصه عظيمي براي مردم و مس��ووالن كشور ايجاد 
كرده بود و پاس��خي كه در آن زمان شنيده مي شد 
اين بود ك��ه تخصيص ارز در آن زم��ان امكان پذير 
نيست يا كشورهاي مختلف به دليل شرايط تحريم 
به ايران واكس��ن نمي دهند. رييس��ي اف��زود: 30 
ميليون واكس��ني كه براي واكسيناسيون عمومي 
در نظر گرفته ش��ده بود متاس��فانه 5 ميليون دوز 

تزريق ش��ده بود اما توانس��ت در اين مدت نيمي از 
مردم را واكس��ينه كنيم. وي ادامه داد: در صدمين 
روز از دول��ت بايد اعالم كنم ك��ه 100 ميليون دوز 
واكس��ن تزريق شده اس��ت يعني هردو دوز تزريق 
ش��ده و اكنون در حال تزريق دوز س��وم هستيم و 
دولت بر صيانت جان م��ردم تاكيد دارد. همچنين 
ش��رايط فراهم ش��د كه م��دارس و دانش��گاه ها را 
بازگش��ايي كنيم و در ش��رايط كرونا كه 100 هزار 
كس��ب و كار مختل ش��ده بود به لطف خدا و همت 
مسووالن و مردم فضاي كسب و كار در كشور رونق 
گرفته اس��ت، اما اين موضوع احتياط هاي فراواني 
مي طلبد تا دوباره موج هاي بيش��تري ايجاد نشود. 
رييس جمهور تصريح كرد: بسياري از شهرهاي ما 
از نظر كروناي��ي نظر مطلوب و خوبي دارد. دولت از 
مردم ممنون اس��ت زيرا يك زماني مردم به دنبال 
واكسن بودند اما اكنون دولت به دنبال مردم است 

تا واكسن تزريق كنند. 

  براي تأمين واكسن، شخصا 
با برخي كشورها تماس گرفتم

رييسي با اشاره به بازديد سرزده از داروخانه نزديك 
به نهاد رياست جمهوري گفت: صف طويل مردم را 
براي تحويل دارو مشاهده كردم و از اين صحنه متاثر 

شدم و نشستي با مس��ووالن ذي ربط داشتم كه در 
آن جلسه تاكيد شد تمام داروخانه هاي سطح كشور 
يعني 300 مركز به توزيع دارو مورد نظر مجهز شود.

رييس جمهور با اش��اره به تالش ه��اي دولت براي 
تهيه واكسن گفت: به كش��ورهاي سازنده واكسن 
تماسي داش��تم و ش��خصًا اين موضوع را پيگيري 
كردم. همچنين براي تامين ارز اين واكسن ها آقاي 
مخبر معاون اول رياست جمهوري پيگيري كردند 
و وزارت خارج��ه يك س��تادي در رابط��ه با تزريق 
واكس��ن و واردات واكس��ن ايجاد كردند تا مساله 
اول دولت، واكس��ن و وارد كردن آن به كشور باشد. 
رييسي گفت: واكسيناسيون عمومي باعث شد يك 
گشايش��ي براي بازگشايي كسب و كارها و مدارس 
دانشگاه ها ايجاد شود و بنده تاكيد كردم كه نخبگان 
يك كار اقناعي را دنبال كنند كه مردم قانع ش��وند 
تا واكسيناسيون را به طور كامل انجام دهند زيرا از 

دست دادن حتي يك نفر دردناك است.

  وضعيت تأمين 
و ذخيره كاالهاي اساسي مطلوب است

وي در ادامه موضوع معيشت را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: مساله معيشت و نان مردم جزو دغدغه هاي 
ادامه در صفحه 2 اولويت دار دولت است اما...  



ادامه از صفحه اول| اين دولت شرايط را با مشكالت زياد 
آغاز كرد، مثال در بحث كاالهاي اساسي نگراني هايي بود 
اما امروز شرايط در تأمين و ذخاير كاالهاي اساسي بسيار 
مطلوب و خوب است. رييس جمهور ادامه داد: نكته بعدي 
مساله اداره كشور بود. در روزهاي پاياني مرداد ماه كه هنوز 
دولت جديد از مجلس راي اعتماد نگرفته بود و بنده با دولت 
قبل در حال كار بودم بحث پرداخت حقوق مرداد ماه مطرح 
بود و تيم دولت قبل نگران بودند كه چگونه بدون استقراض 
از بانك مركزي حقوق ماهيانه مرداد را پرداخت كنيم اما 
اكنون سه ماه از دولت جديد مي گذرد و بدون استقراض از 
بانك مركزي حقوق ها به موقع پرداخت مي شود. رييسي 
تصريح كرد: دولت عالوه بر هزينه هايي كه دارد فاكتورهايي 
از دولت قبل وجود دارد يعني هزينه ها از قبل شده است و 
اكنون دولت بايد پرداخت كند، يعني ماهانه ۱۰ هزار ميليارد 

تومان اين بدهي ها پرداخت مي شود.

   تورم كنترل شده و درصدد كاهش آن هستيم
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت براي خلق پول حس��اس 
است، يعني بايد از هر اقدامي كه باعث ايجاد تورم در كشور 
مي شود دوري شود و همچنين بودجه سال ۱۴۰۱ طوري 
تنظيم شده است كه ضد تورم باشد و طبق آمارهاي مراكز 
آمار، تورم كنترل شده و درصدد هستيم كه اين تورم كاهشي 
باشد. رييسي، دسترسي آس��ان و ارزان به پزشك به ويژه 
متخصص را مساله مهمي دانس��ت و اظهار كرد: در تهران 
ما با كمبود پزشك مواجه نيستيم اما آيا در شهرستان ها نيز 
وضعيت مثل تهران است؟ در شهرستان ها پزشك وجود 
دارد اما آيا دسترسي به پزشك متخصص براي همه استان 
وجود دارد.  وي افزود: دولت نسبت به ثبات اقتصادي و كنترل 
قيمت ها در كش��ور تصميم گيري ها و اقداماتي را صورت 
مي دهد و معاون اول رييس جمهور مسوول ستاد تنظيم بازار 
است كه همواره در حال رصد كردن است و ستاد اقتصادي 
در دولت نيز فعال است كه مسووالن اقتصادي در اين ستاد 
بحث و گفت وگو مي كنند تا بازار را كنترل كرده و كاالي مورد 

نياز مردم به سهولت به دست آنها برسد.

   به دنبال ايجاد ثبات در اقتصاد هستيم
رييس جمهور با بيان اينكه ثبات اقتصادي و كنترل قيمت ها 
بايد ادامه پيدا كند، اظهار داش��ت: تمام تالش دولت اين 
است كه ثبات اقتصادي در كشور اتفاق بيفتد، چرا كه ثبات 
براي توليدكننده، مصرف كننده، خريدار، فروشنده و همه 
بسيار مهم است. رييس��ي با تاكيد بر اينكه بازار بايد قابل 
پيش بيني باشد و بتوان چند ماه آينده را تخمين زد، گفت: 
ما دنبال تحقق چنين شرايطي در كشور هستيم و تحقق 
اين شرايط را نيز دست يافتني مي دانيم. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه دولت غير از استقراض از بانك مركزي چگونه 
مي تواند هزينه اداره كشور را تامين كند، ادامه داد: ما بايد به 
داشته هاي كشور خوب توجه كنيم و بدانيم براي تامين نياز 

مالي كشور راه هاي مختلفي وجود دارد.

   فرار مالياتي پردرآمدها بايد دنبال شود
رييس��ي موضوع ماليات را مهم دانست و گفت: امروز فرار 
مالياتي همه را رنج مي دهد چرا كه كس��اني هس��تند كه 
درآمدهاي سرش��ار دارند اما از دادن ماليات فرار مي كنند 
كه اين مس��اله بايد دنبال شود. رييس جمهور مولد سازي 
دارايي ه��اي دولت را يكي از منابع براي تامين هزينه اداره 
كش��ور عنوان و تصريح كرد: دولت دارايي هايي را دارد كه 
مولد نبوده و به عنوان دارايي هاي مازاد دولت تلقي مي شود. 
هر دستگاهي داراي زمين، امكانات و ساختمان بوده و همه 
اين امكانات فريز شده است. همان گونه كه در قانون آمده 
دولت بايد مازاد امكانات خود را واگذار كند تا به پول تبديل 
كرده و براي مصارف دولت هزينه شود. اما آنچنان كه بايد 

به اين مهم توجه نشده است كه اگر به اين موارد توجه شود 
مي توان كشور را بدون اينكه اقدامات دولت آثار تورمي داشته 

باشد، اداره كرد.

   بايد كسري بودجه را تا آخر سال حل كنيم
رييس��ي به ايجاد هزينه هاي جديد براي دولت اش��اره و 
خاطرنشان كرد: ما امروز با كس��ري جدي بودجه مواجه 
هستيم و بايد اين كسري را تا آخر سال حل كنيم چرا كه 
اگر اين مساله سر و سامان پيدا نكند مشكالت جدي براي 
كشور به وجود خواهد آورد و اين موضوع نيازمند اين است 

كه هزينه ها افزايش پيدا نكند.

   سفرهاي استاني باعث افتخار ماست
رييس جمهور درباره با سفرهاي استاني بيان كرد: اين باعث 
افتخار است كه هر هفته در خدمت مردم باشم و اين ديدارها 
بايد بيشتر شود زيرا فاصله دولتمردان با مردم بايد به حدي 
كاهش يابد كه مردم به راحتي حرف ها و اعتراضات خودشان 
را به مسووالن بزنند. از اين رو دولت سيزدهم دولت مردمي 
است و اين باعث افتخار ما است. رييسي تصريح كرد: براي 
حضور در يك استاني ابتدا مسائل و مشكالت آن استان از 
نمايندگان مجلس، نخبگان استاني و امام جمعه پرس وجو 
مي شود و بعد از بررسي هاي الزم به آن استان سفر مي شود. 
همچنين بخشي در دولت ايجاد شده است تا پيگير مصوبات 
استاني دولت باشد تا مردم از پيشرفت آن مطلع شوند. وي 
با بيان اينكه در هفته هاي آتي سفرهايي به استان هاي ديگر 
كشور خواهيم داش��ت، اظهار داشت: در سفرهاي استاني 
پروژه هاي جديد كلنگ زني نمي ش��ود بلكه كلنگ هاي 
گذشته كه هنوز در مرحله تكميل قرار دارد در دستوركار 
قرار مي گيرد و اقدام به تكميل آن مي شود. رييسي با بيان 
اينكه حضور بنده در استان ها نمادين است، تاكيد كرد: بنده 
به استانداران، فرمانداران و كاركنان دولت اعالم مي كنم كه 
حضور در بين مردم بهتر از پشت ميزنشيني است زيرا اين 
حضور باعث مي شود كه مشكالت مردم به راحتي حل شود.

   هيچ كارمندي مجاز نيست كار امروز مردم را 
به فردا بيندازد

وي تصريح كرد: بدنه دولت بايد همراه رأس دولت باشد و 
اين بدنه بايد خودش را براي كار به موقع و به هنگام آماده كند 
زيرا مردم كار با تأخير را مردم نمي پسندند. ما بنا داريم كه 
كار را به موقع انجام بدهيم زيرا اين اعتماد مردم را افزايش 
مي دهد. رييس دولت سيزدهم افزود: بنده اينجا اعالم كنم 
كه هيچ كارمندي در دولت مجاز نيست كه كار امروز را به 
فردا موكول كند و بايد كار را به موقع انجام بدهد زيرا روح 
مجاهدت و بسيجي بودن را شهدا به ما آموخته اند و بايد به 
گاليه مردم حساس بود. رييس جمهور تصريح كرد: بنده 
وقتي از گاليه مردم صحبت مي كنم اين گاليه ها را بحق 
مي دانم و وقتي ك��ه در در بين مردم حضور پيدا مي كنم 
متوجه مي شوم اين مشكالت قابل حل است و تا حل اين 
گاليه ها پيگيري مي كنم. وي درباره سياس��ت خارجي 
دولت سيزدهم بيان داش��ت: سياست دولت سيزدهم با 
كشور هاي جهان، سياست فعال و حداكثري است، يعني 
ارتباط فعال با جهان خواهد بود، ازجمله همس��ايگان و 
كشورهاي منطقه در اولويت دولت قرار دارند. رييس جمهور 
افزود: در اين مدت بنده ارتباطات حضوري و تلفني با سران 
كشورها داش��ته ام. در اين ارتباطات آنچه محور بوده اراده 
جمهوري اسالمي ايران براي گسترش ارتباطات سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با جهان است و اين موارد 
محورهاي ديدارها بوده است. مثال شركت بنده در اجالس 
شانگهاي و س��ازمان اكو ديدارهايي را با سران كشورهاي 
مختلف داشته ام و در آنجا تاكيد شد كه روابط دو جانبه بايد 
گسترش يابد. رييسي ادامه داد: زماني كه در تاجيكستان 

حضور داشتم از وزارت امور خارجه آماري درباره تبادالت با 
اين كشور را درخواست كردم كه اكنون اين روابط تا به امروز 
سه برابر شده است همچنين بعد از اجالس شانگهاي دولت 
اعالم كرد كه فعاالن اقتصادي بايد فعال شوند تا از ظرفيت 
كشورهاي عضو استفاده حداكثري شود. وي ادامه داد: در 
سفر تركمنستان ارتباطي كه به مدت 5 سال قطع شده بود 
برقرار شد و همچنين در اين سفر قرارداد سوآپ گازي با 
اين كشور به امضا رسيد كه اين موضوع مي تواند بخشي از 
مشكل گازي كشور را حل كند همچنين ايران مي تواند از 
فرصت هاي اقتصادي از جمله قرار گيري در مسير ترانزيتي 
اين كشور ها اس��تفاده كند. رييس جمهور درباره بودجه 
كش��ور گفت: بودجه داراي درآمد و هزينه است و بايد در 
كشور درآمدها را افزايش و هزينه ها را كاهش دهيم، بنابراين 
بايد مجلس كمك كند تا اين مهم تحقق يابد. دولت پرخرج 
دولت قابل قبولي نخواهد بود.  رييس جمهور تصريح كرد: 
بودج��ه ۱۴۰۱ كه اكنون در حال گذراندن مراحل نهايي 
خود است در راستاي عدالت است چرا كه معتقديم توزيع 
امكانات بر اس��اس عدالت مي تواند صورت بگيرد. مالك 
عدالت آمايش سرزميني است و ممكن است كسي نسبت 
به آمايش سرزميني سوال و ان قلتي داشته باشد اما باالخره 
ما بايد مالكي داشته باشيم كه مالك ما آمايش سرزميني 
است.  وي خاطرنش��ان كرد: برخي از بخش ها در كشور، 
كم برخوردار و محروم هس��تند و ما بايد عدالتي در توزيع 
امكانات ايجاد كنيم كه بتواند به رضايت همگاني بينجامد 
اما در عين حال ممكن است عده اي نارضايتي اجمالي پيدا 
كنند اما رضايت عمومي مردم براي ما از همه  چيز مهم تر 
است. رييسي در پاسخ به پرسشي درباره كنترل قيمت ها 
و نظارت بر قيمت اجناس اس��ت، امروز علي به رغم همه 
اقدامات كه صورت گرفته اجناس در بازار به قيمت گزاف 
به دست مردم مي رسد چرا كه دالل ها نمي گذارند، گفت: 
ما معتقديم كه بايد س��امانه جامع فعال شود نقش هاي 
مختلف داراي سامانه بوده اما جمعيت ندارد و به هم متصل 
نيس��ت و ما نمي توانيم از آن بهره برداري كاملي داش��ته 
باش��يم.  رييس جمهور تصريح كرد: بايد بنا در گمركات 
بانك و بخش هايي مثل وزارت صمت با هم لينك شوند و 
سامانه جامع تجارت به سامانه اي كه بتواند به موقع وضعيت 
اقتصادي را تشخيص بدهد و تبادالت را كامال رصد كند و 
در آن فرار مالياتي كمتر اتفاق مي افتد در اين قضيه حقوق 
دولت كامال دنبال و رصد مي ش��ود و بخش هاي مختلف 
مي توانند ببينند.  رييسي خاطرنشان كرد: يكي از كارهاي 
اولويت كه ما اكنون در كشور در حال انجام دادن آن هستيم 
وزير اقتصاد و وزير صنعت نيز اعالم كردند بحث شكل دادن 
به سامانه جامعه است كه يكي از آرزوهاي ما بوده و مي تواند 
كمك كننده باشد و ما به مردم اين نويد را مي دهيم كه به 
زودي اين س��امانه جامعه به بهره برداري خواهد رسيد و 
كارهاي مقدماتي آن انجام شده است.  وي افزود: ما از آنچه 
در مجلس نسبت به فضاي كسب و كار و رونق توليد تصويب 
شده است استقبال مي كنيم و معتقديم كه هر ۷ قانون در 
وضعيت اقتصادي موثر خواهد بود چرا كه بايد مشكالت 
را از پيش پاي توليد كننده، كارآفرين و سرمايه گذار رفع 
كرد.  وي با تاكيد بر اينكه بايد دس��ت هاي ناسالم را قطع 
كرد، گفت: دولت مصمم است كه اين روابط ناسالم خاتمه 
بدهد و حتما اين روابط ناسالم به كشور اقتصاد و بازار ضربه 
مي زند.  رييس جمهور با اشاره به ارز ترجيحي تصريح كرد: 
۸ ميليارد در قانون براي اينكه بتوان در سال جاري كارهاي 
اساسي تري صورت بگيرد، پيش بيني شد. براي اينكه بتواند 
در سال جاري كارهاي اساسي تهيه شود اين مبلغ تا آغاز 
دولت ما كفاف نداد و تمام شد و پولي كه بايد در كل سال 
استفاده مي شد در همان 5 ماه قبل از آغاز دولت جديد به 
پايان رس��يد.  وي گفت: ما به مردم گفته بوديم كاري كه 
بخواهد به اقتصاد كشور شك وارد كند، انجام نخواهيم داد 

و به دنبال غافلگير كردن مردم هم نيستيم بنابراين مساله 
ارز ترجيحي در جلسات تخصصي بررسي شد و تمهيداتي 
نيز در دولت براي اين قضيه انديشيده شده تا بتوانيم دست 
داللها را قطع كنيم و اين امكان مستقيم در جيب مردم قرار 
بگيرد.  رييسي افزود: ما در دولت بنا داريم در نظام توزيع 
و تخصيص اين اعتبارات دست داللي و سوداگري را قطع 
كنيم و به س��متي برويم تا مردم از اين امكانات بهره مند 
ش��ود. من قبال هم قول دادم اكنون هم تاكيد مي كنم كه 
ما در تصميمات اقتصادي حتما مردم را غافلگير نخواهيم 
كرد بلكه با مردم در ميان مي گذاريم تمهيدات مقدمات 
نيز در حال انجام شدن است. هرگونه اصالحات و اقداماتي 
را با كارشناسان و انديشمندان اقتصادي مطرح و مردم را 
نيز در جريان خواهيم گذاشت. رييس جمهور در پاسخ به 
اين پرسش که دولت برای هدفمند کردن واقعی يارانه ها 
به ويژه مديريت صحيح يارانه برای مشترکان پرمصرف چه 
برنامه ای دارد، گفت: دولت موظف بوده که از اول فروردين 
در توزيع يارانه نس��بت به  پرمصرف ها اقداماتی را صورت 
دهدکه انجام نداده چرا که بايد آيين نامه ها را در رابطه با 
گاز، برق و آب  اصالح می کرد و به تصويب دولت می رسيد 
و مساله اجرای عدالت را بر اساس قانون عملياتی می کرد. 

رئيسی درباره عدالت در توزيع يارانه عنوان کرد: وزارت نيرو 
و نفت را مامور کرديم اين آيين نامه را تهيه و اجرايی کنند تا 
اجرای عدالت صورت بگيرد و پرمصرف ها وجه مورد نظر را 
پرداخت کنند و کم مصرف ها نيز مصرف خودشان را انجام 
می دهند و نسبت به دهک های پايين تر نيز بايد مساعدت 
های الزم صورت بگيرد  رئيسی خاطرنشان کرد: سخن ما 
با ۸۰ درصد از مردم نيس��ت چرا که يک مصرف خانگی و 
صنعتی وجود دارد، در هر دو مصرف ُپرمصرف هايی داريم 
که آيين نامه آن در دولت تصويب شده و ان شااهلل اين آيين 
نامه توسط وزارت نفت و نيرو اجرا خواهد شد. رئيسی درباره 
مذاکرات لغو تحريم عنوان کرد: خنثی سازی تحريم ها را با 
تشکيل قرارگاهی در دولت دنبال کرديم و مسئله رفع تحريم 
را از ابتدا دولت در دستور داشتيم. غربی ها فکر می کردند 
ايران در مذاکرات شرکت نمی کند و ابتکار عمل ندارد اما 
به جهان ثابت ش��د که ايران در مذاکرات شرکت ميکند و 
دو سند هم ارايه کرد. خنثی سازی تحريم ها و رفع تحريم 
ها با قوت در دولت دنبال می شود. وی گفت: از ابتدای کار 
دولت نوشتن يک س��ند تحول را آغاز کرديم و بيش از ۱5 
انديشکده در اين رابطه با دولت همکاری دارند و اين سند 
تحول در موضوعات مختلف در کشور آماده است و مبتنی 
بر اين سند بودجه ۱۴۰۱ را تدوين کرده ايم. اين سند بسيار 
مهم است، رسالت دولت تحول است و  محور تحول عدالت 
است . سند تحول و اجرای اين سند برای ما مهم است. رئيس 
جمهور تاکيد کرد: بحران های زيادی  ظرف ۱۰۰ روز آغاز 
فعاليت داشتيم يکی از آنها حمله سايبری بود که دولت با 
اعتماد مردم  موثر عمل کرد و اين بحران مديريت ش��د و 
مساله حل شد. شايعاتی پخش کردند که دولت به دنبال 
افزايش قيمت بنزين است اما مردم ديدند کذب است. فتنه 
ها با اعتماد مردم خنثی شد. وی با بيان اينکه چه آنهايی که 
به من رای داده اند و چه کسانی که رأی نداده اند نسبت به 
آنها احساس وظيفه می کنم. در خدمتگزاری مصمم هستيم 
تا مشکالت را از پيش پای مردم برداريم. بيش از هميشه به 
آينده کشور اميدوار هستم.  رييس دولت سيزدهم تصريح 
کرد: هر چه کار دولت پيش می رود با اينکه می بينم مشکل 
وجود دارد، اما راهکار هم هست و هيچ بن بستی وجود ندارد. 
جوانان و مردم انسداد را حس نمی کنند، راه برون رفت وجود 
دارد. رييس جمهور با بيان اينکه با کمک مردم مشکالت را 
حل خواهيم کرد، تصريح کرد: ساعتی نيست که از دغدغه 
های مردم غافل شوم، مبالغه هم نمی کنم. از لحظه ای که 
از بع��د از نماز صبح کار را آغاز می کنم دغدغه های مردم را 

پيگيری می کنم.

رويداد
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رييس اتاق ايران و روسيه اعالم كرد؛ 

رييس ات��اق ايران و روس��يه گفت: وزارت بهداش��ت 
در مورد آزماي��ش و نظارت بر محص��والت صادراتي 
كمكي نمي كند؛ امروز درمورد صدور فلفل به روسيه 
مش��كل داريم فردا مش��خص نيس��ت در م��ورد چه 
محصولي اين اتف��اق بيفتد. در همي��ن رابطه هادي 
تيزهوش تابان در گفت وگو ب��ا »خبرگزاري مهر« در 
مورد ممنوعيت صادرات فلفل ايراني به روسيه، اظهار 
كرد: بر اس��اس نامه اي كه اداره نظ��ارت بر حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان داغس��تان به رييس گمرك 
داغس��تان نوش��ته واردات فلفل از مبدا ايران به دليل 
آنچه نقض مكرر استانداردهاي بهداشتي عنوان شده 
به حالت تعليق درآمده اس��ت. البته در عنوان اين نامه 
محصوالت كشاورزي ذكر شده اما در متن نامه مذكور 
به وضوح به فلفل دلمه اي اش��اره شده است. وي افزود: 
بررسي ها حاكي از آن است كه فدراسيون روسيه فلفل 
وارداتي از ايران را به دليل نداشتن گواهينامه باقيمانده 
سموم كش��اورزي مرجوع كرده است كه در اين راستا 
دستگاه هاي مختلف دولتي اعم از اتاق بازرگاني و سفارت 
ايران در مسكو در تالش هستند تا از طريق مبادي قانوني 
و رسمي موضوع را بررس��ي و با تعامل با طرف روسي 
راه��كار الزم براي رف��ع آن را فراهم كنند. تابان گفت: 
همچنين وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت بهداشت 
ايران مذاكرات و مكاتبات با وزارت كشاورزي فدراسيون 
روسيه انجام داده اند. وي ادامه داد: نكته مهم اين است 
كه نبايد محصولي صادر شود كه از نظر استاندارد قابل 
تأييد نيست، حتي مصرف اين نوع محصوالت براي مردم 
داخل كشور هم بايد ممنوع شود؛ در اينجا نياز به كمك 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داريم كه محصوالت 
را آزمايش و وضعيت س��موم آنها را مشخص و پس از 

بازرسي، سالمت محصوالت كشاورزي را تأييد كنند.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه تصريح كرد: 
امروز در مورد صادرات فلفل به مشكل خورده ايم اما اگر 
اين چالش حل نش��ود قطعًا در مورد ساير محصوالت 
كش��اورزي و غذايي نيز به مشكل خواهيم خورد. بايد 
در خصوص بازرس��ي و نظارت بر س��المت و كيفيت 

محصوالت اقدامات جدي و موثري انجام دهيم.
وي گفت: طبق آخرين اطالعات، ام��روز حدود ۱۰۰ 
كاميون فلفل براي صادرات در آستارا هستند. سفارت 
در حال پيگيري براي حل اين مشكل بوده تا صادرات 
به روال عادي برگردد. اما به هر حال راهكار اين اس��ت 
كه محصوالت آزمايش شوند كه در صورت سالم بودن 
از مرز رد و در صورت عدم رعايت اس��تانداردها مرجوع 
شوند. تابان اظهار كرد: نكته مهم اين است كه هر از چند 
گاهي از اين اتفاقات براي محصوالت كشاورزي صادراتي 
ايران مي افتد، از اين رو متوليان همچون وزارت بهداشت 
بايد ف��وراً به اين حوزه ورود ك��رده و آزمايش هاي الزم 
را روي محصوالت كش��اورزي و غذايي صادراتي انجام 
دهند و آموزش هاي الزم نيز به صادركنندگان در مورد 
نحوه صادرات اين قبيل محصوالت داده شود. گفتني 
است، طبق اعالم رييس سازمان توسعه تجارت ايران، با 
هماهنگي وزارت امور خارجه مراتب اعزام تيم ديپلماسي 
اقتصادي جهت رفع مشكالت و عقد تفاهم نامه به روسيه 

انجام شده كه در هفته جاري صورت مي پذيرد.

دومين حراج حضوري كاالهاي 
تمليكي برگزار مي شود

مديرعامل سازمان اموال تمليكي گفت: دومين حراج 
حضوري اموال منقول اين سازمان پايان آذر ماه برگزار 
مي شود.  به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري 
و فروش اموال تمليكي، عبدالمجيد اجتهادي رييس 
هيات مديره و مديرعامل اين سازمان از برگزاري دومين 
مرحله حراج حضوري اين س��ازمان در روز سه شنبه 
مورخ 23 آذر ماه خبر داد. اجتهادي اظهار كرد: برگزاري 
حراج حضوري پيش از اين به علت شيوع بيماري كرونا 
متوقف شده بود كه طي اقدامي در كنار ساير اقدامات 
جهادي ديگر سازمان اموال تمليكي به منظور اجراي 
دستور رياست محترم جمهور مبني بر تعيين تكليف 
فوري كاالهاي موجود در انبارهاي اين سازمان، مورد 
تصويب اعضاي هيات مديره و در دس��تور كار سازمان 
اموال تمليكي قرار گرفت تا با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي و حفظ فاصله اجتماعي مجدداً برگزار گردد. 
متقاضيان شركت در اين حراج مي توانند از ساعت ۸ روز 
شنبه مورخ ۱۴۰۰.9.2۰ لغايت ساعت ۱۴ روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۰.9.22 جهت بازديد از كاالهاي مطرح در 
مزايده به انبارهاي اموال تمليكي سراسر كشور مراجعه 
نمايند. ح��راج مذكور در س��الن اجتماعات مجموعه 
فرهنگي ورزشي تالش واقع در خيابان وليعصر، نرسيده 
به چهارراه ش��هيد چمران )پارك وي( برگزار مي شود. 
اولين حراج حضوري س��ازمان اموال تمليكي در سال 
جاري، يكم آذر ماه با حضور اعضاي هيات مديره و هيات 
عالي نظارت )نمايندگان قوه قضاييه و نماينده ديوان 

محاسبات كشور( برگزار شد.

سفر به استان »اقتصاد كالن«!
 اما از اين سه دستور، جز دستور سوم كه صراحت و 
پشتوانه قانوني دارد، آن دو دستور ديگر كلي و شايد 

فاقد مبناي قانوني اند. 
۱- در دس��تور س��وم هم البته ابهامي وج��ود دارد. 
چرا كه طبق تبصره 5 ماده ۴3 قانون برنامه شش��م 
»در مواردي ك��ه به دليل بهره ب��رداري از معادن و 
فعاليت هاي صنايع معدني، خسارت هايي به اهالي 
س��اكن در منطقه و بخش كش��اورزي آنها برسد، 
عالوه بر عوارض آاليندگي، با تصويب شوراي معادن 
اس��تان تا يك درصد )۱ %( فروش آنها، پس از واريز 
به خزانه معين اس��تان نزد خزانه داري كل كش��ور 
به جبران خسارت هاي مذكور و درصورت وارد شدن 
آسيب هاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني 
و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد.« 
حال سوال اين است كه چرا اين قانون تاكنون كه سال 
پاياني برنامه ششم است، اجرايي نشده است؟! كدام 
مانع اقتصادي و سياسي سبب شده اين ماده صريح 
قانوني اجرا نش��ود كه اكنون باالترين مقام اجرايي 
كشور خواستار اجراي آن باشد و چرا نهادهاي ناظر 
در مقاب��ل عدم انجام اين قانون س��كوت كرده اند؟! 
مشكل را مي توان البته تا حدودي حدس زد. اينكه 
معادن آنچنان تحت فش��ار دخل و خرج بوده اند كه 
امكان و مجال چنين بخششي را نداشته اند. به صرفه 
نبودن فعاليت معادن تا بدانجا پيش رفته است كه از 
حدود ده هزار و ۴۰۰ معدن داراي پروانه بهره برداري 
در كشور بيش از نيمي از آنها يعني پنج هزار و 6۰۰ 

معدن راكد و غيرفعال مي باشند. 
2- اما در مورد»فعال« ش��دن كارخانه هاي »نيمه 
فعال«، مشكل عمده و اساسي را بايد در فضاي اقتصاد 
كالن ديد و آنكه بسياري از واحدهاي توليدي به سبب 
نامناسب بودن فضاي كسب و كار و انواع مشكالت 
مالياتي و بيمه اي و عوارض هاي مختلف و نيز وجود 
بي ثباتي هاي مولفه هاي اقتصاد كالن اعم از نرخ ارز و 
بهره هاي بانكي و...و فشارهاي حاصل از تحريم هاي 
اقتصادي كه تامين مواد اوليه و صدور محصوالت را با 
مشكالت فراوان مواجه مي كند، امكان فعاليت سودده 
ندارند و عطاي توليد را به لقاي آن مي بخشند. چنانكه 
در يك نظرخواهي از فعاالن اقتصادي كه اوايل امسال 
منتشر شد به اين تنگناهاي شديد اشاره شده بود: »از 
حدود يك هزار نفر از فعاالن صنعت، معدن و تجارت 
و صاحب نظران اقتصادي در خصوص موانع مرتبط با 
توليد، مهم ترين موانع توليد به عدم ثبات اقتصاد كالن 
باز مي گردد به طوري كه از مجموع شركت كنندگان 
در اين نظرس��نجي 63۰ نفر اين گزينه را از جمله 
موان��ع توليد اعالم كرده اند« )معاون س��ابق وزارت 

صمت- ۱۴۰۰/۱/۱6(. 
گزارش اخير مركز آم��ار از ميانگين 6۴/6 درصدي 
شاخص كل قيمت توليد كننده در يك سال منتهي 
به تابس��تان امس��ال )افزايش ۴/6 درصدي نسبت 
دوره قبل( و سهم ۱۱6 درصدي بخش معدن بيانگر 

وضعيت وخيم بنگاه هاي صنعتي و معدني است.
3- در م��ورد اينك��ه بانك ها واحده��اي بدهكار را 
تعطيل نكنند نيز جاي سوال فراوان وجود دارد كه 
مگر بانك هم يك موسس��ه اقتصادي نيست كه از 
محل سپرده هاي مردم تجهيز منابع مي كند و بايد 
حافظ و امانت دار اين منابع باش��د؟ اگر چنين است 
مقامات دولتي و باالترين اين مقامات بر اساس كدام 
منطق اقتصادي و قدرت قانوني حيف و ميل شدن 
سپرده هاي مردم را توس��ط بانك ها يا كارخانه ها و 
كارگاه ها تكليف مي كنند؟! مگر همين رويه سبب 
كاه��ش كارايي و اعتماد مردم ب��ه بانك ها و خروج 
پس اندازها به سوي بازارهاي ارز و سكه و... سفته بازي 
و كاهش ق��درت اعتبار و تس��هيالت دهي بانك ها 

نشده است؟! 
 واقعيت آن اس��ت كه اج��زاي اقتص��اد در ارتباط 
تنگاتنگ و بس��يار پيچي��ده با يكديگرن��د و با نگاه 
دس��توري آن هم دستورات بخش��ي و جزيره اي و 
در تضاد و تناقض با يكديگر نمي ت��وان آن را اداره و 

تدبير نمود. 
 به نظر مي رس��د اين توصيه اقتصاددان برجس��ته 
كش��ورمان بيش از هر زمان ديگري مي بايس��ت از 
سوي رييس دولت مورد توجه قرار گيرد كه: »حال 
كه آقاي رييسي به استان هاي محروم سفر مي كنند 
تا از نزديك به مشكالت اين مناطق رسيدگي كنند، 
بد نيست سفري هم به استان محروم اقتصاد كالن 
داشته باشند. الزم است هر چه زودتر به اين استان 
س��فري صورت گيرد. اس��تان اقتصاد كالن از نظر 
محروميت از همه استان ها ش��رايط بدتري دارد و 
سفر به اين استان مي تواند گرفتاري ديگر استان ها 
را برطرف كند.« )دكتر مسعود نيلي – ۱۴۰۰/۸/۱2(

نگاهي به ركود بازار سرمايه از 
منظر سرمايه اجتماعي

بنا بر آنچه تشريح شد تنها راهي كه بتوان بازار سرمايه 
را از حالت ركورد و كم حجمي معامالت خارج نمود 
چيزي جز دميدن مجدد روح اعتماد عمومي بر كالبد 
ضعيف و بي رمق آن نمي باشد. دولت بايد در اين زمينه 
سياست هايي را اتخاذ كند كه اعتمادبخش عمومي 
جامعه را به عنوان صاحبان اصلي بازار سرمايه جلب 
نموده و بازار را به نحوي مديريت نمايد كه قيمت ها 
بر مبناي عرضه و تقاضا و در داخل بازار تعيين شود و 
از هرگونه دخالت و دست كاري درروند بازار اجتناب 

كند.
اميد است دولت جديد با اتخاذ سياست هاي بلندمدت 
و كوتاه مدت هماهنگ و بهبود فضاي كالن اقتصادي 
كشور كمك كند ريس��ك غير سيستماتيك بازار 
سرمايه را كاهش دهد و شرايط مطلوب براي رونق 
دوباره بازار سرمايه را فراهم نمايد. همچنين با ايجاد 
زيرساخت هاي الزم براي ارتقاي فرهنگ پس انداز 
و س��رمايه گذاري در ميان اقشار مختلف جامعه به 
خصوص نسل جوان و نوجوان تعريفي جديد و صحيح 

از بازار سرمايه را در اذهان عمومي تداعي نمايد.

نبرد با تورم به جاي جنگ 
با بازار

اين كش��ورها به جاي جنگ با ب��ازار تالش كردند 
نبرد با ت��ورم را آغاز كنند. اقتصاد دولتي ايران هم تا 
زماني كه متوجه اين واقعيت عريان و ظاهرا س��اده 
نش��ود، بايد همچنان با مش��كالت عديده اش روبه 
رو شود و ش��اهد رشد قيمت ها باش��د. اين ويژگي 
اقتصاد است كه نسبت به سياست، قدرت، دستور و 
بخشنامه بي اعتنا است. اقتصاد تنها زبان بازار آزاد را 
مي شناسد و از مناسبات مبتني بر بازار آزاد تبعيت 
مي كند، براي مهار اسب سركش تورم بايد بازار ازاد را 
به رسميت بشناسيم. نبرد واقعي بايد با تورم صورت 

بگيرد نه با بازار.

رييسي در گفت و گوي تلويزيوني به مناسبت 100 روزگي دولت مطرح كرد

در صدد هستيم تورم كاهشي باشد/ به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي هستيم/ بايد كسري بودجه را تا آخر سال حل كنيم

 تورم كنترل  شد ه است

كم كاري وزارت بهداشت 
در ماجراي فلفل هاي صادراتي



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
به دنبال نوسانات بازار ارز و طال كه پس از پايان گرفتن 
دور هفت��م مذاكرات وين، در س��ه روز اخي��ر رخ داده، 
قيمت دالر روز يكشنبه 14 آذر 1400 بين 30200 تا 
30500 تومان در نوسان بود. قيمت درهم نيز به 8320 
تومان رسيده است. قيمت سكه نيز همچنان در كانال 
13 ميليوني قرار دارد و بين 13 ميليون و 100 هزار تا 
13 ميليون و 150 هزار تومان معامله شده است.  فعاالن 
بازار مي گويند كه در روزهاي اخير با برخي دالالن بازار در 
حاشيه خيابان وكوچه ها برخورد شده و تعداد كساني كه 
در حال نوسان گيري و افزايش قيمت ها بوده اند، كاهش 
يافته اند و به نظر مي رسد كه شرايط حضور دالالن در 

بازار ارز مانند هفته هاي گذشته نيست. 
در بازار طال نيز نيم س��كه نيز 6.8 ميليون، ربع سكه 3.9 
ميليون و سكه گرمي 2.35 ميليون تومان داد و ستد شده 
است و هرگرم طالي 18 عيار نيز به 1 ميليون و 301 هزار 
تومان رسيد.  در ساعات صبح يكشنبه قيمت دالر 30 هزار 
و 300 تومان، قيمت يورو 34 هزار و 200 تومان، و درهم 
امارات 8 هزار و 300 تومان اعالم ش��ده اس��ت. هر اونس 
جهاني طال نيز به خاطر تعطيلي روز يكشنبه همان قيمت 
1783 دالر قبلي مبنا قرار گرفته اس��ت.  عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 27 هزار و 882 تومان 
و قيم��ت خريد دالر از مردم 27 هزار و 330 تومان تعيين 
شده اس��ت. قيمت فروش يورو نيز معادل 32 هزار و 167 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 31 هزار و 531 تومان اعالم 
شده است. قيمت طالي 18 عيار هر گرم يك ميليون و 302 
هزار تومان، قيمت دالر 30 هزار و 292 تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 13 ميليون و 100 هزار تومان 
و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و 
900 هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 800 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 900 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
تعيين شده اس��ت و به فروش مي رسد.قيمت طالي 24 
عيار در هر گرم يك ميليون و 735 هزار تومان و هر مثقال 
طال، 5 ميليون و 642 هزار تومان ارزش گذاري شده است.

در ساعات عصر )يكشنبه، 14 آذرماه( در بازار تهران سكه 
با 100 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 13 
ميليون و 150 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم به قيمت 12 ميليون و 900 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 850 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اي��ن، در بازار طال نيز نرخ هر گرم ط��الي 18 عيار به يك 
ميليون و 304 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج ميليون و 650 هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس 
جهاني طال به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير 
بود و به قيمت روز گذشته يك هزار و 783 دالر و چهار سنت 
بود.مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي در مقايسه با روز گذشته 94 تومان كاهش داشت. 
اونس جهاني طال نيز ب��ه دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 
تغييري نداشت. اما انواع سكه و طال تحت تاثير نوسانات 

نرخ ارز در روزهاي گذشته افزايش يافت.
نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي يكش��نبه، 14 آذرماه با 
94 تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 27 هزار و 882 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو با 157 تومان كاهش، برابر 
با 32 هزار و 324 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر دالر 
27 ه��زار و 330 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 
531 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 

متش��كل ارزي 27 هزار و 424 تومان و نرخ فروش آن 27 
هزار و 624 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو 
در اين بازار 31 هزار و 28 توم��ان و نرخ فروش آن نيز 31 
هزار و 310 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در 
معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 709 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار و 607 تومان 
معامله ش��د. قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 26 هزار 
تومان شد و در اين محدوده نوسان داشت و در شهريورماه 
نرخ دالر نزولي يا ثابت بود. در ماه هاي گذشته نيز دالر گاهي 
در كانال 26 هزار تومان رشد داشت و وارد محدوده قيمتي 

27 هزار تومان شده اما دوباره عقبگرد داشته است. 
نرخ دالر در هفته هاي گذشته دوباره از كانال 26 هزار تومان 

عبور كرده و در ميانه كانال 27 هزار تومان نوسان دارد.

  مالي�ات 9 درص�دي ارزش افزوده جديد 
»طال و جواهر« از 13 دي 1400

اتاق اصناف ايران در خصوص قانون جديد ماليات بر ارزش 
اف��زوده طال اطالعيه اي صادر كرد. ات��اق اصناف ايران در 
اطالعيه اي خطاب به عموم واحدهاي صنفي فعال در حوزه 
»طال، جواهر و پالتين« و مشتريان اعالم كرد:  سازمان امور 
مالياتي در ابالغيه اي به اصناف، از واحدهاي صنفي طال، 
جواهر و پالتين فروش خواست تا 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده را از مشتريان دريافت كنند. بر اساس اين ابالغيه، 
قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 13 دي ماه 
1400 از سوي سازمان امور مالياتي كشور الزم االجرا 
اعالم شده و با توجه به جزو 2 بند »ب« ماده )26( اين 
قانون در خصوص عرضه كنندگان كاال و خدمات طال، 
جواهر و پالتين مقرر است »اجرت ساخت، حق العمل 
و س��ود فروش��نده كاالهاي موضوع اين بند، مشمول 
ماليات و عوارض با نرخ 9 درصد خواهد بود.«بديهي است 

پرداخت اين وجه مربوط به مشتري است. 

    افزايش ۷0 درصدي عرضه ارز در سامانه نيما
روند عرضه ارز و تامين نيازهاي ارزي بخش هاي مختلف 

شتاب گرفته، به طوري كه سامانه نيما و بازار متشكل به 
عنوان دو نهاد اصلي بازار ارز كشور با افزايش عرضه مواجه 
شده اند؛ در اين راستا، مديركل روابط عمومي بانك مركزي 
اعالم كرد كه عرضه روزانه در سامانه نيما 70 درصد بيشتر از 
سال گذشته شده است. »مصطفي قمري وفا« در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوشت: روزانه بيش از 100 ميليون 
دالر در بازار رسمي نيما معامله مي شود كه حدود 70 درصد 
بيشتر از سال گذشته است.عرضه ارز به صورت اسكناس در 
بازار متشكل ارزي هم تاكنون 3.7 برابر مدت مشابه سال 
99 است.  واقعيت بازار ارز اين است؛ روان، در دسترس و با 
قيمت هاي مبتني بر ساز و كار عرضه و تقاضا. سامانه نيما 
توسط بانك مركزي راه اندازي شده است تا هر گونه فعاليت 
در جهت تامين ارز و س��فارش هاي غير بانكي به راحتي 
انجام شود.  نيما محلي براي معامله حواله هاي ارزي است تا 
صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند به راحتي نياز ارزي 
خود را تامين كنند. حجم فروش ارز توسط صادركنندگان، 
در سامانه نيما طي هشت ماه 1399 )فروردين تا پايان 
آبان(، معادل 10.7 ميليارد دالر بود كه اين ميزان در سال 
1400 به  18.1 ميليارد دالر رسيده است. اين امر حاكي از 
بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان 

به چرخه اقتصاد كشور است.

  واكنش عجوالنه بازار ارز به نتيجه مذاكرات
برخي كارشناسان مي گويند كه قيمت دالر و در واكنش به 
پايان دور جديد مذاكرات احياي برجام در حالي صعودي 
شده اس��ت كه به اعتقاد كارشناسان احتمال بروز شوك 

ناگهاني به بازار ارز كشور بسيار بعيد است.
قيمت دالر در بازار آزاد از 30 هزار تومان عبور كرد. بسياري 
اين صعود را ناشي از به نتيجه نرسيدن دور جديد مذاكرات 
احياي برجام در وين مي دانند اما به نظر مي رس��د عجله 
فعاالن بازار ارز براي پيش خ��ور كردن نتيجه مذاكرات، 
احساس��ي و برپايه تالش س��فته بازان براي كسب سود 

حداكثري در كوتاهترين زمان است.
در واقع اين عده از مدتي و همزمان با مشخص شدن تاريخ 

دور جديد مذاكرات از 8 آذرماه، سرنوشت بازار ارز را به جاي 
نتيجه مذاكرات به مدت زمان انجام آن گره زده و اينگونه القا 
كردند كه در صورت تداوم مذاكرات نرخ ارز صعودي خواهد 
شد. اين التهابات و دميدن بر انتظارات افزايشي در حالي 
است كه مذاكرات قبلي برجام بيش از 20 ماه طول كشيد 
و طي آن تالطم و التهاب خاصي در بازار ارز كشور مشاهده 
نشد لذا تأكيد بر فرسايشي بودن مذاكرات نمي تواند دليلي 

بر افزايش ناگهاني و شديد نرخ ارز باشد.
همچنين نگاه��ي به وضعيت معامالت بازار رس��مي ارز 
كش��ور در قالب حواله و اسكناس كه از طريق سامانه نيما 
و بازار متش��كل ارزي انجام مي شود نشانگر بهبود اوضاع 
نسبت به سال گذشته است، در اين خصوص و طبق اعالم 
بانك مركزي مبادالت تجاري ايران از ابتداي سال تا پايان 
آبان ماه از مرز 63.1 ميليارد دالر عبور كرده است كه اين 
امر نشان دهنده رشد 40 درصدي نسبت به مدت مشابه 
پارسال است و 18.1 ميليارد دالر ارز نيز در سامانه نيما در 
هشت ماهه امس��ال به فروش رفته كه رشد 69 درصدي 

نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
رييس كل بانك مركزي نيز چندي پيش تأكيد كرده بود كه 
وصول درآمدهاي ارزي دولت در هفت ماه نخست امسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.
از سوي ديگر فروكش كردن شوك اقتصادي ناشي از كرونا 
در سطح جهاني روند مبادالت تجاري بين المللي را بهبود 
بخشيده و نيز منجر به افزايش چشمگير قيمت نفت شده 
است. بر اين اساس زماني كه نرخ هر بشكه نفت پايين 
باشد، هيچ كشوري براي خريد از يك كانال غيررسمي 
ريسك نمي كند.اما زماني كه قيمت نفت باال مي رود، 
كش��ورهايي هستند كه حاضر مي ش��وند با تخفيف، 
مشتري ايران باش��ند. بنابراين چشم انداز منابع ارزي 
كشور حتي در صورت شكست مذاكرات رو به رشد است. 
عالوه بر اينها همان طور كه بارها توس��ط كارشناسان 
تاكيد شده است امريكا برگ برنده جديدي براي افزايش 
تحريم ها در دست ندارد و به نتيجه نرسيدن مذاكرات 

هم نمي تواند فشار مضاعفي بر اقتصاد كشور وارد كند.
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روش تامين مالي قانون جهش 
توليد مسكن، تورم زاست

روش تامي��ن مالي مطرح 
شده در قانون جهش توليد 
مسكن تورم زا است و بايد 
توسط نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي اصالح 

شود.
وزارت اقتصاد با ارايه برنامه 
رش��د غير تورمي در واقع 
شابلوني را در اختيار سياست گذاران قرار داده است 
تا چنانچه آنها قصد ارايه برنامه يا دادن وعده اي به 
مردم را داشته باش��ند، برنامه يا وعده خود را با اين 
شابلون سنجيده و چنانچه مغايرتي وجود داشت، 

آن وعده يا برنامه را كنار گذاشته يا اصالح كنند.
يكي از مصاديق مغايرت با نقشه راه رشد غيرتورمي 
شيوه تامين مالي در نظر گرفته شده در قانون جهش 
توليد مسكن است. آن چيزي كه تحت عنوان تامين 
مالي حداقل 360 هزار ميليارد توماني براي طرح 
مسكن در نظر گرفته شده است، بار مالي سنگين 
بر روي بودجه دولت و همچنين آثار تورمي خواهد 
داشت. لذا بايد ما گفت وگو بكنيم با كارشناسان و 
نمايندگان محترم تا اين قانون اصالح شود. ضمن 
اينكه خود اعضاي وزارت مس��كن هم قائل به اين 
موضوع هستند كه ما مي توانيم از مسيرها و منابع 
مالي جايگزين اس��تفاده كنيم و منبع مالي مورد 
نياز براي س��اخت يك ميليون مس��كن در سال را 

تامين كنيم.
الزم به ذكر اس��ت كه طبق م��اده 4 قانون جهش 
توليد مسكن، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مكلفند حداقل بيست درصد )20%( از تسهيالت 
پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار به بخش مس��كن اختصاص 
دهند، به صورتي كه در س��ال اول اجراي قانون از 
حداقل 360 هزار ميليارد تومان تس��هيالت براي 
واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباش��د و براي 
سال هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيالتي مذكور 
با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم ساالنه 

افزايش يابد.
انتقاد به اين ش��يوه تامين مال��ي در قانون جهش 
توليد مسكن، در چند ماه اخير بارها و بارها توسط 
اقتصاددانان و كارشناس��ان مطرح ش��ده اس��ت. 
منتقدين معتقدند اين شيوه تامين مالي، به دليل 
اينكه هر س��اله 20 درصد از تس��هيالت پرداختي 
بانك ها را به تسهيالت بلندمدت 20 ساله مسكن 
اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخاير بانك ها 
و ناتواني ها در تامين تسهيالت مورد نياز بخش هاي 
مختلف اقتصادي خواهد شد. در چنين وضعيتي 
بانك ها به منظور تامين تسهيالت مورد نياز ساخت 
س��االنه يك ميليون مسكن، مجبور به درخواست 
اضافه برداشت از بانك مركزي يا كاهش تسهيالت 
پرداختي به ديگر بخش هاي اقتصادي خواهند بود. 
دو راه��ي خطرناكي كه ه��ر دو در نهايت منجر به 
تورم هاي افسارگسيخته و افزايش فشار اقتصادي 
بر روي مردم خواهد ش��د. لذا اگ��ر چه تامين نياز 
مردم به مس��كن ضروري بوده و دولت بايد در اين 
راستا اقدام نمايد، اما انجام اين وظيفه دولت نبايد به 
گونه اي انجام شود كه از يك سو به بخش هاي ديگر 
اقتصادي آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري وارد 
شود و از سوي ديگر با افزايش تورم، منجر به كاهش 

بيش از پيش قدرت خريد شهروندان شود.

نرخ خدمات پولي در تجارت
با ارزهاي ملي اصالح شود 

ام��كان تب��ادالت ارزي ري��ال و روبل بين دو كش��ور 
امكان پذير است اما هزينه انتقال پول بسيار باالست كه 

در اين مورد بايد در نرخ خدمات پولي تجديدنظر شود.
هادي تيزهوش تابان در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد بر اينكه 
مدتي است تجارت ايران و روسيه بعضا با ارز ملي انجام 
مي گيرد و اتفاق جديدي در اين باره رخ نداده اس��ت، 
اظهار كرد: نكته مهمي كه در اين ميان مطرح اس��ت، 
هزينه باالي پول است كه بايد تدبيري براي آن انديشيد.
در واقع دولت و بان��ك مركزي بايد هزينه هاي تبديل 
پول را كاهش دهند كه براي تجار هم صرفه اقتصادي 
داشته باشد تا اين روش را توسعه دهند. اكنون به دليل 
هزينه هاي ب��االي انتقال پول بازرگان��ان از اين روش 
استقبال چنداني ندارند.  رييس اتاق بازرگاني ايران و 
روسيه با اشاره به رشد تجارت ايران و روسيه تصريح 
كرد: براساس آمار گمرك ايران، در 6ماهه نخست 
امس��ال 5ميلي��ون و 549 هزار ت��ن كاال به ارزش 
2ميليارد و 483 ميليون دالر بين ايران و اتحاديه 
گمركي اوراس��يا تبادل شد كه سهم صادرات يك 
ميليون و 167 هزار و 858 تن به ارزش 514 ميليون 
دالر و سهم واردات نيز 4ميليون و 381 هزار تن به 

ارزش يك ميليارد و 968 ميليون دالر بوده است. 

هاموني مديرعامل
بازار متشكل ارزي شد

با تصميم هيات مديره شركت مديريت بازار متشكل 
معامالت ارز ايران، امير هاموني كه رييس هيات مديره 
اين ش��ركت نيز بود به عنوان مديرعامل اين ش��ركت 
انتخاب ش��د. هاموني دانش آموخته اقتصاد دانشگاه 
تهران، به مدت 9 س��ال مديرعامل فرابورس ايران بود. 
او سوابقي همچون مدير بازار فرابورس، كارشناس امور 
بورس ها و بازارها در سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس 
هيات مديره شركت س��هامي مديريت بازار متشكل 
معامالت ارزي، نايب رييس هيات مديره شركت مديريت 

فناوري بورس تهران را در رزومه كاري خود دارد.

تاكيد بانك مركزي بر پرداخت 
وام ازدواج با اخذ وثايق قانوني

بانك مركزي در نامه اي خطاب به شبكه بانكي، نسبت 
به بررسي و اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در 
چارچوب اخذ وثايق وفق قانون مربوطه تاكيد كرد و 
خواستار تسريع در اين امر ش��د.    بانك مركزي اعالم 
كرد كه پيرو تاكيدات پيشين در خصوص تسريع در 
تعيين شعبه و تسهيل در اعطا و دريافت وثايق براي 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و نيز طرح شكاياتي از 
سوي متقاضيان مبني بر سخت گيري شعب بانك ها در 
اعطاي تسهيالت يادشده، اين بانك خواستار بررسي و 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در چارچوب 
اخذ وثايق وفق قانون مربوطه و تس��ريع آن از س��وي 
شبكه بانكي شد.    گفتني است، از ابتداي سال جاري 
تاكنون 700 هزار فقره تسهيالت ازدواج، معادل 60 
هزار ميليارد تومان توسط شبكه بانكي پرداخت شده 
است.  در پايان خاطرنشان مي شود، شبكه بانكي كشور 
در سال 1399 نيز، 825 هزار فقره تسهيالت ازدواج 
معادل 43 هزار ميليارد تومان پرداخت كرده بود. طبق 
قانون بودجه در سال جاري تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي هر يك از زوج ها معادل 70 ميليون تومان 
و با دوره بازپرداخت 10 س��اله تعيين ش��ده اس��ت. 
همچنين، به منظور كاهش س��ن ازدواج جوانان، 
بانك مركزي مكلف شد كه تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج براي زوج هاي زير 25 س��ال و زوج هاي زير 
23 سال واجد شرايط دريافت تسهيالت ازدواج را 
تا سقف 100 ميليون تومان افزايش دهد و بانك ها 
باي��د براي ضمانت اين وام صرفا يكي از س��ه مورد 
اعتبارسنجي، يعني يك ضامن و سفته يا سهم فرد از 
حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.

رشد 43 درصدي حق
بيمه توليدي در ۸ ماهه 1400

گروه بانك و بيمه|رييس  كل بيمه مركزي گفت: 
از ابتداي امس��ال تا پايان آبان م��اه 69 هزار ميليارد 
تومان حق بيمه توليدي صادر ش��ده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد داشت.  
»غالمرضا سليماني« در بيست وهشتمين همايش 
ملي بيمه و توس��عه افزود: 32 ه��زار ميليارد تومان 
خسارت در هش��ت ماهه امسال پرداخت شده و 32 
ميليون بيمه نامه هم صادر شده است.  وي با بيان اينكه 
صنعت بيمه اعتمادساز و آرامش بخش است، اظهار 
داشت: در شرايط خاص، بيمه يك كاالي عمومي و 
نياز جامعه است كه بايد با كمترين قيمت و بهترين 
خدمات به مردم عرضه ش��ود.  دبير كل سنديكاي 
بيمه گران ايران نيز در اين همايش با بيان اينكه بيمه 
براي رفاه مردم تالش مي كند، ادامه  داد: بيمه حرفه اي 
است كه بدون اتكا به دولت ها و تسهيالت متداول خود 
را اداره و ساالنه ده ها ميليارد تومان خسارت پرداخت 
مي كند.  »س��يد محمد كريمي« بيان  داشت: در 
شرايط فعلي، بيمه موفق شد تحريم ها را دور بزند.  
وي با اشاره به بيمه شخص ثالث به عنوان يكي از 
رشته هاي مهم صنعت بيمه، گفت: در اين رشته 
بيمه گر نقش��ي ندارد، زيرا از يك س��و ميزان آن 
توسط قاضي دادگاه تعيين مي شود و از سوي ديگر 

دولت ميزان حق بيمه را تعيين مي كند.

ماليات 9 درصدي ارزش افزوده جديد »طال و جواهر« از 13 دي 1400

تراكنش هاي بانكي باز هم زياد شد

ادامه روند افزايش قيمت دالر و طال در روز يكشنبه

ثبت 3،۲ ميليارد تراكنش بانكي در آبان 1400
مبلغ تراكنش هاي شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي كشور 
در هشتمين ماه سال جاري به بيش از 667 هزار ميليارد 
تومان رسيد كه نسبت به مهرماه در تعداد و ارزش ريالي به 
ترتيب 0.29 و 11.86 درصد رشد داشته است. 3 ميليارد 
و 280 ميليون تراكنش در آبان امسال از طريق بيش از 9.6 
ميليون كارتخوان فروشگاهي، 1.4 ميليون ابزار موبايلي و 
1.6 ميليون ابزار پذيرش اينترنتي انجام شد. در شرايطي كه 
طبق اعالم ش��ركت شاپرك، در آبان ماه سال جاري بيش 
از 3 ميليارد و 280 ميليون تراكنش انجام ش��ده كه كمتر 
از 90 درصد از كل اين تراكنش ها از طريق كارتخوان هاي 
فروشگاهي بوده است؛ بررسي جديدترين گزارش شاپرك 
از س��هم ابزارهاي پذيرش از تعداد تراكنش ها در دومين 
ماه پاييزي 1400 نش��ان مي دهد، كارتخوان فروشگاهي 
با 89.59 درصد بيشترين س��هم را داشته و پس از آن ابزار 
پذيرش اينترنتي ب��ا 7.13 درصد و در نهايت ابزار پذيرش 

موبايلي با 3.29 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
همچنين مقايسه تعداد هر يك از ابزارهاي پذيرش فعال 
سيستمي در آبان ماه 1400 نسبت به ماه گذشته، نشان 
مي دهد تعداد ابزارهاي فعال سيستمي پذيرش اينترنتي، 
موبايلي و كارتخوان فروش��گاهي نسبت به مهرماه با رشد 
1.36 درصدي همراه بوده است؛ به گونه اي كه تعداد ابزار 
پذيرش اينترنتي در آبان ماه با رشد 2.01 درصدي نسبت 
به مهرماه 1400 به رقم 1.622.453 رسيده است. بنابراين 
مجموع تعداد اين ابزارها )اينترنتي، موبايلي و فروشگاهي( 
در هشتمين ماه سال 1400 به رقم 12.775.284 رسيده 

كه نسبت به ماه قبل، بيش از يك درصد بيشتر شده است.
همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك از اين ابزارهاي پذيرش 
فعال سيستمي از كل ابزارهاي بازار در آبان 1400، نشان 
مي دهد سهم كارتخوان هاي فروش��گاهي از بازار 75.74 
درصد بوده اس��ت كه اين ميزان در مهرماه امسال، 75.79 
درصد تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از بازار 

در هشتيمن ماه سال، به 11.56 درصد رسيده كه نسبت 
به مهرماه، اندكي كاهش يافته اس��ت. بر اساس تازه ترين 
گزارش اقتصادي منتشرشده از سوي شاپرك، مجموع تعداد 
تراكنش هاي انجام شده شاپرك در آبان ماه سال جاري به 
بيش از 3280 ميليون رسيده كه ارزش اين تراكنش ها در 
مجموع به بيش از 667 هزار ميليارد تومان مي رس��د كه 
نس��بت به مهرماه معادل 0.29 درصد در تعداد و 11.86 
درصد رشد در ارزش ريالي داشته است.  در آبان 1400 سهم 
ابزارهاي پذيرش اينترنتي در تراكنش هاي انجام شده 7.13 
درصد و ابزار پذيرش موبايلي 3.29 درصد بوده و اين در حالي 
است كه كارت خوان هاي فروشگاهي 89.59 درصد از كل 
تراكنش هاي انجام شده را به خود اختصاص داده اند. از تعداد 
تراكنش هاي انجام شده 88.34 درصد مربوط به خريد كاال و 
خدمات، 7.40 درصد مربوط به پرداخت قبض و خريد شارژ 
تلفن همراه و معادل 4.26 درصد مربوط به مانده گيري بوده 
اس��ت.از مجموع كل تراكنش هاي انجام شده در آبان ماه 
معادل 92.57 درصد موفق و 7.43 درصد ناموفق بوده، البته 
تراكنش هايي كه با سوييچ شاپرك انجام شده، 99.99 درصد 
موفق بوده است. اما از مجموع تراكنش هاي ناموفق انجام 
ش��ده در اين ماه، 0.51 درصد به دليل خطاي پذيرندگي، 
0.17 درصد به دليل خطاي ش��اپركي، 13.44 درصد به 
دليل خطاي صادركنندگي، 85.33 درصد به دليل خطاي 
كاربري و 0.56 درصد به علت خطاي كسب وكار بوده است.

بر اساس اين گزارش، نسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك 
به نقدينگي در آبانماه س��ال جاري نيز 15.91 درصد بوده 
و اين در حالي اس��ت كه نسبت اس��كناس و مسكوك در 
دست اش��خاص به نقدينگي در اين ماه تنها 1.79 درصد 
بوده اس��ت. بنا بر تحليل آمارهاي رس��مي در آبان س��ال 
جاري، ابزار كارت خوان فروشگاهي با 304 تراكنش به ازاي 
هر كارت خوان در مكان نخس��ت قرار مي گيرد و پذيرش 
اينترنتي با 144 تراكنش به ازاي هر ابزار و پذيرش موبايلي 

با 73 تراكنش به ازاي هر ابزار فعال به ترتيب در مكان هاي 
بعدي قرار مي گيرند.  افزون بر اين متوسط تراكنش هر ابزار 
پذيرش شاپركي در ماه مذكور معادل 257 تراكنش است 
كه اين تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته كاهش 

2.74 واحدي )منفي 1.05 درصدي( را تجربه كرده است.
همچنين بيشترين كاهش متوسط تعداد تراكنش مربوط 
به كارت خوان فروشگاهي بوده است.  شاخص مهم ديگر، 
شاخص متوسط مبلغ تراكنش ها به ازاي هر ابزار پذيرش 
است كه بنا بر آمارهاي رسمي، متوسط مبلغ هر تراكنش در 
ابزار پذيرش اينترنتي 52 ميليون و 979 هزار تومان بوده كه 
اين عدد براي كارت خوان هاي فروشگاهي 60 ميليون تومان 

و براي پذيرش موبايلي تنها 787 هزار تومان بوده است.

    سهم بانك ها از تعداد و مبلغ 
تراكنش هاي بانكي چند درصد است؟

بانك هاي ملت، ملي، صادرات، سپه، پارسيان، كشاورزي، 
تجارت، سامان و رفاه بيشترين سهم را از تعداد تراكنش هاي 
ش��بكه پرداخت در دومين م��اه پاييز داش��ته اند. اكنون 
مدت هاست كه شبكه پرداخت بانكي ايران يك دست شده 
و از اينرو به راحتي مي توان با رصد اطالعات و داده ها به آمار 
پرداخت هاي بانكي و بين بانكي دس��ت يافت. يكي از اين 
آمارها، تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي در شبكه پرداخت و 
سهم هر بانك پذيرنده از اين مبادالت است. بررسي آمار سهم 
بازار هر يك از بانك هاي پذيرنده از تعداد و مبلغ تراكنش هاي 
شبكه پرداخت در آبان ماه 1400 حاكي از آن است كه بانك 
ملت با س��هم 20.10 درصدي از تعداد تراكنش ها و سهم 
19.22 درصدي از مبلغ تراكنش ها، همچنان با اختالف 
زياد، باالترين سهم از پذيرش تراكنش هاي بازار را به خود 
اختصاص داده و در جايگاه نخست در بين تمام بانك هاي 
پذيرنده قرار گرفته اس��ت. پس از بان��ك ملت به ترتيب 
بانك هاي ملي، صادرات، سپه، پارسيان، كشاورزي، تجارت، 

سامان و رفاه كارگران بيشترين سهم را از تعداد تراكنش ها 
و بانك هاي ملي، صادرات، تجارت، كشاورزي، سپه، آينده، 
سامان و رفاه بيشترين سهم را از مبلغ تراكنش هاي شبكه 
پرداخت داشته اند. از يك طرف همان طور كه در جدول زير 
مشاهده مي كنيد بررسي سهم تعدادي بانك هاي پذيرنده 
 از كل ب��ازار تراكنش هاي هر ي��ك از ابزارهاي پذيرش در 

آبان ماه 1400 نشان مي دهد كه: 
باالترين س��هم تعدادي از تراكنش هاي اب��زار كارتخوان 
فروشگاهي به ترتيب به بانك هاي ملت )19.53 درصد(، 
ملي )15.06 درصد(، سپه )10.74 درصد( و صادرات )8.37 
درصد( تعلق دارد. باالترين سهم تعدادي از تراكنش هاي 
ابزار پذي��رش اينترنتي به بانك هاي پارس��يان )28.80 
درصد(، مل��ت )16.70 درصد(، مل��ي )16.38 درصد( و 
سامان )7.51 درصد( اختصاص داشته  است. باالترين سهم 
تعدادي از تراكنش هاي ابزار پذيرش موبايلي به بانك هاي 
ملت )42.96 درصد(، آينده )26.92 درصد(، اقتصاد نوين 
)13.29 درصد( و ملي )7.91 درصد( تعلق دارد. همچنين 
در طرف ديگر بررسي س��هم مبلغي بانك هاي پذيرنده 
 از كل ب��ازار تراكنش هاي هر ي��ك از ابزارهاي پذيرش در 
آبان ماه 1400 حاكي از آن است كه:  باالترين سهم مبلغي 
از تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروش��گاهي به بانك هاي 
ملت )19.54 درص��د(، ملي )14.12 درص��د(، صادرات 
)11.89 درصد( و سپه )9.34 درصد( تعلق دارد. باالترين 
س��هم مبلغي از تراكنش هاي ابزار پذي��رش اينترنتي به 
بانك هاي آينده )26.01 درص��د(، ملت )16.69 درصد(، 
سامان )12.88 درصد( و تجارت )7.99 درصد( اختصاص 
يافته است. باالترين سهم مبلغي از تراكنش هاي ابزارهاي 
پذيرش موبايلي به بانك هاي ملت )45.71 درصد(، آينده 
)25.44 درصد(، اقتصاد نوين )12.01 درصد( و ملي )5.02 
درصد( تعلق گرفته و اين بانك ها به ترتيب در مكان هاي اول 

تا چهارم جاي گرفته اند.

محمد هادي سبحانيان

اثر بخشودگي جرايم ديركرد
بر كاهش تورم 

برگشت تس��هيالت بانكي 
سبب خواهد شد پول هايي 
كه در دست بدهكاران بانكي 
قرار دارد، بدون خلق پول و 
آثار تورمي جديد به سيستم 
بانكي برگردد كه اين امر در 
بحث تورم بسيار موثر خواهد 
بود. قانون جراي��م ديركرد 
چند سال اس��ت به تمديد درمي آيد. به اين شكل كه 
پايان هرس��ال و در فصل بودجه نويس��ي براي مبالغ 
مختلف فرصتي را در نظر مي گيرند تا دريافت كنندگان 
تسهيالت بانكي بابت جرايم يا سود مركب آن  بخشودگي 
گيرند. اين كار انجام مي شود تا اصل پول پرداخت شود و 
بانك ها توانايي تسهيالت دهي بيشتري را به دست آورند. 
بس��ياري در همين زمينه درصدد برآمدند تا براي اين 
مساله حدود تعيين كنند و به مبالغ باالتر از 500 ميليون 
تومان تسري و آن را بر تسهيالت چندين ميلياردي سوق 
دهند كه اكنون هم براي اين مبلغ زمينه چيني انجام 
مي شود تا افرادي كه تسهيالت كالن دريافت كردند و از 
پرداخت آن سر باز مي زنند را دربرگيرد. كار بخشودگي 
جرايم ديركرد در صورتي كه به درستي صورت گيرد و 
مالحظاتي در آن مورد توجه نباشد، مزايايي به دنبال 
خواهد داش��ت. به اين معنا؛ برگشت تسهيالت بانكي 
سبب خواهد شد پول هايي كه در دست بدهكاران بانكي 
قرار دارد، بدون خلق پول و آثار تورمي جديد به سيستم 
بانكي برگردد. يعني در بحث تورم بسيار موثر واقع خواهد 
ش��د. تاثير آن بر توليد به اين دليل كه در انتهاي سال 
قرار داريم قابل توجه نيست و از اين حيث اتفاق خاصي 
نمي افتد، اما پول اخذ شده به سمت بدهي هاي شبكه 
بانكي حركت مي كند و دست بانك ها تا حدي نسبت به 
قبل بازتر خواهد شد. بخشودگي جرايم ديركرد در اين 
خصوص بسيار كمك كننده خواهد بود، اما قابل لمس 
نيست. مساله فوق در بحث تسعير نرخ ارز هم قابل طرح 
است، بانك ها مي توانند ترازنامه هاي خود را از حالت زيان 
و منفي در بورس با اثر مثبت نش��ان دهند.  گروهي كه 
مطالبات مشكوك الوصول دارند با اين طرح زنده خواهند 
شد، هرچند كه پيش از آن ستادهايي در اين زمينه وجود 
داش��ت، ولي فردي كه قصد بازگرداندن تسهيالت را 
نداشته باشد، زير بار نخواهد رفت، مگر اينكه تمهيداتي 

وجود داشته باشد. اما در مجموع اين كار مثبت است.

يوسف كاووسي



تعادل|رقيه ندايي|
طرح ساماندهي بازار خودرو و ورود آن به بورس كاال 
چند ماهي است كه در مجلس با موافقان و مخالفان 
بس��ياري همراه ش��ده و به نظر مي رس��د باعرضه 
خودرو در بورس اخت��اف قيمت بازار با كارخانه تا 
حد زيادي متعادل ش��ود و عرضه خودرو در بورس 
به دليل افزايش شفافيت در خريدوفروش مي تواند 
از رانت هاي ب��ه وجود آمده در ب��ازار تا حد زيادي 

جلوگيري كند.
در حال حاضر تفاوت قيمتي عمده اي ميان قيمت 
خودرو در بازار آزاد و درب كارخانه وجود دارد و اين 
موضوع بر صورت مالي ش��ركت ها سوددهي سهام 
اين شركت ها تأثير بسزايي داشته است و تقريبًا اين 
س��هام روند اصاحي را تجربه كرده اند. ماه هاست 
كه موضوع عرضه خودرو در بورس كاال مطرح شده 
اما ب��ه داليل مختل��ف اجرايي نش��ده و اين روزها 
مسووالن مختلف دست به دست يكديگر داده اند تا 

هرچه سري تر خودرو وارد بورس شود.
ب��ورس كاال تجربه ه��اي مطلوب��ي ب��راي عرضه 
محصوالت دارد اما بايد توجه داش��ت كه در اينجا 
يك مش��كل اساس��ي وجود دارد، در حال حاضر با 
توجه نزول بازار س��هام مردم به س��رمايه گذاري و 
خريدوفروش از اين بازار اعتماد ندارند و بورس كاال 
را جايي همچون بازار س��هام و ب��ا احتمال هرگونه 
دس��تكاري مي بينند به همين دليل ممكن اس��ت 
پس ورود اين محصول به بورس كاال ميزان معامات 
كم باشد چراكه پس از گذشت بيش از يك سال از 
سقوط بورس و قريب به سه سال از دعوت همگاني 
به اين ب��ازار هنوز فرهنگ س��ازي و آموزش��ي در 

انجام نشده است.

نظرسنجيهاچهميگويند؟
به طوركلي مي توان گفت عرضه خودرو در بورس كاال 
به نفع مردم و حتي كارخانجات است اما بايد پيش از 
عرضه فرهنگ سازي انجام شود. بر اساس نظرسنجي 
»تع��ادل« تقريبًا 40 درصد از س��رمايه گذاران تنها 
اصول ابتدايي س��رمايه گذاري در بورس را مي دانند 
)اف��راد ش��ركت كننده در نظرس��نجي گفتند كه 
ماهانه مبلغي براي خريد س��يگنال در بورس خرج 
مي كنند و خ��ود تنها خريدوف��روش را مي دانند( و 
25 درصد از س��رمايه گذاران عقيده دارند كه بورس 
كاال با بورس هاي ديگ��ر تفاوت ندارد، همچنين 22 
س��رمايه گذاران تمايل به خريد محصوالت متنوع 
از بورس كاال دارند و 13 درصد شركت كنندگان در 
نظرسنجي نيز به سرمايه گذاري خود در بورس ادامه 

خواهند داد.
 اين موضوع نشان مي دهد كه عملكرد مسووالن در 
فرهنگ سازي ناكافي بوده و عرضه خودرو در بورس 
كاال نمي تواند از ديدگاه مردم نتيجه مطلوبي داشته 
باش��د. عرضه هر محصولي در ب��ورس كاال نيازمند 
تاش هاي بسزايي بوده چراكه تمامي اين محصوالت 
درگروي دالالن هستند اما عدم اعتماد و خريد مردم 
مي توان��د عرضه اين محص��ول را در ب��ورس كاال با 

مشكاتي هرچند كوچك مواجه سازد.

وزارتصمتپيشنهادي
برايعرضهخودرودربورسنداشته

مهدي صادق��ي نياركي، معاون ام��ور صنايع وزير 
صمت نيز در خصوص عرضه خودرو در بورس كاال 
گفته كه س��ازمان بورس موضوع عرضه خودرو در 
بورس كاال را مطرح ك��رده و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حداقل در مدت اخير پيشنهاد و موضعي 
در اين خصوص نداشته است. موضوع عرضه خودرو 
در بورس كه از سوي س��ازمان بورس و بورس كاال 
پيشنهاد ش��ده اس��ت به خودروهاي غير مشمول 
كه بخش خاصي از جامعه متقاضي آن مي باش��د، 

برمي گردد.
وي در ادامه توضيح داد: اين خودروهاي خاص كه 
بخش��ي از نياز جامعه را برآورده مي كنند، مشمول 
قيمت گذاري نيستند. البته همين عرضه در بورس 
نيز بايد مورد كار كارشناسي قرار بگيرد و مشخص 
شود كه آيا در كشورهاي توسعه يافته دنيا نيز عرضه 
در بورس براي خودرو انجام مي شود يا خير؟ از سوي 
ديگر بايد فوايد و مزاي��اي عرضه خودرو در بورس 
براي م��ردم، مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز 
مش��خص و معين گردد. وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در هيچ مقطعي پيش��نهادي براي عرضه 
خودرو در بورس نداش��ته اس��ت و اين طرحي بود 
كه در ابتدا نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي 
مطرح كرده اند و در ادامه شركت بورس كاال به اين 

موضوع ورود كرد.

بورسكاالآمادهعرضهخودرو
سيد جواد جهرمي، معاون عمليات بورس كاالي ايران 
درباره خودرو در بورس كاال گفت: بورس كاال آمادگي 
الزم را در اين زمينه داش��ته و با توجه به فراهم بودن 
بسترهاي الزم مي تواند پذيراي اين محصوالت باشد. 
زيرس��اخت هاي عرضه خودرو در بورس كاال فراهم 
است و در اين ميان نخست سياست گذار بايد هدف 
خود از عرضه خودرو در بورس كاال را اعام كند و دوم، 
خودروسازان نيز بايد پاي كار بيايند و كوتاهي نكرده 

و از ظرفيت هاي بورس كاال بهره ببرند.
جهرمي ادامه داد: يك سال از طرحي كه قرار بود در 
اسرع وقت تعيين تكليف شود مي گذرد. در دوره اي 
كه مجلس در حال رسيدگي و پيگيري طرح عرضه 
خودرو در بورس كاال بود وزير وقت صنعت، معدن 

و تجارت مخال��ف آن بود و لذا اين ط��رح كج دار و 
مريز جلو رفت. از س��وي ديگر مي��ان بورس كاال، 
مجلس و دس��تگاه هاي دخي��ل در اين طرح نقطه 
نظرات متفاوتي وجود داش��ت. ما به عنوان بورس 
كاال تنها درخواستي كه داشتيم مدت زماني بود تا 
بتوانيم زيرساخت هاي الزم كه مدنظر نمايندگان 

بود را ايجاد كنيم.
معاون عمليات و نظ��ارت بر بازار بورس كاال توضيح 
داد: نكته ديگر پلتفرم هاي معاماتي بورس كاال بود 
كه تاكنون عمدتًا براي توليدكنندگان طراحي شده 
بود و 10 تا 12 هزار مشتري در حال انجام معاماتي 
بر روي اين پلتفرم بودن��د. ازاين رو اگر قرار بود براي 
خودرو ني��ز در نظر گرفته ش��ود و افزايش متقاضي 
داش��ته باش��يم مدت زماني نياز بود تا اين پلتفرم ها 
بروز رس��اني ش��ود كما اينكه در ح��ال حاضر اين 
اقدام انجام شده اس��ت. به گفته جهرمي آن چيزي 
كه در خصوص اين ط��رح در مجلس و حاكميت به 
تصميم گيري و جمع بندي نهايي نمي رس��يد محل 
مصرف و منابعي بود كه قرار اس��ت در رقابت نصيب 

خودروساز شود و در نظر گرفته شود.
وي تصري��ح ك��رد: ازجمله م��واردي ك��ه تاكنون 
جمع بندي نشده است نوع خودروهايي است كه قرار 
است در بورس عرضه شود درصورتي كه اكنون هيچ 
منعي قانوني براي عرضه خودرو در بورس خصوصًا 
خودروهاي لوكس وجود ندارد؛ بنابراين اين موضوع از 
مواردي است كه بايد از سمت حاكميت تصميم گيري 
شود كه از بورس چه مي خواهد؟ ما به عنوان بورس 
كاال يك زيرساخت معاماتي داريم كه همه خودروها 
را مي توانيم مورد معامله قرار دهيم. اگر سياست گذار 
ماحظه اي در بخشي از خودروها دارد بايد سياست 
خود را اعام كند تا بورس بر اس��اس آن نياز طراحي 

الزم را انجام دهد.
او گفت: با توجه به طوالني شدن فرآيند تصميم گيري 
از سوي سياس��ت گذار، بورس كاال تصميم به عرضه 
خودروهايي گرفت كه مشكلي به لحاظ قانوني ندارد. 
در سال هاي قبل هم دنا و س��راتو نيز در بورس كاال 
عرضه ش��ده بود لذا منع قانوني ب��ه اين لحاظ وجود 
ندارد. ازاين رو تصميم گرفته ش��د كه از خودروهاي 
كم تيراژت��ر و لوكس تر كار آغاز ش��ود؛ ام��ا درمورد 
خودروهاي مشمول قيمت گذاري و زيرنظر شوراي 
رقابت بايد حاكميت به تصميم برسد كه چگونه قرار 

است با آنها برخورد شود.
اين مسوول تصريح كرد: تجربه اي كه در بورس كاال 
طي ساليان گذشته داشتيم اين بوده كه كاالهايي كه 
از نظام قيمت گذاري دس��توري خارج شده اند امروز 
شركت ها سودآور شده اند و از محل منفعت حاصل 
از فروش باقيمت هاي واقعي، س��رمايه گذاري هايي 
صورت گرفته و طرح هاي جديد اجراشده اند. اينكه 
با خودرو همچنان كج دار و مريز رفتار مي شود سبب 
خواهد شد به نقطه بي بازگشتي برسيم كه اين صنعت 

را ديگر نمي توان به نقطه اول بازگرداند.
وي يادآور شد: بورس گزارشگر قيمت است و خيلي 
از كاالها در بسياري از كشورها شايد بورسي نباشد 
اما س��اختار كش��ور ما به گونه اي به جلو مي رود كه 
هيچ مرجع و دستگاهي نداريم كه بتوان مكانيزم ها 

را ش��فاف رصد ك��رد. نكت��ه ديگر اين اس��ت كه با 
خودروسازان تنها بحث عرضه خودرو را نداريم بلكه 
موضوع تأمين مالي خودروسازان از طريق ابزارهايي 
نظير اوراق سلف موازي استاندارد راداريم. نكته ديگر 
اين است كه بورس در افزايش يا كاهش قيمت خودرو 
دخالتي ندارد و تنها گزارش��گري از بازار است كه به 
سياست گذار جهت درست را نشان مي دهد و مسير 

تصميم گيري را مشخص مي كند.
جهرمي گفت: موض��وع تصميم گيري در حاكميت 
و سياس��ت گذاران اس��ت. در خصوص سيمان نيز 
مخالفت هايي در زمان عرضه هاي اوليه وجود داشت 
اما با مشاهده نتايج به كارايي سازوكار بورس پي برده 
شد. بورس كاال حاضر است سختي اوليه عرضه خودرو 
را نيز به جان بخرد به واسطه اينكه صنعتي در حالي 

نابودي است و زيان مي بيند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد 
كه باعرضه خودرو در بورس مش��كات قرعه كشي 
به وجود نيايد گفت: پلتفرم عرضه خودرو در بورس 
پلتفرم جديدي اس��ت و با توجه به اينكه قرار است 
خودرو خريداري شود زمان معامات نيز طوالني تر 
در نظر گرفته شده است. اكنون زمان تصميم گيري 
شركت هاي خودروساز و هيات مديره اين شركت ها 
براي استفاده از سازوكار بورس كاال در عرضه هاست.

نجاتصنعتخودروبابورسكاال
 كاويان عبداللهي، تحليلگر و 
كارشناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با »تعادل« مي گويد: 
تجربه خوب و مطلوبي براي 
عرضه محص��والت در بورس 
كاال داريم، براي مثال عرضه 
سيمان تأثير مثبتي در گروه 
سيماني داشته و تقريبًا تمامي مديران سيماني از اين 
عرضه راضي اند و به عقيده اين افراد كار بزرگ و درستي 
در حوزه سيمان انجام ش��ده. بر همين اساس عرضه 
خودرو در بورس كاال مي تواند نتيجه مثبتي داش��ته 

باشد اما اين عرضه بايد بررسي شود.
گفته مي ش��ود كه فقط خودروهاي الكچ��ري را در 
بورس كاال معامله مي كنيم. تعريف خودروي الكچري 
چيست؟ اين موضوع بايد شفاف شود؛ خودرويي كه 
حجم موتور مش��خص، مانيتور دارد يا خودرويي كه 
قطعاتش از خارج وارد مي شود الكچري است؟ در وهله 

نخست بايد تعريف ها مشخص شود.
بحث بع��دي در خصوص معامله نماد ش��ركت هايي 
همانند ايران خودرو و سايپا در بورس است كه هميشه 
موردتوجه سرمايه گذاران بوده، اين شركت ها يك عده 
گروه خودرويي همانند پژو و پرايد دارند كه بايد تعيين 
و تكليف ش��وند، بخش عمده اي از فروش شركت ها 

مربوط به اين گروه است.
موضوع تفاوت قيمتي بازار و صورت مالي ها نيز حائز 
اهميت است. براي مثال نمونه شركتي مثل سايپا سراتو 
توليد مي كند و اين خودور در بازار حدود يك ميليارد و 
خرده اي معامله مي شود ولي در گزارش هاي مالي مبلغ 
تمام شده اين خودرو حدود يك چهارم يا يك پنجم از 
قيمت معامله شده در بازار كمتر است. در نمونه ديگر 

مي توان ش��ركت ايران خودرو را بررسي كرد، خودرو 
پژو 2008 در صورت هاي مالي حدود 700 خورده اي 
ميليون تومان نمايش داده مي ش��ود درحالي كه اين 
مبلغ در بازار آزاد به بيش از يك ميليارد تومان مي رسد 
و بايد قيمتي مشخص براي محصوالت در بازار آزاد و 

صورت هاي مالي وجود داشته باشد. 
اگر در تعريف خودرو الكچري، خودروهايي همچون 
سراتو، هايما S7، پژو 2008 وجود داشته باشد مي تواند 
كمك ش��اياني به فروش ش��ركت ها در بحث تفاوت 

قيمتي كند.
دراين بين نبايد موضوع خودروهاي عادي را فراموش 
ك��رد، خودروهايي مثل پرش��يا، پراي��د، 2006، دنا، 
كويي��ك، س��مند و... بايد تكليف ش��ان در خصوص 
قيمت گذاري بازار آزاد و كارخانه اي مش��خص شود و 
شركت هاي مربوطه به فروش شان را به بازار نزديك تر 
كنند. مكانيزم ب��ورس كاال يا هر مكانيزم ديگري كه 
بتوانن��د اين گپ قيمتي را پوش��ش را ده��د به نفع 
شركت هاس��ت و بورس كاال مي تواند حاش��يه سود 
ايجادش��ده براي دالالن كه اغلب حدود 150 تا 200 
ميليون تومان را كاهش دهد و در مقابل اين مبلغ به 

جيب سهامداران برود.
مكانيزم بورس كاال مي تواند بسزايي در تقسيم سود 
ميان سهامداران داشته باشد. در حال حاضر برخي از 
شركت ها زيان دهي دارند و اين زيان ناشي از مديريت 
نادرست و فروش محصول با قيمت پايين است و انتظار 
مي رود باعرضه خودرو در بورس مشكات برطرف شود 

و سهامداران به سود مطلوبي دست پيدا كنند.

قيمتگذاريخودروبابورسكاال
 احمد اشتياقي، كارشناس و 
تحليلگر ب��ازار در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص با تأكيد 
بر عرضه خودرو در بورس كاال 
مي گويد: به طوركلي صحبت 
از كش��ف قيمت خ��ودرو بر 
اس��اس قيم��ت ب��ازار و 
قيمتي گذاري عادالنه اس��ت؛ يعن��ي خودرو قيمت 

چگونه از دالل بازي خارج شود؟
به عقيده بنده اگر س��ازوكاري را تعريف كنيم كه در 
بورس كاال م��ورد معامله قرار بگي��رد و به يك نوعي 
مردم هم با بورس آشنا مي شوند، هم مي تواند مزاياي 

بيشتري نسبت به فروش در بازار آزاد داشته باشد.
اين موضوع را مي توان از دو بعد بررسي كرد؛ نخست 
عرضه خودرو در بورس كاال و دوم فروش محصول بر 
اساس حاش��يه قيمت بازار، دولت زماني كه خودرو را 
شمول قيمت گذاري دس��توري خارج كرد مي تواند 

يكي از دو گزينه را در پيش بگيرد.
ما فرض بر اين گرفته ايم كه دولت خروج از قيمت گذاري 
دستوري را قبول كرده و بين دو گزينه مردد است اما 
به نظر بنده بورس كاال مي تواند شفافيت بيشتري را 
داشته و كنترل قيمتي بيشتري بر اساس درخواست 

خريداران حقيقي داشته باشد.
براي مثال پيش ازاين اوراق تس��هيات مس��كن را 
مردم از ب��ازار و دالالن خري��داري مي كردند و بعد 
با اوراق خريداري ش��ده نزد بانك مس��كن مبادرت 
به اخذ تس��هيات ب��راي خريد مس��كن مي كردند 
اما تجربه خوب اينجاس��ت كه اين اوراق تسهيات 
مسكن وارد فرابورس شد و دالالن ديگري دسترسي 
به قيمت گذاري آن نداشتند و مردم اوراق تسهيات 
مسكن را باقيمت تابلو و ش��فافيت كامل خريداري 
مي كنند. اين تجربه مطل��وب را مي توان به خودرو 
نسبت داد. بورس كاال مي تواند سازوكاري آماده كند 
كه تنها مصرف كننده تنهايي بتواند اين محصول را 

خريداري كند.
 اگر خودرو از خارج از بورس كاال باشد احتمال تسلط 
و سودآوري سفته بازان افزايش مي يابد اما بورس كاال 
با سازوكارهاي اجرايي مي تواند جلوي هرگونه رانت، 
دالل بازي و سفته بازي را بگيرد. درنتيجه بهتر است 
براي كنترل قيمت خ��ودرو جلوگيري از زيان مردم 
بايد اين محصول با نظارت كامل وارد بورس كاال شود.
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عرضهخودروهايسازمان
اموالتمليكيدربورسكاال

به دنبال نامه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزير 
اقتصاد در خصوص آمادگي بورس كاالي ايران جهت 
عرضه خودروهاي س��ازمان اموال تمليكي، احسان 
خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در دستوري به 
سرپرست سازمان اموال تمليكي اعام كرد كه در اين 
زمينه »اقدام فوري و مقدمات قانوني« انجام شود. در 
نامه مهدي اسماعيلي مديركل دفتر وزارتي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به ابراهيم مواليي جم سرپرس��ت 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در تاريخ 
بيست و سوم آبان ماه آمده است:  نامه مورخ 15 آبان 
1400 رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
»اعام آمادگي شركت بورس كاالي ايران جهت عرضه 
خودروهاي سازمان اموال تمليكي در فرآيند شفاف 
و تأمين حداكثري منافع دولت« به اس��تحضار مقام 
محترم وزارت رسيد، پي نوشت فرمودند:  به نام خدا؛ 
جناب آقاي مواليي جم؛ با سام؛ جهت اقدام فوري و 
مقدمات قانوني. شايان ذكر است، شب گذشته سيد 
جواد جهرمي معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس 
كاالي ايران نيز با حضور در برنامه گفت وگوي 18:30 
شبكه خبر با موضوع بررسي عرضه خودرو در بورس 
كاال اعام كرد كه وزير اقتصاد طي نامه اي به سازمان 
اموال تمليكي دستور عرضه خودروهاي خارجي دپو 
شده اين سازمان در بورس كاال را صادر كرده است. به 
گفته جهرمي، اين خودروها كه زير 2500 سي س��ي 
است پس از اخذ مصوبه هيات وزيران با پيگيري وزير 
اقتصاد و به محض تعيين تكليف دادستاني در بورس 
كاالي ايران عرضه مي ش��وند كه همه زيرساخت ها 
در اين زمين��ه مهيا بوده و در خصوص عرضه س��اير 
خودروها نيز اگر سياست گذاران اهداف خود را اعام 
و ش��ركت هاي خودروس��از نيز اعام آمادگي كنند، 
مكانيس��م بورس كاال آماده عرضه خودرو اس��ت. بر 
اساس اين گزارش؛ معاون اول رييس جمهور به تازگي 
با حضور در انبار مركزي س��ازمان ام��وال تمليكي از 
بخش هاي مختلف اين انبار مرك��زي بازديد كرد و از 
نزديك در جريان آخرين وضعيت كاالهاي دپو شده 
در اين انبارها قرار گرفت. در اين بازديد كه محمد مخبر 
را وزراي امور اقتصاد و دارايي و دادگس��تري همراهي 
مي كردن��د، مع��اون اول رييس جمهور ب��ر ضرورت 
پيگيري وضعيت و مشكات انبارهاي سازمان اموال 
تمليكي، چگونگي روند ثبت و نگهداري اين كاالها، 
نحوه تشخيص كاالهاي قاچاق و متروكه و همچنين 
نحوه نگهداري و ترخيص و انتقال كاالها پس از تعيين 
تكليف شان تأكيد كرد. پس ازاين بازديد و در جلسه 
رسيدگي به وضعيت انبارهاي تمليكي سراسر كشور 
با تأكيد بر هماهنگي و همكاري قواي سه گانه براي 
رسيدگي و ساماندهي مشكات انبارهاي سازمان 
اموال تمليكي، رسيدگي فوري به وضعيت تعيين 
تكليف كاالهاي دپوشده در انبارهاي سازمان اموال 
تمليكي در سراسر كشور در دستور كار قرار گرفت.

شفافسازيسازمانبورس
درخصوصسودسهامعدالت

رييس كميسيون اصل ۹0 مجلس طي نامه اي به رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار شفاف سازي اين 
س��ازمان در خصوص دليل تأخير در واريز 10 درصد 
سود پارسال سهام عدالت و همچنين ابهامات مربوط 
به پرداخت سود اين سهام در سال جاري شد. در نامه 
حسن شجاعي رييس كميس��يون اصل ۹0 مجلس 
خطاب به مجيد عشقي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار كه رونوشت آن به ابراهيم رييسي رييس جمهور 
و احس��ان خاندوزي وزير امور اقتص��ادي و دارايي نيز 
ارسال شده، آمده است: همان گونه كه مستحضريد بر 
اساس طرح سهام عدالت مقرر شد پس از پايان مهلت 
10 ساله تسويه اقساط سهام عدالت از محل سود ساالنه، 
سود نقدي مجامع شركت هاي سرمايه پذير به حساب 
مشموالن واريز شود. اين در حالي است كه سود مجامع 
سال مالي 13۹8 اين شركت ها تا به اين لحظه به طور 
كامل دريافت و به حساب 50 ميليون سهامدار عدالت 
واريز نشده اس��ت. بر اين اساس الزم است در راستاي 
شفافيت بيشتر اين امر و همچنين احقاق حق جامعه 
50 ميليوني سهامداران عدالت، نسبت به شفاف سازي 
و پاسخ به پرسش هاي زير در اسرع وقت اقدام نمايند:  
1- اعام نام شركت هايي كه باوجود برگزاري مجامع 
سال مالي 13۹8 و تقسيم سود، تاكنون اقدام به واريز 
اين سود به حساب سهامداران عدالت نكرده اند. ميزان 
اين سود به تفكيك نام هر شركت چقدر است؟ دليل 
اين تأخير چيست؟ مبادي و بسترهاي قانوني موجود 
در راستاي برخورد با اين دسته از تخلفات چيست؟ آيا 
تاكنون اقدامي قانوني توسط سازمان بورس در برخورد 
با اين تخلفات صورت گرفته اس��ت؟ و اين اقدامات در 
چه مرحله اي قرار دارند؟ و چرا اقدامات اين سازمان در 
زمينه دريافت كامل سود سهام عدالت و برخورد قانوني 
با ش��ركت هاي متخلف تاكنون با تأخير مواجه بوده 
است؟ 2- شركت س��پرده گذاري مركزي در راستاي 
ارايه خدمات مش��خص در زمينه پرداخت سود سهام 
عدالت، هزينه يا كارمزدي از اين سهام دريافت مي كند 
يا خير؟ 3- با توجه به پايان مجامع شركت هاي سرمايه 
پذير مربوط به سال مالي 13۹۹، الزم است ميزان سود 
تقس��يمي مجامع هر يك از اين ش��ركت ها به همراه 
ارزش كل س��ود تقسيمي سهام عدالت مربوط به اين 
دوره اطاع رساني شود. بر اين اساس ضمن اعام موارد 
ذكرش��ده، برنامه آن سازمان براي تقسيم سود سهام 
عدالت در سال جاري به چه نحو مي باشد؟ 4- الزم است 
آمار دقيقي از تعداد افرادي كه هنوز شماره شباي بانكي 
و ساير اطاعات را براي دريافت سود در سامانه سهام 
عدالت ثبت نكرده اند اعام، و اقدامات آن س��ازمان در 
راستاي اطاع رساني و دريافت اين اطاعات اعام شود.

چقدراوراقدولتي
ازطريقبورسفروختهشد؟

خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطاعيه اي 
نتيجه بيست ويكمين هفته عرضه اوراق بهادار دولتي 
منتهي به مورخ 10 آذر امس��ال را اعام كرد كه طي آن 
ضمن برگزاري حراج و اخذ س��فارش هاي خريد اوراق 
از متقاضيان در س��امانه هاي بازار بين بانكي كارگزاري 
بان��ك مركزي و مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري 
بورس مبلغ 758 ميليارد تومان اوراق به فروش رسيد. 
گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين 
مالي اقتصاد كش��ور با كمترين تبعات تورمي، در سال 
1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتي با استفاده از 
روش هاي مختلف ازجمله انتشار اسناد خزانه اسامي 
و برگزاري بيس��ت ويك هفته عرضه اوراق بدهي و دو 
مرحله پذيره نويسي اوراق اقدام نموده كه از اين طريق 
تا اين تاريخ، مبلغ 51.۹40 ميلي��ارد تومان به صورت 
عرضه نقدي تأمي��ن مالي انجام گردي��د. اين گزارش 
مي افزايد: در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي 
براي تأمين مالي اقتصاد كش��ور باهدف كاهش تبعات 
تورمي، خزانه داري كل كشور در سال جاري نسبت به 
انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتي با استفاده از روش هاي 
مختلف ازجمله انتشار اسناد خزانه اسامي و برگزاري 
بيس��ت ويك هفته عرضه اوراق بده��ي ميان بانك ها، 
موسسات اعتباري غير بانكي و نهادهاي مالي فعال در 
بازار س��رمايه )از قبيل صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
شركت هاي تأمين مالي( و دو مرحله پذيره نويسي اوراق 
 از طريق كارگزاري بانك مركزي و سيستم مظنه يابي 
ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران اقدام نمود. بر 
اس��اس اين گزارش حس��ب تصميمات اتخاذشده در 
راستاي تأمين مالي بهينه، بيست ويكمين هفته عرضه 
اوراق بدهي برگزار ش��د كه پس از اخذ س��فارش هاي 
خريد اوراق از متقاضيان يادش��ده در سامانه هاي بازار 
بين بانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنه يابي شركت 
مديريت فن��اوري بورس تهران، مجموع��ًا مبلغ 758 
ميليارد تومان اوراق به صورت نقدي به فروش رس��يد. 
اين گزارش مي افزايد، تاكنون مجموعاً 51.۹40 ميليارد 
تومان از طريق انتش��ار اوراق نقدي، حدود 2۹ درصد از 
طريق بازار پول و 71 درصد از طريق بازار سرمايه تأمين 
مالي شده اس��ت. اين گزارش خاطرنش��ان مي سازد، 
عاوه بر مبالغ فوق الذكر مبلغ 81.000 ميليارد تومان 
نيز اسناد خزانه اسامي، منتشرشده كه به مرور توسط 
دستگاه هاي اجرايي به گيرندگان واگذار خواهد شد. با 
احتساب اسناد خزانه اسامي، مجموع عملكرد انتشار 
)اع��م از نقدي و غير نقدي( ت��ا تاريخ فوق الذكر معادل 
132.۹40 ميليارد تومان اس��ت. ش��ايان ذكر است در 
مقابل مبلغ تأمين شده از طريق انتشار اوراق نقدي تا اين 
تاريخ به مبلغ 51.۹40 ميليارد تومان، مبلغ 65.143 
ميليارد تومان توسط خزانه داري كل كشور براي تسويه 
اصل و سود اوراق در سال جاري پرداخت شده است كه بر 
همين اساس مجموع نقدينگي جذب شده توسط دولت 
از طريق انتشار اوراق نقدي منفي مي باشد. ضمنًا مقرر 
است از ابتداي آذرماه تا پايان سال جاري، نسبت به انتشار 
اوراق مالي اسامي )فروش نقدي( بر اساس مجوزهاي 
صادره به صورت ماهانه به مبلغ 10.000 ميليارد تومان 

درمجموع مبلغ 40.000 ميليارد تومان اقدام شود.

نهبهاقتصاددستوري
محس��ن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��امي بابيان اينكه با نظام قيمت گذاري 
دستوري نمي توان اقتصاد كش��ور را اداره كرد گفت: 
خروج كاالها از نظام قيمت گذاري دستوري مي تواند 
اقتصاد كشور را به سمت درست هدايت كرده و بازار از 
طريق نظام عرضه و تقاضا اداره شود. محسن عليزاده 
در اين باره افزود: در شرايط فعلي جامعه و اقتصاد كشور 
تنها بايد مانع قيمت گذاري دستوري در كشور و به ويژه 
در صنايع مهم باش��يم چراكه قيمت گذاري به شيوه 
دستوري نه تنها ثبات مالي و اقتصادي را در كشور حاكم 
نمي كند بلكه شاكله اقتصاد را آسيب خواهد زد. عضو 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس ادامه داد: موضوع 
قيمت گذاري در كوتاه مدت مي تواند يك راهكار درست 
باش��د اما در بلندمدت به بازار س��رمايه كشور صدمه 
مي زن��د. نماينده مردم س��پيدان و بيضاء در مجلس 
تصريح كرد: خروج كاالها از قيمت گذاري دستوري 
ازجمله مباحثي است كه مي تواند رضايت مندي در 

بلندمدت را براي مردم و اقتصاد كشور ايجاد كند.

سرزدهبهبورسميرويم
فارس| محمدحسن آصفري نايب رييس كميسيون 
امور داخلي كشور و ش��وراهاي مجلس، درباره اظهار 
داش��ت: س��رمايه مردم در بورس حق الناس اس��ت 
و متأس��فانه دولت فعلي و س��ابق توجهي به بورس 
نداش��ته و برنامه جدي براي احياي آن ندارد. ريزش 
س��رمايه مردم در بورس حق الناس است كه نبايد به 
آن بي توجهي ش��ود و نمي توان به سادگي از كنار آن 
گذشت. نايب رييس كميس��يون امور داخلي كشور 
و ش��وراهاي مجلس تصريح كرد: بخشي از مشكات 
بورس، مديريتي است و بخش ديگري به تصميمات 
جدي دولت بازمي گردد؛ دولت حق ندارد خودش يا 
شركت هاي وابسته به آن از بورس به عنوان صندوق 
ذخيره نگاه كرده و از آن براي حل مسائل و مشكات 
خود برداش��ت كن��د. آصفري گف��ت: قيمت گذاري 
عرضه هاي اوليه در بورس اشتباه بوده و نقش دالالن 
در آن پررن��گ بوده و قيمت ه��ا به هيچ عنوان واقعي 
نيس��ت. وي خاطرنشان كرد: با توجه به آنكه مجلس 
هيات��ي را براي تحقيق و تفحص از س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار تعيين كرده و قرار است به صورت جدي 
بورس ورود كنيم، به نظر مي رسد برخورد باكساني كه 
از ابتدا با قيمت گذاري هاي غيرواقعي موجب ضرر و 
زيان مردم شده اند الزم است و آنها بايستي پاسخگو 
باشند. نايب رييس كميسيون امور داخلي كشور و 
شوراهاي مجلس اظهار داشت: نمايندگان مجلس 
بنا دارند عاوه بر بازديدهاي هيات تحقيق و تفحص 
از ب��ورس، به صورت س��رزده از س��ازمان بورس و 
بخش هاي زيرمجموعه آن بازديد كنند؛ نمايندگان 
مجلس منتظر اقدامات هيات تحقيق و تفحص از 
بورس براي اصاح امورات بازار سرمايه نمي مانند؛ 
چراكه مجلس بناي نظارت گسترده بر بورس را دارد.

»تعادل« در گفت وگو با تحليلگران بازار سرمايه بررسي كرد

عرضه خودرو در بورس به نفع چه كساني است؟



گروه راه و شهرسازي |
در حالي كه بنا به گزارش بان��ك مركزي تورم ماهانه 
ملك در ش��هر تهران طي آبان سال جاري 1.2 درصد 
بوده است، مركز آمار ايران عدد اين شاخص را نسبت 
به مهر ماه سال جاري منفي 4 درصد اعالم كرده است. 
به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران براي نخستين بار، 
تحوالتي قيمت ماهانه مسكن شهر تهران طي شهريور 
1400 را در روزهاي پاياني مهرماه سال جاري گزارش 
كرد. انتشار اين گزارش كه به روش »هدانيك« انجام 
مي شود، طي آبان و آذر )براي گزارش تحوالت مهر و 
آبان( نيز صورت گرف��ت. اين مركز پيش از اين، صرفا 
تحوالت فصلي قيمت و معامالت مس��كن كل كشور 
و از جمله تهران را گزارش مي ك��رد. در اين حال، اگر 
چه منبع داده هاي گ��زارش ماهانه مركز آمار با منبع 
داده ه��اي گزارش هاي ماهانه بانك مركزي يكس��ان 
است و هر دو با استفاده از اطالعات ثبتي سامانه امالك 
و مستغالت كش��ور انجام مي ش��ود، اما مركز آمار در 
گزارش خود از روش متفاوتي به نام »هدانيك« استفاده 
كرده اس��ت. در اين روش، به ج��اي تجزيه و تحليل 
»ميانگين قيمت« در شهر تهران از »شاخص قيمت« 
استفاده شده است. آنگونه كه مركز آمار گزارش كرده 
است، براي محاسبه درصد تغييرات قيمت واحدهاي 
مسكوني، ش��اخص قيمت نسبت به متوسط قيمت، 
تغييرات قيمت را بهتر نشان مي دهد. چون ممكن است، 
مشخصه واحدهاي فروش رفته در دوره هاي مختلف 
تغييرات زيادي داشته باشند كه در محاسبه متوسط 
قيمت قابل شناسايي نباش��د. به عنوان مثال، ممكن 
است تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در يك دوره 
بسيار بيشتر از دوره قبل باشد كه در اين حالت متوسط 
قيمت دو دوره متوالي قابل مقايسه با يكديگر نخواهد 
بود. شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك اين 
مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات كيفي در طول 
دوره هاي مختلف را از بي��ن مي برد. بنابراين، با وجود 
اينكه متوسط قيمت امالك مسكوني نسبت به شاخص 
قيمت براي عامه جامعه ملموس تر است، با اين حال، به 
دليل حذف تغييرات كيفي در محاسبه شاخص قيمت 
به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش بس��يار 

دقيق تر از تغييرات روش متوسط قيمت است.

    افت 4 درصدي تورم ماهانه مسكن
بر اساس گزارش مركز آمار، منظور از نرخ تورم ماهانه، 

درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري، نسبت به 
عدد شاخص ماه قبل است كه در آبان ماه 1400 اين 
اطالع به عدد منفي 0.5درصد رس��يده است. به اين 
ترتيب، تورم ماهانه آبان ماه در مقايسه با همين اطالع 
در ماه قبل )3.5 درصد(، 4 واحد درصد كاهش داشته 
است. عدد شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران 
در آبان1400، بر اس��اس ماه پايه فروردين 1395 به 
عدد  8 ،774رسيد كه نس��بت به ماه قبل )778.6(، 

0.5 درصد كاهش داشته است.

   كاهش تورم نقطه اي
بر اس��اس اين گزارش، منظور از ن��رخ تورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه 
سال قبل اس��ت. نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه 1400 
به عدد 20.2 درصد رسيده اس��ت؛ يعني خريداران 
براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران بايستي 
نس��بت به آبان 1399، به طور متوسط 20.2 درصد 
بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه اي اين ماه در مقايسه 
با ماه قبل )22.4( 2.2 واحد درصد كاهش داشته است.

   كاهش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم ساالنه 
آبان ماه 1400 امالك مسكوني شهر تهران به عدد 51، 
8 درصد رسيده است كه نسبت به همين اطالع در ماه 

قبل )59.3(، 7.5 واحد درصد كاهش داشته است.

     مقايسه بازده بازار مسكن در آبان
در آبان ماه س��ال جاري، قيمت س��كه رش��د 5.84 
درص��دي را تجربه كرد و در صدر فهرس��ت بازارهاي 
موازي ايس��تاد. نرخ دالر اما با 2.5 درصد بازدهي در 
جايگاه دوم قرار گرفت. جايگاهي همتراز تورم ماهانه 
نيز بود. مس��كن اما )به گزارش بانك مركزي( با تورم 
1.2 درصدي در جايگاه سوم نشست. بازار سهام نيز با 
افت 3.44 درصدي با فاصله معناداري از ساير رقبا در 
انتهاي فهرست بازارهاي موازي جاي گرفت. اما حاال 
با درنظر گرفتن رشد منفي 4 درصدي قيمت مسكن 
با روش هدانيك، مي بينيم كه بازدهي مسكن حتي از 
بازار سهام نيز بيشتر بوده است و انتهاي فهرست بازده 

بازارهاي موازي قرار گرفته است.

     رشد قابل توجه معامالت ملك
آن گونه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، تعداد 
معامالت انجام شده در آبان ماه حدود 7.3 هزار فقره 
بوده كه نسبت به ماه قبل از آن و در مقايسه با ماه مشابه 
در سال قبل به ترتيب 33.5 و 63.5 درصد افزايش را 

نشان مي دهد. 
به گزارش »تعادل«، اگر چ��ه تعداد معامالت ملكي 
انجام شده در آبان سال جاري )7.3 هزار فقره( تا تعداد 
معامالت در دوران رونق بازار مسكن )حدود 20 هزار 
فقره در ماه( فاصله زي��ادي دارد اما از آنجا كه در يك 
سال گذش��ته و به ويژه در 8 ماهه اخير، براي دومين 
ب��ار از مرز 7 هزار فقره در ماه عبور كرده اس��ت، حايز 
اهميت است. پيش از اين، صرفا در شهريور ماه تعداد 
معامالت ملكي در تهران ح��دود 7.8 هزار فقره ثبت 
شده بود. تعداد معامالت مسكن به استثناي فروردين 
و ارديبهشت سال جاري كه كمتر از 4 هزار فقره در ماه 
ثبت شده بود، در س��اير ماه ها حدود 5 هزار فقره بود. 
به اين ترتيب، مشاهده مي ش��ود كه بار ديگر، تعداد 
معامالت از ميانگين ماهانه در يك ساله اخير، حدود 2 
هزار فقره فاصله گرفته است.  بر اساس اين گزارش، از 
24 شهريورماه 1400 سقف دريافت تسهيالت خريد 
مس��كن از محل اوراق گواهي حق تقدم به همراه وام 
جعاله در ش��هر تهران 480 ميليون تومان، در مراكز 
استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر 400 ميليون 
و در ش��هرهاي با جمعيت 200 هزار نفر و كمتر 320 
ميليون تومان رسيده است. در پي افزايش سقف وام، 
در مهر ماه تقاضا براي خريد اوراق »تسه« افزايش يافت 
كه منجر به رشد قيمت آن نيز شد، به گونه اي كه در 
ابتداي آبان ماه قيمت اين اوراق به اوج و به قيمت 70 

هزار تومان رسيد. متقاضيان وام مسكن براي دريافت 
وام مي توانند اوراق تس��هيالت خري��داري كرده و بر 
مبناي آن از بانك مسكن براي خريد خانه وام دريافت 
كنند. اعتبار هر ك��دام از اوراق براي گرفتن وام 500 
هزار تومان تعيين شده است. از اين رو، براي دريافت 
وام 480 ميليون تومان��ي، متقاضيان بايد 960 ورقه 

»تسه« خريداري كند.

     خروج تدريجي بازار مسكن از بالتكليفي
در همين حال، به نظر مي رسد، ركود بازار مسكن به 
تدريج فاصله نرخ هاي پيشنهادي با قيمت معامالت را 

كاهش داده است. در همين رابطه، ديروز ايسنا گزارش 
كرد كه ميانگين نرخ هاي قطعي مسكن در شهر تهران 
از متري 27 ميليون تومان در آبان ماه س��ال گذشته 
به 32 ميليون تومان رس��يده و اين در حالي است كه 
قيمت هاي پيشنهادي از متري 56 ميليوني تومان به 

50 ميليون تومان كاهش يافته است. 
اگرچه هنوز قيمت هر متر مرب��ع واحدهاي موجود 
در بازار مس��كن اختالف حدود 18 ميليون توماني با 
نرخهاي قطعي دارد اما نزديك شدن قيمت هايي كه 
در ذهن مالكان است با آنچه كف بازار معامله مي شود 
در كنار افزايش 63 درصدي معامالت نسبت به آبان 
پارسال دو عالمت را به بازار ملك مخابره مي كند؛ اول 
اينكه بازار از حالت سردرگمي به سمت پذيرش ركود 
پيش مي رود و ديگر آنكه تقاضاي مصرفي به تدريج در 
حال تقويت است. سال گذشته به دليل ابهاماتي كه از 
شرايط اقتصادي و سياسي وجود داشت بازار مسكن با 
مشكل عدم قطعيت مواجه شده بود. نرخ رشد ساالنه 
قيمت در مناطق مصرفي تهران، كمتر از مناطق داراي 
تقاضاي سرمايه اي بوده است. اين در حالي است كه 
دو منطقه شمالي پايتخت با ركود معامالت مواجهند، 
در عين حال نرخها در منطقه يك با وجود نوس��انات 
ماهيانه، رش��د قابل توجهي را در مقايسه با آبان سال 
گذشته نشان مي دهد. حجم باالي عرضه مسكن در 

دو منطقه شمالي پايتخت از ركود بازار مسكن در اين 
مناطق حكايت دارد. بررسي ها نشان مي دهد بيشترين 
فايلهاي فروش آپارتمان در ش��هر تهران به منطقه 2 
مربوط مي شود و پس از آن منطقه يك قرار دارد. اين 
در حالي است كه منطقه پنج رتبه اول را از نظر تعداد 
معامالت به خود اختصاص مي دهد. اما تورم يك ساله 
مسكن در اين منطقه كمتر از مناطق 1 و 2 بوده است.
منطقه 2 ح��دود 25 درصد فايلهاي فروش آپارتمان 
در كل ش��هر تهران را به خود اختصاص مي دهد؛ در 
حالي كه سهم اين منطقه از معامالت قطعي در آبان 
ماه 1400 به ميزان 8.3 درصد اعالم شد كه از عرضه 
بي��ش از تقاضا در اين منطقه حكاي��ت دارد. آبان ماه 
1400 منطقه يك با افزايش 32 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل باالترين ميزان رشد ساالنه قيمت در 
بين مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داد. 
ادامه اين وضعيت در ماه هاي آينده مي تواند نشانه اي از 
ورود تقاضاي سرمايه اي به بازار مسكن تلقي شود. اين 
در حالي است كه رشد ساالنه قيمت در منطقه 2 كه 
رتبه سوم معامالت را در اختيار دارد 13.6 درصد بوده 
است. در منطقه 5 نيز به عنوان پرمعامله ترين منطقه 
پايتخت، رشد قيمت نسبت به آبان پارسال فقط 7.3 
درصد بود. متوسط افزايش ساالنه قيمت در كل شهر 

تهران نيز 17.7 درصد گزارش شد.
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مركز آمار: قيمت ملك در تهران طي آبان 4 درصد كاهش يافت

عقب نشيني 4 درصدي قيمت مسكن

به گزارش خبرن�گار روابط  عمومی 
و ب�ه نق�ل از مه�ران پاک بین مدیر 
بخ�ش احیا، رک�ورد تولی�د روزانه 
واح�د زم�زم ی�ک و دو در یازدهم 
آذرم�اه ۱۴۰۰ با تولید ش�ش هزار و 
۲۶۵ ُتن، پس از دو سال ارتقا یافت. 
همچنین رک�ورد تولید زمزم دو نیز 
پس از دو سال به سه هزار و ۲۶۰ ُتن 
رس�ید. وی در ادامه گفت: همدلی، 
کار گروهی، دان�ش فنی، تخصص و 
تعهد در کنار تالش بی وقفه و حفظ 
کیفیت محصول نهایی، رمز موفقیت 
در دس�تیابی به رکورده�ای تولید 
است. همچنین بدون انجام صحیح 
و اصول�ی فرآینده�ای نگهداری و 
تعمیرات، حفظ و ارتقاي سیستم ها، 

تجهی�زات و روال های عملیاتی که 
س�تون های اصلی پایداری و تحقق 
رکوردهای تولید هستند، این مهم 

میسر نبود.
گزارش خبرن�گار ما حاکی اس�ت، 
یک�ی از دالیل دس�تیابی به رکورد 
تولی�د ماهیانه ش�مش در آبان ماه، 
تولی�د مس�تمر و رکوردهای پیاپی 

واحد احیا بود.
گفتنی اس�ت، آهن اس�فنجی پس 
از ذوب و احی�ا در ف�والد س�ازی، 
در فرآین�د ریخت�ه گری به ش�کل 
محص�والت مورد نی�از در می آید و 
به سه شکل اس�لب )تختال(، بیلت 
و بلوم )شمش(  مورد استفاده قرار 

می گیرد.

رکورد توليد واحد زمزم يک و دو شرکت فوالد خوزستان شکسته شد
تداوم ارتقای توليد در فوالد خوزستان

یادمان ش�هدای گمنام دوران دفاع 
مقدس و ۵۷ ش�هید گرانقدر شرکت 
 ف�والد خوزس�تان اح�داث ش�د. 
مصطفی اژدری زاده، مدیر پروژه های 
ناحیه ساختمانی و س�ازه در گفت و 
گو ب�ا خبرن�گار روابط عمومی اظهار 
داش�ت: به منظور زنده نگه داش�تن 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب 
اس�المی و ارج نهادن به مقام شامخ 
ش�هدای گمنام، پیکر پ�اک دو تن از 
شهدای گمنام در آذرماه سال ۱۳۹۹ 
طی مراسمی تشییع و در محل ورودی 
شماره یک ش�رکت فوالد خوزستان 
به خاک سپرده ش�دند.  اژدری زاده 
افزود: طرح یادمان از آذرماه ۱۳۹۹ از 
سوی مدیریت پروژه های ساختمانی 
و سازه و با نظارت شرکت مهندسین 
مش�اور پیش�گامان فوالد آغ�از  و با 
اجرای ش�رکت ایده پردازان صنعت 
فوالد در کمتر از یک سال به سرانجام 
رسید. وی افزود: در ساخت و اجرای 

یادمان، همتی مضاعف گمارده شد و 
با پیگیری های معاونت برنامه ریزی و 
اجرای پروژه ها و با موافقت مدیرعامل 
محترم، این طرح به صورت مستمر و 

در دو شیفت کاری ادامه پیدا کرد.
اژدری زاده در پای�ان س�خنان خود 
اظهار داش�ت: جا دارد از تالش های 

بی وقف�ه تمامی همکاران ک�ه از بدو 
شروع این طرح نقش آفرینی کردند 

تقدیر و تشکر نمایم. 
گ�زارش خبرن�گار ما حاکی اس�ت، 
یادمان فاخر ش�هدای گمن�ام و ۵۷ 
ش�هید ش�رکت فوالد خوزستان در 

آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد.

احداث بنای يادمان شهدای گمنام و ۵۷ شهيد شرکت فوالد خوزستان

به گ�زارش خبرن�گار روابط عمومی، 
ظه�ر روز ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ در س�الن 
کنفران�س اس�تانداری خوزس�تان 
نودمی�ن نشس�ت س�تاد اس�تانی 
مدیریت کرونا ب�ا حضور کلیه اعضا و 
به ریاست استاندار خوزستان برگزار 
ش�د. در جریان این جلس�ه، صادق 
خلیلی�ان اس�تاندار وی�ژه و رییس 
ستاد استانی مدیریت کرونا و فرهاد 
ابول نژادیان  رییس دانش�گاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
جندی ش�اپور اه�واز و دبیر س�تاد 
اس�تانی مدیریت کرونا ب�ا اهدای دو 
لوح تقدیر خط�اب به امین ابراهیمی 
مدیرعامل و علیرض�ا مخبر دزفولی 
قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی 
و مسوولیت های اجتماعی از اقدامات 
ارزش�مند ش�رکت فوالد خوزستان 
در زمینه کنت�رل ویروس کووید١٩ و 
نیز حمایت های بی دریغ از مجموعه 
 بهداشت و درمان استان، در پیک های 
مختل�ف ای�ن پاندمی و ت�الش برای 
حفظ سالمت مردم شریف خوزستان 
قدردان�ی کردند. در بخش�ی از این 
تقدیرنامه آمده است: "دوران مبارزه با 
بیماری کرونا یکی از دوره های طالیی 
خدمت به مردم عزیز کشورمان است 
که بس�یاری از سازمان های مختلف، 
همپای مدافعان س�المت در این ایام 
خوش درخش�یدند و در پاسداری از 
سالمت مردم و جامعه اقدامات قابل 
توجهی انج�ام دادند. بدین وس�یله 
از همکاری بی ش�ائبه جنابعالی که با 
اه�دای تجهیزات به بیمارس�تان ها 
و کمک به واکسیناس�یون عمومی و 
مدیریت بیماری کرونا سهم بسزایی 

داش�ته اید، تقدیر و تشکر بعمل می 
آی�د. گفتنی اس�ت، علیرض�ا مخبر 
دزفولی، قائم مقام مدیرعامل در امور 

ستادی و مسوولیت های اجتماعی به 
نمایندگی از مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان این لوح ها را دریافت کرد.

تقدير استاندار ويژه خوزستان و ستاد استانی مديريت کرونا 
از شرکت فوالد خوزستان

استاندار ويژه خوزستان و دبير ستاد استانی مديريت کرونا از اقدامات ارزشمند شرکت فوالد 
خوزستان تقدير کردند

۵



س��ال ها پس از ابهام در الزامي بودن يا نبودن دريافت اينماد 
براي س��ايت ها، فروشگاه ها و حتي پذيرندگان شركت هاي 
پرداخت يار، باالخره با انتش��ار نامه اي از س��وي مديرعامل 
شاپرك به ش��ركت هاي پرداخت يار، دريافت اينماد الزامي 
شد؛ اتفاقي كه احتماال يك زلزله تمام عيار براي بازار تجارت 
الكترونيكي ايران به دنب��ال دارد. حال آنكه به گفته اعضاي 
كميس��يون فين تك و پرداخت ياري سازمان نظام صنفي 
رايانه اي، اجراي اينماد به ش��كل اجب��اري، چيزي جز ضرر 
براي كسب وكارها و كاربران شبكه هاي آنالين نخواهد بود. 
كاركرد نماد اعتماد الكترونيكي احراز هويت، آدرس و اصالت 
مجوزهاي تخصصي اشخاص براي شروع و ادامه فعاليت در 
همان رسته شغلي در فضاي مجازي است، اما پيرو آيين نامه 
اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب هيات 
دولت دوازدهم، شركت هاي پرداخت يار ملزم به دريافت نماد 
الكترونيكي )اينماد( از مشتريان خود شده اند و مقرر شد از 
مردادماه سال ۱۴۰۰، دريافت اينماد براي كسب وكارهايي 
كه پرداخت الكترونيكي دارند، اجباري ش��ود. با وجود اين، 
برخي نمايندگان مجلس معتقدند اگرچه مجلس با تصويب 
قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار بسياري از موانع 
موج��ود بر س��ر راه كارآفرينان را از ميان برداش��ته، اما طي 
هفته هاي اخير بانك مركزي، كس��ب و كارهاي اينترنتي 
را مل��زم به دريافت اينم��اد كرده و اين ال��زام، برخالف روح 
قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار توسط مجلس 
است. مديرعامل ش��اپرك با ارسال نامه اي به مديران عامل 
شركت هاي پرداخت يار اعالم كرد كه از مرداد ماه، حين ثبت 
اطالعات پذيرندگان جديد، اطالعات ثبت شده در خصوص 
نماد اعتماد الكترونيكي نيز بررسي مي گردد و از تخصيص 
پايانه به موارد نامنطبق جلوگيري به عمل خواهد آمد. يكي از 
اصلي ترين كارهاي شركت هاي پرداخت يار اكنون ارايه درگاه 
پرداخت به فروشگاه ها و شركت هاي مختلف است. اين نامه به 
سادگي مي گويد شخص حقيقي يا حقوقي كه مي خواهد 
از شركت هاي پرداخت يار درگاه بگيرد، بايد نماد اعتماد 
داشته باشد؛ رويكردي كه قطعا مي تواند يك زلزله بزرگ 
در بازار تجارت الكترونيكي ايران ايجاد كند. آنچه مشخص 
نيست اينكه چنين تصميمي با چه ميزان بررسي اتخاذ 
شده است. چراكه در حال حاضر بخش بزرگي از فروش 

اينترنتي بر بستر شبكه هاي اجتماعي انجام مي شود.

    مشكل فروشگاه هاي اينترنتي
 شبكه هاي اجتماعي در دريافت اينماد 

اين در حالي است كه فروشگاه هاي اينترنتي در شبكه هاي 
اجتماعي نمي توانند نماد اعتماد دريافت كنند، چرا كه اينماد 
صرفا براي وب سايت ها طراحي شده است. اين تضاد بزرگ، 

مشخصا ضربه گسترده اي به كسب وكارهاي اينترنتي در 
شبكه هاي اجتماعي خواهد زد و بازار تجارت الكترونيكي را 
به سوي بازار خاكستري »كارت به كارت« و سخت تر شدن 
پيگيري سفارشات براي مشتريان و فروشگاه ها پيش خواهد 
برد؛ رويكردي كه نهايتا پليس فتا را هم بيشتر از پيش درگير 
خواهد كرد. شايد يك كسب وكار اينستاگرامي بتواند با 
رفتن به سوي كارت به كارت، دريافت درگاه را فراموش 
كند اما اين روش براي بسياري از كسب وكارهاي خانگي 
و حتي اس��تارت آپ هاي كوچكي كه در ابتداي مس��ير 
رشد خود هستند يك روش منطقي و قابل انجام نيست. 
در واقع همين تصميم باعث مي ش��ود تا استارتاپ هاي 
كوچكي كه اكنون در شتابدهنده ها هستند نتوانند درگاه 
پرداخت داشته باشند چراكه هنوز به مرحله دريافت مجوز 
نرسيده اند. با نگاه خوش بينانه، اين تصميم در درازمدت 
مي تواند باعث شفاف تر شدن بازار تجارت الكترونيكي در 
ايران شود. اما تا آن زمان، پرداخت يارها بخش عمده اي 
از مشتريان خود را از دست مي دهند، كسب وكارهاي 
اينس��تاگرامي با چالش جدي درياف��ت درگاه مواجه 
مي شوند، پيگيري پرداخت ها براي مشتريان سخت تر 
مي شود و كاله برداري ها افزايش پيدا مي كند و نهايتًا به 
دليل مشكالت استارتاپ هاي كوچك در دريافت درگاه، 
جلوي مسير نوآوري گرفته مي شود. با اين همه، به نظر 
مي رسد باز هم راديكال ترين تصميم، در كوتاه ترين زمان 
ممكن قرار است اجرايي شود. تصميمي كه نتايج مثبت 
خواهد داش��ت هم منفي، اما نحوه اجراي آن و زلزله اي 
كه ايجاد مي كند مدت ها آواربرداري نياز خواهد داشت.

    اجبار به دريافت »اينماد« 
سنگ بزرگي جلوي پاي كارآفرينان است

محسن دهنوي عضو كميسيون صنايع و معادن در مطلبي 
در صفحه توييتر خود نوش��ت: »مجلس با تصويب قانون 
تس��هيل صدور مجوزهاي كسب  و كار س��عي در كاهش 
سختي هاي كارآفرينان داشته اس��ت. ما اجبار به دريافت 
»اينماد« را س��نگ بزرگ��ي جلوي پ��اي كارآفرينان و در 
تضاد ب��ا روح قانون  جديد مي دانيم لذا تا زمان فراهم آمدن 
زيرس��اخت هاي الزم و بررس��ي همه جوانب، اجازه آن را 
نخواهيم داد. از ۳۵۰ هزار كسب  و كار اينترنتي، ۷۰ درصد 
»اينماد« دريافت نكرده اند. ضمنا تجربه ورشكستگي سكه 
ثامن نش��ان داد اجبار به استفاده از اينماد كارآمدي الزم را 
نخواهد داشت. نبايد با مانع تراشي براي نخبگان و كارآفرينان، 
به مهاجرت جوانان و خروج س��رمايه هاي ملي دامن زد.« 
همچنين در جلس��ه علني روز گذشته مجلس در تذكري 
بيان كرد: مجلس با تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي 

كسب و كار بس��ياري از موانع موجود بر سر راه كارآفرينان 
را از ميان برداش��ت و ب��ه گونه اي اقدام ش��د تا متقاضيان 
درخواست هاي خود را در سامانه ارايه كنند و نيازي به اخذ 
بسياري از مجوزهاي ديگر نباشد كه طرح مالكيت صنعتي 
نيز قصد دارد تا به كارآفرينان كمك كند، اين درحالي است 
كه ط��ي هفته هاي اخير بانك مركزي، كس��ب و كارهاي 
اينترنتي را ملزم به دريافت اينماد كرده است. اين الزام بانك 
مركزي براي دريافت نشان اينماد توسط كسب و كارهاي 
اينترنتي، برخالف روح قانون تس��هيل صدور مجوزهاي 
كسب و كار توس��ط مجلس است، به دليل اختالف نظري 
كه بين وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت و بانك مركزي وجود 
دارد ۳۵۰ هزار كس��ب و كار جوانان كشور تحت تاثير قرار 
گرفته است، بر همين اساس الزم است به اين مهم رسيدگي 
شود.« پس از آن محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اس��المي در پاس��خ به اظهارات دهنوي بيان كرد: موضوع 
كسب و كارهاي اينترنتي بسيار با اهميت است و مجلس از 
اين موضوع حمايت مي كند، اما در خصوص دريافت اينماد، 
اگر اختالفي بين دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي است اين اختالف نمي تواند 
مانع كار اين بخش مهم ش��ود و اگر مش��كلي درخصوص 
دريافت نماد مذكور وجود دارد بايد رفع شود، مجلس مدافع 
فعاليت هاي اقتصادي در بستر فضاي مجازي است و ما 
براي تقويت اين حوزه تالش مي كنيم، در حال حاضر بر 
اساس آمار ارايه شده، كسب و كارهاي ديجيتال حدود ۴ 
الي ۵ درصد GDP كشور را به خود اختصاص داده است 

كه بايد به بيش از ۱۰ الي ۱۵درصد افزايش پيدا كند.

    اجراي اجباري اينماد 
به معناي نابودي كسب وكارها است

همچنين نشست اعضاي كميسيون فين تك و پرداخت ياري 
س��ازمان نظام صنفي يارانه اي درباره موض��وع اينماد، روز 
گذشته در محل اين سازمان برگزار شد. در اين نشست رضا 
قرباني، رييس كميسيون فين تك سازمان نصر، با بيان اينكه 
اجراي اجباري اينماد به معناي نابودي كسب وكارها است، 
گفت: اين صحيح نيست كه مي گويند اگر كسي با اين نماد 
مخالفت كند يعني با قمار موافق اس��ت. وي ادامه داد: طبق 
آخرين آمار بانك مركزي كل گ��ردش ابزارهاي پرداختي 
ش��امل كارت خوان ها، درگاه هاي پرداخت اينترنتي، ۶۰۰ 
هزار ميليارد تومان بوده است. از اين ميزان ۸۰ هزار ميليارد 
تومان در درگاه هاي اينترنتي جابه جا شده و ۳۰ هزار ميليارد 
تومان توسط شركت هاي پرداخت ياري انجام شده كه حاكي 
از پرداخت باال در فضاي آنالين است. اما اينكه بخواهند اينماد 
را به شيوه فعلي اجرا كنند، كسب وكارهاي پرداخت ياري را 
از بين مي برند. در اين نشست همچنين مهدي شريعتمدار، 
رييس انجمن فين تك، با اشاره به تفاوت هاي پرداخت ياري و 
PSP ها توضيح داد: شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرداختي 
يعني PSP ها، مجوز خود را از بانك مركزي دريافت مي كنند، 
اما پرداخت يارها هدايت كننده تراكنش به س��مت PSP ها 
هستند. همچنين PSP ها كارمزدشان را از بانك و شاپرك 
مي گيرن��د و درآمدي بالغ بر ۱۲ ت��ا ۱۶ هزار ميليارد تومان 
دارند اما پرداخت يارها از كسب وكارها كارمزد مي گيرند. وي 
ادامه داد: PSP ها الزام ش��دند كه بايد اينماد دريافت كنند و 
بعد سرويس دهند. با اجرايي شدن اينماد به دليل مزايايي 

كه PSP ها دارند، ح��وزه پرداخت ياري از بين مي رود. حتي
PSP ها در برخي حوزه ها به كسب وكارها كارمزد پرداخت 
مي كنند، بنابراين كسب و كار حاضر نيست در شرايطي كه 
بايد به پرداخت يار كارمزد بدهد، فعاليت كند. شريعتمدار 
خاطرنشان كرد: اينماد در هر جاي دنيا نماد اعتماد است كه 
بخش خصوصي آن را صادر مي كند. اما اگر دريافت آن را براي 
كسب وكارها اجباري كنيم، ديگر نماد اعتماد نيست بلكه 
مجوزدهي است. در چنين شرايطي كسب وكارها بعضا بايد 
از نهاد متصدي مجوزي بگيرند كه حتي اصال تعريف نشده 
است. بنابراين يا از خير كسب و كار مي گذرند يا كشور را ترك 
مي كنند. همچنين احمدرضا منصوري، رييس كميسيون 
پرداخت ياري س��ازمان نصر، با بيان اينكه با اجباري شدن 
دريافت اينماد، توسعه كسب وكارهاي پرداخت ياري متوقف 
شده، گفت: كسب وكارهاي پلتفرمي، كسب وكارهاي خانگي، 
كسب وكارهاي بالغ اينترپرايز و كاربران شبكه هاي آنالين، 
همگي از اين تصميم متاثر مي ش��وند، كما اينكه تا پيش از 
اين روزانه ۲۰۰۰ كسب وكار شروع به كار مي كرد و اين عدد 

اكنون به ۲۰۰ عدد رسيده و به يك دهم كاهش يافته است.

     اجباري شدن اينماد  برخالف مصوبات مجلس
سه كميسيون فين تك، پرداخت ياري و تجارت الكترونيكي در 
رسته خدمات فناوري اطالعات سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان تهران همچنين پيش از اين در بيانيه اي اعالم كردند كه 
اجباري شدن اينماد، برخالف مصوبات مجلس است. در اين 
 بيانيه آمده است: آينده ايران در گرو رشد پرسرعت زيست بوم 
نوآوري كشور اس��ت. اولويت امروز ما، بايد تسهيل مضاعف 
فضاي كسب وكار، ايجاد اميد و حفظ نخبگان و كارآفرينان 
باشد. در ش��رايطي كه جنگ اقتصادي از هر سو كشورمان 
را فرا گرفته اس��ت، وظيفه ما تالش تمام عيار براي توسعه 
فضاي باز اقتصادي و ترس��يم آينده اي روشن براي ايران در 
منطقه است. در اين ميان هرگونه اقدام غيركارشناسي كه 
مانعي در شروع يا تداوم فعاليت  كسب وكارهاي تحول آفرين 
باشد از دست دادن فرصت ها به رقباي منطقه اي و در نهايت 
تضعيف ايران در عرصه جهاني است. تبديل شدن اينماد از 
يك نشان اختياري به نهاد تنظيم گر تمامي كسب وكارهاي 
فضاي مجازي، با روش جلوگيري از شروع فعاليت حوزه هاي 
تحول آفرين كه هنوز تنظيم گري نشده اند اقدامي است كه به 
صورت كامل برخالف رويكرد رسمي اصناف كشور و مجلس 
شوراي اسالمي به عنوان باالترين نهاد تقنيني است. اساسْا 
ايجاد يك رگوالتور بخشي با چند بند از يك مصوبه هيات 
وزيران كه ش��امل كليه كسب وكارهاي اينترنتي شامل 
خرد و كالن، كااليي يا خدماتي باش��د با اين گستردگي 

اختيارات، نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسالمي است.
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تاكيد معاون وزير صمت
 بر حمايت از فوالدسازان 

با نظام تعرفه اي
هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو با حضور 
مهدي صادقي نياركي معاون امور صنايع وزارت صمت 
در محل دايمي نمايشگاه هاي تهران افتتاح شد. به گزارش 
روابط عمومي ذوب آهن اصفهان، مهدي صادقي نياركي 
در آيين افتتاحيه اين نمايش��گاه گفت: دستاوردهاي 
صنعت فوالد جزو بزرگ ترين افتخارات كشور به شمار 
مي رود زيرا صنعتي است كه در كنار تامين نياز داخل، 
ارز حاصل از صادرات آن نياز صنايع پايين دستي كشور 
را تامين مي كند. وي افزود: در سال گذشته ۳۰ ميليون 
تن توليد انواع فوالد داشتيم و در هفت ماهه سال جاري 
نيز ۱۴ و نيم ميليون تن انواع فوالد توليد ش��ده است. 
معاون امور صناي��ع وزارت صمت تصريح كرد: توليد 
ريل در ذوب آهن اصفهان افتخار جمهوري اسالمي 
ايران است و محصول داراي ارزش افزوده باال به شمار 
مي رود كه اين شركت از دو سال پيش با ورود به توليد 
اين محصول گامي موثر در راستاي خودكفايي برداشته 
است. وي افزود: عنوان سياست گذار در راستاي حمايت 
از توليد نسبت به تدوين نظام تعرفه اي اقدام كرده ايم 
تا با محقق شدن اين موضوع سهم خودمان را بيش از 

پيش در حمايت از توليد داخل ايفا كرده باشيم.

سه كميسيون فين تك، پرداخت ياري و تجارت الكترونيكي سازمان نصر: اجباري شدن اينماد برخالف مصوبات مجلس است

اينماد اجباري، سنگ جديد جلوي پاي كسب وكارهاي اينترنتي

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
 شماره ۱۴۰۰/۴

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در نظر دارد به استناد بند یک ماده ۱۹تصویب نامه شماره ۱۳۸۹0 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/07 
مجلس شورای اسالمی و ابالغیه شماره 674۹0 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/24 ریاست جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
در ضمن اسناد مناقصه در سایت www.setadiran.ir منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ۱400/۹/۱7 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مورخ ۱400/0۹/20 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها مورخ ۱400/0۹/۳0 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکات مورخ ۱400/۱0/0۱ در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس بیست متری استقالل 
روبروی بهزیستی تلفن ۳۳670۱00-0۸6 داخلی ۱60 می باشد .

مناقصه گران می بایست پاکات الف،ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت 
مقرر بارگزاری و صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند .

در راستای ماده 24 الف بخشنامه ۱۳0۸۹0 حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه ۱ پاکت می باشد، و در صورت 
وجود حداقل ۱ مناقصه گر،مناقصه برگزار می گردد.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی

نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(مشخصات پروژه ردیف 

تبدیل مواد اولیه قیری ۱
PG به انواع قیر VB۱67/۱27/000/000۸/۳56/۳50/000 تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی فیش

واریزی و یا اوراق مشارکت بی نام باشد

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آماده باش ۵۴ اكيپ راهداري 
در آستانه آغاز طرح زمستاني

مديركل راه��داري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
مركزي از آماده باش ۵۴ اكيپ راهداري، در آستانه 
آغاز طرح راهداري زمستاني خبر داد. مهرداد جهاني 
اظهار كرد: با توجه به پيش بيني ورود سامانه بارشي 
به استان مركزي كليه نيروهاي راهداري آماده باش 
هس��تند همچنين ۳۷ راهدارخانه ثابت و سيار در 
محورهاي مواصالتي استان تجهيز شده اند. وي ادامه 
داد: با استقرار ماشين آالت راهداري و دستگاه هاي 
مكانيزه برف روبي و ذخيره نمك و شن مورد نياز در 
راهدارخانه ها، اميد آن مي رود مشكلي در خصوص 
برقراري ترددي ايمن در محورها نداش��ته باشيم. 
مديركل راه��داري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
مركزي تصريح كرد: ضمن تمهيدات به عمل آمده، 
به كاربران راه ها توصيه مي شود: ضمن صرف نظر 
از س��فرهاي غير ضروري، در صورت اقدام به سفر 
حتمًا از سالمت فني اتومبيل خود مطمئن گشته 
و تجهيزات ايمني و گرمايشي مورد نياز را با خود به 
همراه داشته باشند و در نهايت حتمًا هنگام بارش 
برف و يخبندان از زنجير چرخ استفاده كنند. وي در 
ادامه از مردم خواس��ت تا قبل از اقدام به سفرهاي 
برون شهري، حتمًا جهت اطالع از آخرين وضعيت 
جوي و ترافيكي راه ها، از طريق شماره گيري تلفن 
گويا و ۲۴ ساعته ۱۴۱ يا اپليكيشن موبايلي سامانه 
۱۴۱ به��ره بگيرند و در ش��رايط ناپاي��دار جوي از 

سفرهاي غير ضروري و شبانه پرهيز كنند. 

فراخوان نخستين جشنواره راديويي 
»دلصدا« در شهر زير زميني

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، سيد محمد نقيب 
ضمن گراميداشت سالروز والدت حضرت زينب كبري 
)سالم اهلل عليها( و روز پرس��تار گفت: عالقه مندان به 
شركت در نخستين جشنواره راديويي »دلصدا« بايد 
پادكس��ت هاي ارس��الي خود را در قالب حداقل ۶۰ و 
حداكثر ۹۰ ثانيه و با فرمت mp۳ تهيه و توليد كنند. 
وي با اشاره به اينكه موضوعات اين جشنواره در خصوص 
سالروز والدت حضرت زينب)س(، تكريم مقام پرستار و 
تجليل از زحمات كادر درمان در ايام بيماري كرونا است، 
افزود: عالقه مندان مي توانند آثار خود را تا روز سه شنبه 
farhangimetro@ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ به نش��اني
tehran.ir با ذكر دقيق مش��خصات و شماره تماس 
ارسال نمايند. نقيب گفت: به تمامي نفرات شركت كننده 
از طرف دبيرخانه جش��نواره لوح تقدي��ر اهداء خواهد 
شد. همچنين از نفرات برتر و مستعد، جهت همكاري 
به صورت افتخ��اري با »راديو مت��رو« دعوت به عمل 
خواهد آمد. سرپرست معاونت امور فرهنگي و اجتماعي 
خاطرنشان كرد: به نفر اول ۱۰ ميليون ريال، نفر دوم ۷ 
ميليون ريال، نفر سوم ۵ ميليون ريال و نفرات چهارم تا 

دهم ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال اهدا خواهد شد.



تعادل | فرشته فريادرس|
واردات خودرو مش��روط به صادرات خ��ودرو به زودي ابالغ 
مي شود. البته درحالي سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرده 
كه اين شورا با ماده ۴ )موضوع واردات خودرو( مخالفتي ندارد 
و ايرادها برطرف شده كه ايرادات هيات عالي نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به اين مصوبه مانع از ابالغ آن شده 
است. حال، رييس كميسيون صنايع مجلس در اظهاراتي 
گفته اس��ت كه روال قانون گذاري اين است كه آنچه كه در 
مجلس تصويب شده به شوراي نگهبان مي رود و در اين شورا 
از نظر اينكه مغايرت با ش��رع و قانون اساسي نداشته باشد، 
اظهارنظر مي شود، از اين رو، مرجع ثالث )مجمع تشخيص( را 
در قانون گذاري نمي پذيريم. با وجود اين نوع اختالفات قانون، 
طرح مذكور همچنان مورد انتقاد جدي كارشناسان نيز قرار 
دارد و خيلي ها آن را يك طرح عقيم شده مي دانند، كه جز 
اينك��ه راه را براي صادرات جعلي باز  كند، اثر مثبتي بر بازار 
خودروي داخل نخواهد داشت. در همين حال، يك منبع 
آگاه به »تعادل« اعالم كرد كه قرار است ساختار صنعت 
خودرو به زودي با تغييراتي همراه باشد. در فاز نخست، اين 
تغيير ساختاري و مربوط به تشكيل معاونت »خودرو« 
يا »حمل و نقل« است كه براين اس��اس، قرار است كه 
معاونت صنايع تفكيك و به چند بخش تقس��يم شود، 
كه معاونت خودرو يكي بخش آن است. تغيير دوم اما به 
انتصاب يكي از مديران خودروسازي بر مسند اين معاونت 
بر مي گردد كه قرار است به زودي اجرايي و اعالم شود. 

    بازگشت طرح واردات از شورا به مجلس 
اواخر خردادماه ۱۳۹۸، مجلس طرح ساماندهي خودرو را 
مصوب كرد. بند ۴ اين مصوبه مربوط به واردات مش��روط 
خودرو است كه در خرداد ۱۳۹۹ مورد ايراد شوراي نگهبان 
قرار گرفت و دوباره براي بررس��ي و رفع ايرادات به مجلس 
بازگشت و تاكنون رفت وآمدها و اظهارنظرهاي مختلف را 
به همراه داشته است. مجلس درنهايت ۲۶ آبان به اصالحيه 
ماده ۴ طرح س��اماندهي خودرو رأي داد. بر مبناي مصوبه 
مجلس »هر ش��خص حقيقي و حقوقي مي توان��د به ازاي 
صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا س��اير كاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه نسبت به واردات خودرو 
براي تنظيم بازار اقدام نماي��د.« در يكي از تبصره هاي اين 
ماده هم آمده: »با هدف تنظيم بازار و رعايت الگوي مصرف، 
شاخص هاي كيفيت و ميزان مصرف سوخت خودروهاي 
وارداتي و نيز س��قف تعداد مجاز واردات آنها )متناس��ب با 

كس��ري توليد داخل نس��بت به تقاضاي موثر( به صورت 
س��االنه، توس��ط وزارت صمت تعيين و به تصويب هيات 
وزيران مي رس��د«. اين مصوبه بعد از سه بار رفت وبرگشت 
ميان مجلس و ش��وراي نگهبان و براي چندمين بار به اين 
 شكل اصالح شد. در نهايت روز شنبه، هادي طحان نظيف 
سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد كه اين شورا با ماده ۴ 
)موضوع واردات خودرو( مخالفتي ندارد و ايرادها برطرف شده 
است؛ اما اين طرح دوباره به مجلس بازگشته است. اما نكته 
اينجاست كه او توضيح داد با وجود اين تأييد از سوي شوراي 
نگهبان، ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 

نظام به اين مصوبه مانع از ابالغ آن شده است. 

     ورود مجمع تشخيص به طرح را نمي پذيريم
در همين راستا، رييس كميسيون صنايع مجلس، فربد زاوه، 
كارشناس صنعت خودرو و معاون صنعتي وزارت صمت، با 
حضور در برنامه تلويزيوني به بحث و بررسي موضوع واردات 
خ��ودرو پرداختند.  ع��زت اهلل اكبري تاالرپش��تي، رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس، در ابتداي اين برنامه در 
پاسخ به اينكه با وجود عدم مخالفت شورا با واردات خودرو، چرا 
اين طرح مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار كرد: پس از 
چندين بار رفت و برگشت طرح به كميسيون و صحن مجلس، 
در نهايت اين طرح بدينگونه به نتيجه رسيد كه واردات خودرو 
در ازاي ص��ادرات خودرو، قطعات خ��ودرو و ارزي كه داراي 
منشأ خارجي كه مورد تاييد بانك مركزي باشد، انجام شود؛ 
اما رييس بانك مركزي در نامه اي خطاب به رييس مجلس، 
اعالم كرد، بانك مركزي نمي تواند منشأ ارز را تأييد كند؛ اين 
موضوع براي ما هم عجيب بود اما به درخواست رييس مجلس 
شوراي اسالمي، از اين بند صرف نظر و حذف شد. در نهايت با 
توجه به اظهارات نماينده شوراي نگهبان مبني بر تاييد طرح 
در شوراي نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس براي ابالغ 
باز مي گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.  اكبري با 
بيان اينكه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين طرح 
از نظر ما جديد است، يادآور شد: در مرحله قبلي حتي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان اعالم كرده بود كه 
برخي بندهاي طرح واردات خودرو، برخالف قانون اساسي 
است. روال قانون گذاري اينچنين است كه آنچه كه در مجلس 
تصويب شده به شوراي نگهبان مي رود و در اين شورا از نظر 
اينكه مغايرت با شرع و قانون اساسي نداشته باشد، اظهارنظر 
مي شود و مرجع ثالث را در قانون گذاري نمي پذيريم. اكبري 
ضمن تاكيد براينكه قانون گذار حكيم است و باتوجه به 

جميع جهات، اظهارنظر و قانون وضع مي كند، گفت: 
اما اينكه اين قانون چگونه اجرا شود، در حوزه وظايف 
دولت است. به صورت كلي اما در كليه توليدات، فرمولي 
وجود دارد كه كميسيون صنايع به آن اصرار دارد و آن 
اين است كه هر توليدي بايد فن آور پايه و صادرات محور 
باشد. اگر صادرات محور باشد، قابليت استمرار و دوام 

دارد اما درغير اين صورت افول خواهد كرد.

    خودروسازها ، حياط خلوت دولت ها شد ند
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت كه ايراد جاي 
ديگري است كه آن ايراد در ساختار دو خودروساز بزرگ است 
كه به عنوان مهم ترين خودروسازان كشور مطرح هستند 
و سال هاس��ت كه حياط خلوت دولت ها شده اند. دولت ها 
دخالت هاي بس��ياري در اين حوزه دارند كه البته مختص 
اين دولت نيست و دولت سيزدهم بنا دارد اين امور را اصالح 
كرده و دخالتي در اين حوزه نداشته باشد. اكبري تاالرپشتي 
تصريح كرد: سهم دولت در گروه صنعتي ايران خودرو شش 
درصد اس��ت اما دخالت بس��يار بااليي در امور آن دارد كه 
موجب به هم ريختگي ساختار مي شود. اگر قرار است كه 
خودروسازي ها دولتي شوند، به صورت واضح به مردم 
اعالم شود؛ در غيراينصورت بايد ساختارها اصالح شود.

    تغيير ساختار در وزارت صمت
با توجه به اظهارات اين نماينده مجلس در خصوص اصالح 
ساختار صنعت خودروس��ازي، در همين راستا، خبرهاي 
رسيده حاكي از اين است كه وزير صمت قصد دارد در برنامه 
تحولي خود دست به ساختار وزارت صمت بزند. يك منبع 
آگاه در اين زمينه به »تعادل« گفت: صنعت خودروسازي 
كشور به زودي با دو تغيير همراه خواهد بود. تغيير نخست 
ساختاري است و مربوط به تش��كيل معاونت »خودرو« يا 
»حمل و نقل« اس��ت. براس��اس اين تصميم قرار است به 
زودي، معاونت صنايع تفكيك و به چند بخش تقسيم شود 
كه معاونت خودرو يك بخش آن است. اما دومين تغييري 
كه س��يد عليرضا فاطمي امين در دستور كار دارد، انتصاب 
يكي از مديران خودروساز بزرگ كشور بر مسند اين معاونت 
است. البته شنيده ها حاكي از اين است كه فرشاد مقيمي به 
احتمال زياد گزينه اصلي اين تغيير باش��د و به زودي بايد با 
جاده مخصوص خداحافظي كند. وزير صمت از زمان آغاز به 
كارش، افزايش توليد خودرو را به منظور تنظيم بازار و كنترل 
قيمت، به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي كاري اش اعالم 

كرد كه به نظر مي رسد، اين تغيير ساختار در راستاي تحقق 
همين هدف باشد. برهمين اساس، اين دو اقدام را مي توان 
نخستين تغيير اساسي در صنعت خودرو آنهم در دولت 
سيزدهم عنوان كرد كه قرار است به زودي اجرايي شود. 
حال اينكه چقدر اين تغيير ساختار و تفكيك بخش ها 
بتواند لوكوموتيو صنعت خودروي بي جان و زيانده را تكان 
دهد، بحث ديگري را مي طلبد كه به آن خواهيم پرداخت.

     قانون جديد باعث صادرات جعلي مي شود
در ادامه، فربد زاوه، كارش��ناس صنعت خودرو هم در رابطه 
با اين ط��رح و ابهامات مربوط��ه به ط��رح واردات خودرو، 
اظهار كرد: ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع 
نوعي بدعت گذاري در قانون گذاري بوده است. در حقيقت 
ممنوعيت واردات خودرو خود نوعي بدعت است. طبق قانون 
واردات خودرو در نهايت مي توانست تعرفه باال داشته باشد تا 
دولت از منابع ارزي خود صيانت كند يا كوتاه مدت، واردات را 
ممنوع كند. بنابراين به صورت قانوني توسط مجلس ممنوع 
نشده بود كه حال بخواهد توسط مجلس به صورت قانوني آزاد 
شود. او بيان كرد كه اين قانون براي تنظيم بازار است و تنظيم 
بازار هم به بحث تعداد اشاره دارد. در شرايط متعادل، زماني كه 
عرضه كااليي كم مي شود، طبعا قيمت آن باال مي رود. تنها 
راه حل براي تنظيم بازار فارغ از عملكرد دستوري كه نتيجه اي 
به دنبال ندارد و هيچ كااليي را نمي تواند با دستور در قيمت 
پايين نگه دارد، افزايش عرضه است. اين كارشناس صنعت 
خودرو خاطرنش��ان كرد: در قانون اوليه كه در سال ۱۳۹۸ 
نوشته شد، بر افزايش عرضه تاكيد داشت كه يكي از راه هاي 
افزايش عرضه؛ واردات بوده است اما اتفاقي كه افتاد اين بود 
كه همين افزايش عرضه به توليد داخل كه كمبود هم داشت، 
وصل شده است. زاوه بزرگ تررين مشكل بزرگ طرح هاي 
از اين دس��ت را ايجاد صادرات جعلي كه منجر به صادرات 
اقتصادي در كشور هم نمي شود، دانسته و گفت: وصل كردن 
واردات به صادرات به اين معناست كه مردم هزينه اضافه تري 
بپردازند كه صادركنندگان جان بگيرند. صادركننده اي كه 
در بازار خود هزينه حمل نمي دهد و تعرفه اي كه پرداخت 
نمي شود، نمي تواند رقابت كند، با اين شيوه هم باز رانت خواهد 
داشت و قادر به رقابت نخواهد بود. وي ضمن تاكيد بر اينكه 
بهاي سهم داشتن از بازارهاي جهاني، نمي تواند از جيب ۸۰ 
ميليون مردم كشور پرداخت شود و مشكل اصلي اين طرح در 
همين موضوع است، گفت: اين مردم توانايي مالي مشخصي 
داشته و كساني كه مي توانند خودروهاي وارداتي را خريداري 

كنند، ساالنه نهايتا ۷۰ هزار نفر باشند. قطعا اين روش واردات، 
نامناسب اجرا خواهد شد، اما اگر قرار بود به صادرات كل متصل 
شود، داراي مفهوم بود؛ اما در صنعتي همچون صنعت خودرو 
كه صادرات اقتصادي به هيچ عنوان ندارد و همان ۴۰-5۰ 
ميليون دالر هم عمدتا سياسي است، برايشان يارانه پرداخت 
شده است و زيان ده هس��تند. زاوه افزود: احساس ما براين 
است كه اين قانون در نهايت به انتفاع قطعه ساز ختم شود و 
نظارت پذير نيست. بيشينه مجموع صادرات به كشور طبق 
آمار گمرك، 5۰ ميليون دالر است كه با سقف ۴۰ هزار دالر، 
حدود ۱۲۰۰ دستگاه وارد خواهد شد؛ چنانچه سقف ۴۰ هزار 
دالر وجود نداشته باشد، به ۶۰۰ دستگاه هم نخواهد رسيد. 
او بيان كرد كه به محض اجراي قانون، اعالم مي ش��ود 5۰۰ 
ميليون دالر صادرات قطعه انجام شده است كه اين واقعي 
نخواهد بود. طبق اسناد، صادرات درست انجام و قطعه توليد 
شده است اما ممكن است صادرات جعلي باشد و ذوب فلزات 
در كشورهاي ديگر باشد. قطعًا واردكنندگان و قطعه سازان 
بايد صادراتي كنند كه قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن 
براي واردات اس��تفاده كنند. اين كارشناس صنعت خودرو 
تاكيد كرد: بهتر بود اين صادرات در مقابل واردات را به خود 
قطعه ساز محدود مي شد تا قطعه ساز اجازه داشته باشد منبع 
ارزي خود را از صادرات خود تأمين كند. واردكننده خودرو 

هم از هر مسيري كه صادرات داشت، خودرو وارد مي كرد. 

    معاون توپ را به زمين مجلس انداخت
در بخش ديگري از اين برنامه، مع��اون امور صنايع وزارت 
صمت در ارتب��اط تصويري، به ارايه گزارش وضعيت توليد 
خودرو و واردات طي يك دهه گذشته پرداخت. بنابر اعالم 
او، باالترين تعدادي كه خودرويي كه در كشور توليد شده در 
۱۳۹۶ و معادل يك ميليون و۴۴۰ هزار دستگاه و همچنين 
س��ال ۱۳۹۰ معادل هم يك ميليون و ۴۲۰ هزار دستگاه 
خودروي سواري بدون احتساب وانت بوده است.  اين آمار 
نشان مي دهد كه بيشترين ميزان واردات خودرو نيز در سال 

۱۳۹۳ بوده، كه حدود ۱۰۳ هزار دستگاه ثبت شده است. 
در سال ۱۳۹۶ نيز حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو وارد شد؛ 
بنابراين با يك ميليون و ۴۴۰ هزار دستگاه توليدي آن سال 
كه ۲5۰ الي ۳۰۰ دس��تگاه هم به صورت CKD بوده، در 
مجموع يك ميليون و 55۰ هزار دستگاه خودرو در كشور به 
بازار عرضه شده است. به گفته او، بنابراين حداكثر تعدادي كه 
خودرو وارد كشور شد ۱۰۰ هزار دستگاه و حداكثر توليد ما 
هم يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه بوده است. ساالنه حدود 
يك ميليون و 5۰۰ هزار دستگاه تقاضاي موثر در كشور وجود 
دارد كه امسال حدود يك ميليون دستگاه برنامه توليد داريم 
و براي سال آينده رش��د حدود 5۰ درصدي توليد خودرو 
را از محل افزايش توليد و همچنين توس��ط خودروسازان 
بخش خصوصي پيش بيني مي ش��ود. اين مقام مسوول، 
در ادامه اظهاراتش و در پاس��خ به اين موضوع كه با توجه به 
اينكه قانوني براي من��ع واردات خودرو وجود ندارد، آيا قرار 
است ماده ۴ قانون جديد كه به زودي ابالغ مي شود، ضوابط 
واردات خودرو را مشخص كند يا به صورت كلي واردات پس 
از ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ كه مصوبه ممنوعيت به اتمام 
مي رس��د )در صورت عدم تمديد( آزاد خواهد شد؟ گفت: 
قانوني براي ممنوعيت واردات خودرو نداريم. در خردادماه 
۱۳۹۷ براساس مصوبه ش��وراي هماهنگي سران، واردات 
۱5۰۰ قلم كاال محدود و ممنوع شد كه خودروي سواري هم 
در آن بخش قرار داشت؛ پس همچون ساير كاالها كه قانون 
صادرات و واردات برايشان وجود دارد و براساس تعرفه بايد 
كنترل شوند، خودرو را هم شامل مي شود. به گفته او، اما در 
قانون جديد كميسيون صنايع مجلس بايد اعالم كنند كه اين 
قانون موخر از چه زماني اجرايي خواهد شد؟ تطابق اين قانون 
با مصوبه شوراي هماهنگي سران هم به چه شكلي خواهد 
بود؟ اما چنانچه مصوبه شوراي هماهنگي سران به هر 
دليلي تمام مي شد، مكانيزم واردات از طريق حمايت 
تعرفه اي صورت مي گرفت و با پرداخت تعرفه، خودرو 

همانند سال هاي گذشته واردات انجام مي شد.
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گليماندگار|
 قرار نبود وضعيت اقتصاد به همين روال 
باقي بماند، حداقل در شعارهاي انتخاباتي 
نامزدهاي رياس��ت جمهوري كه اين طور عنوان شده 
بود، ق��رار بود هم قيمت دالر پايي��ن بيايد و هم مردم 
براي تامين معيشت خود ديگر اينقدر درگير و گرفتار 
نباشند. اما اين قرارها و وعده ها هم مثل خيلي هاي ديگر 
به واقعيت تبديل نشد. طي همين چند روز حتما سبد 
خريد روزانه شما هم با جهش قيمت مواجه شده است. 
از نان و ماست و پنير بگير تا گوشت و مرغ و ماهي. حاال 
اينكه فالن سلبريتي از گراني گوشت ابراز خوشحالي 
مي كند و آن ديگري شما را به گرفتن رژيم براي الغر 
شدن دعوت مي كند تا هزينه هاي زندگي تان را پايين 
بياوريد و در همين تبليغ ساعت ۲۴۰ ميليون توماني 
به دس��ت دارد مساله اي است كه در حوصله اين بحث 
نمي گنجد اما كاش به قول قديمي ها »اول يك سوزن 
ب��ه خودمان بزنيم و بع��د يك جوالدوز ب��ه ديگران«. 
اين گزارش مشاهدات چند س��اعت خبرنگار تعادل 
از وضعت صرافي هاي ش��هر تا قيمت چند قلم كاالي 
اساسي اس��ت كه ممكن است هر روز شما براي خريد 
آنها سري به سوپر ماركت محله تان بزنيد. قيمت هايي 
كه هر روز تغيير مي كنند. نه از سوي كارخانه كه از سوي 
صاحبان مغازه ها و تا بار بعدي كارخانه با قيمت جديد 
از راه برسد آنها قيمت بارهاي قبلي را هم به روز رساني 
مي كنند.  اين كه حاال خيلي از محصوالت بدون قيمت 
مصرف كننده راهي بازار مي شود هم خود امري است كه 
بايد ديد كدام نهاد و سازمان به آن نظارت دارد و چرا بايد 
در اين شرايط برخي از توليد كنندگان كاالهاي ضروري 

با حذف قيمت مصرف كننده به گراني دامن بزنند. 

    صف طوالني صرافي ها؛ خريد يا فروش
ديگر براي ديدن صرافي هاي ش��لوغ ش��هر الزم نيست 
تا ميدان فردوس��ي برويد، حتي صرافي هايي هم كه در 

خيابان هاي مختلف شهر هستند، اين روزها با باال رفتن 
قيمت دالر به يك مركز ش��لوغ خري��د و فروش تبديل 

شده اند. 

     خيابان آپادانا
حتي از فاصله دور هم شلوغي و صفي كه مقابل اين 
صرافي تشكيل ش��ده قابل ديدن است. بيش از ۳۰ 
نفر در صف ايس��تاده اند. تابلو صرافي كه قيمت ها را 
به روز مي كند خاموش اس��ت! تنوع افراد داخل صف 
هم خود جذابيت ديگري اس��ت، از جوان هاي ۲۴ و 
۲۵ ساله گرفته تا افراد مسن باالي ۶۰ سال. جوان ها 
بيشتر براي خريد آمده اند.  آرمان ۳۰ سال دارد و در 
يكي از همين مغازه هاي خيابان آپادانا كار مي كند، او 
اين روزها هر چه درآمد دارد را براي خريد ارز هزينه 
مي كند، پيش بيني اش باال رفتن قيمت دالر است و 
به »تعادل« مي گويد: به نظرم دالر از اين هم گران تر 
مي ش��ود. بهترين كار اين اس��ت كه اين روزها دالر 
بخريم.  وقتي به او مي گويم همين خريد كردن بي حد 
باعث افزايش تقاضا و كم شدن دالر و باال رفتن قيمت 
مي شود با خنده مي گويد: خب به نفع ما! من چه كار 
مي توانم بكنم كه سرمايه اي براي آينده ام جمع كنم. 
با كدام كار و درآمد مي توانم اميدوار باش��م كه تا ۱۰ 
سال آينده خانه و ماشين داشته باشم و ازدواج كنم. 
با ۳۰ سال سن با پدر و مادرم زندگي مي كنم و سعي 
مي كنم تمام درآمدم را ارز بخرم تا بتوانم براي آينده ام 

سرمايه اي دست و پا كنم. 

    از گراني دالر خوشحال نيستم
مليحه اما زني اس��ت ۵۰ و چند ساله، موهاي سفيدش 
از زير روسري اش پيداس��ت، او براي فروختن ارز آمده 
و به »تعادل« مي گويد: دختر و پس��رم ه��ر دو خارج از 
كش��ور زندگي مي كنند و براي هزينه هاي زندگي من 
و پدرش��ان هر ماه برايمان مقداري دالر مي فرس��تند. 

من هم ب��ه اين صرافي مي آيم و دالرها را چنج مي كنم. 
همسرم بازنشسته است اما من خانه دار هستم و با حقوق 
بازنشستگي همسرم چرخ زندگي مان نمي چرخد.  او در 
پاسخ به اين س��وال كه آيا از گران شدن دالر خوشحال 
است، مي گويد: اصال خوشحال نيستم، چون هر چقدر 
دالر گران ش��ود از آن طرف هزينه هاي زندگي هم باال 
مي رود، همين امروز صبح يك ك��ره ۱۰۰ گرمي را كه 
يك هفته پيش ده هزار توم��ان خريده بودم ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان خريدم. مگر مي شود در عرض يك هفته اين 

همه افزايش قيمت. 

    مگر قرار نبود اقتصاد سر پا شود
چند خيابان پايين تر صرافي ديگري اس��ت كه مردم 
مقابل آن صف كشيده اند، اينجا هم از هر قشر و سني 
افراد ايس��تاده اند و منتظرند تا نوبتش��ان برسد و وارد 
صرافي شوند. اينجا هم قيمت دالر روي تابلوي صرافي 
خاموش اس��ت. قيمت را از يك مشتري مي پرسم و او 
مي گويد: بين ۳۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است البته خريد 
كمتر است. او در پاسخ به اين سوال كه براي خريد آمده 

يا فروش مي گويد: االن نبايد فروخت. 
 رهگذري در ح��ال عبور از كنار صرافي، با خش��م به 
مردم ايس��تاده در صف نگاه مي كن��د و مي گويد: دالر 
بخريد تا نان بش��ود دانه اي ۱۰ هزار تومان... خودش 
را رضا خويي معرفي مي كند، ۶۵ ساله است، با لحني 
تند و پرخاشگرانه مي گويد، من نمي دانم مردم ما كي 
مي خواهند كمي هم به فكر همنوع خود باشند. همين 
صف ها باعث مي شود قيمت دالر افزايش پيدا كند. بعد 
هم مايحتاج ما است كه قيمتش سر به فلك مي كشد. 
گفتند دولت رييسي يك دست است اين بار ديگر اقتصاد 
سر پا مي شود، اما معلوم نيست كه چرا هيچ كدام از اين 
وعده ها عملي نشده. چرا بايد امروز ماست را بخريم ۴۵ 
هزار تومان و فردا بخريم ۵۰ هزار تومان. كرايه تاكسي 
ظرف يك سال چندين برابر ش��ده، مسيري را كه هر 

روز بابت آن ۲ هزار توم��ان پرداخت مي كردم حاال ۵ 
هزار تومان مي دهم. البته كه آن راننده تاكسي هم بايد 
خرج زندگي و هزينه ماشينش را در بياورد. او هم مثل 
ما وقتي مي خواهد مايحتاج روزانه اش را بخرد مجبور 
است هر روز با قيمت هاي تازه مواجه شود. خانه از پاي 
بست ويران است، مس��ووالن بايد فكري به حال اين 

وضعيت بكنند. 

    واكنش بازار ارز به مذاكرات
خسرو مهدوي، كارش��ناس اقتصادي درباره داليل 
افزايش قيم��ت دالر و تاثير آن ب��ر زندگي مردم به 
تعادل مي گويد: متاسفانه اين افزايش قيمت در واقع 
واكنش بازار ارز به نهايي نشدن مذاكرات است و البته 
كه افزاي��ش قيمت دالر بيش از ه��ر چيز بر زندگي 
روزمره مردم تاثير خواهد گذاش��ت. در حال حاضر 
دولت س��عي دارد با دستوري كردن قيمت ها بازار را 
كنترل كند، اما متاسفانه اين راهكار هيچگاه موفق 
نبوده و هر بار هم با شكست مواجه شده است، اما باز 
هم از طرف دولت ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.  او 
مي افزايد: شما نمي توانيد توليد كننده را وادار كنيد 

كه قيمت كاالي توليد شده خود را پايين تر از قيمت 
تمام شده آن در نظر بگيرد. در واقع باال رفتن نرخ ارز 
باعث باال رفتن نرخ مواد مورد نياز براي توليد هر كااليي 
مي شود، برخي كاالها چندان هم ضروري نيستند، اما 
مثال دارو، مايحتاج روزانه افراد و ... اينها ديگر اقالمي 
نيستند كه افراد از خريد آنها در شرايط تورم خودداري 
كنند. افزايش قيمت دارو در همين بازه زماني كوتاه 
باعث بروز مشكالت زيادي براي بيماران شده است. 
از سوي ديگر بازار سياه و دالالن هم سعي مي كنند از 

اين آب گل آلود ماهي بگيرند.

     فقر عامل بسياري از آسيب هاست
بيتا روحي، جامعه شناس اما در مورد افزايش قيمت 
ارز و تورم ناش��ي از آن در جامعه مي گويد: متاسفانه 
مساله اي كه مسووالن نسبت به آن بي توجه هستند، 
عواقب اين گراني و تورم افس��ار گسيخته در جامعه 
است، همين چند روز پيش يكي از فرماندهان پليس 
در اظهارنظري عجيب از مردم خواس��ته بود كه در 
برابر زورگيرها مقاومت نكنند. س��وال اينجاست كه 
پس وظيفه پليس براي برقراري امنيت چه مي شود، 

چرا بايد تعداد افرادي كه اقدام به زورگيري مي كنند 
و تعداد افرادي كه از اين ماجرا صدمه مي بينند آنقدر 
زياد باش��د كه پليس از م��ردم بخواهد در مقابل اين 
افراد مقاومت نكنن��د و بدون هيچ چون و چرايي هر 
آنچه را دارند در اختيار آنها قرار بدهند. فقر آس��تانه 
تحمل افراد را پايين مي آورد. كس��اني هس��تند كه 
سعي مي كنند با سيلي صورتشان را سرخ نگه دارند 
اما كساني هم هستند كه فكر مي كنند بايد حقشان 
را از ديگران بگيرند و دس��ت به هر كاري مي زنند تا 
بتوانند هزينه هاي روزمره خود را تامين كنند. دزدي 

و زورگيري هم يكي از همين كارهاست. 
او مي افزايد: اگر فكري به حال اقتصاد كشور نكنيم، 
جامعه نيز از هم گسيخته مي شود. فقر عامل بسياري از 
بزه هاي اجتماعي است، عامل بسياري از آسيب هاست 
و مي تواند عامل بسياري از رفتارهاي پرخطر باشد. 
اين روزها افزايش فقر در جامعه زنگ خطري اس��ت 
براي مسووالن. آنها به جاي اينكه به مردم بگويند چند 
وعده غذا بخورند و چه نوع غذايي بخورند، بهتر است 
شرايط يك زندگي عادي را براي تك تك شهروندان 

فراهم كنند. 

گزارش

گزارش ميداني »تعادل« از صرافي ها و افزايش قيمت مايحتاج با باال رفتن قيمت دالر

فقر عامل بسياري از آسيب هاست

فشار مضاعف بر مردم

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

فرسايش ساالنه ۲،۵ ميليارد تن خاك در كشور اسم ها مهم نيستند، رسم ها مهمند
س��االنه ۲.۵ ميليارد تن خاك در كشور در 
قالب جابه جايي و انتقال در حال از دس��ت 
رفتن است. رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با بيان اين مطلب گفت: سوالي كه 
هميشه مطرح مي شود اين است كه حفاظت 
خاك اولي تر است يا حفاظت آب؟ واقعيت 
اين اس��ت كه خاك يك گنجينه است كه 
يك چه��ارم تنوع زيس��تي را در خود جاي 

داده است. خاك دوبرابر ديگر عناصر كره زمين كه شامل 
زيست كره و هواكره مي شود، در خود كربن ذخيره مي كند. 
خاك بستر ايجاد تمدن هاست. علي سالجقه اضافه كرد: 
خاك نه تنها تمدن را ايجاد مي كند بلكه تمدن هاي مدفون 
را نيز در خود حفظ مي كند. آثار و گذشته انسان در خاك 
مدفون شده است. همچنين خاك منش��أ دارو، مصالح 
ساختماني و محصوالت كشاورزي است و به عنوان يكي 
از چهارستون امنيت حياتي كشورها شناخته مي شود. 
امنيت غذايي نيز به عنوان يكي از ش��اخص هاي امنيت، 
زيرمجموعه امنيت حياتي قرار دارد. او با اش��اره به قانون 
حفاظت از خاك و ل��زوم اجراي آن ادامه داد: قانون خاك 

در خردادماه ۱۳۹۸ با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره 
ابالغ شد. اين قانون هنوز ايراداتي دارد كه در 
حال رفع شدن است. با توجه به اينكه ساالنه 
۲،۵ ميلي��ارد تن خاك در كش��ور در قالب 
جابه جايي و انتقال در حال از دس��ت رفتن 
اس��ت، اجراي قانون خاك از اهميت بااليي 
برخوردار است. رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با تاكيد بر شرايط وخيم خاك 
در اراضي س��احلي و داخلي كش��ور اضافه كرد: عالوه بر 
فرسايش و نابودي خاك در حركت، خاك ساكن و درجاي 
ما نيز در حال نابودي است كه يكي از علل اصلي آن شوري 
خاك است. در سواحل تخليه سفره ها سبب شده آب شور 
با چگالي بيشتر خود به سمت آب شيرين حركت كند و 
اراضي ساحلي ما بيش از پيش شور شود. در اراضي داخلي 
نيز پمپاژ باالي آب سبب شده سفره هاي زيرزميني تخليه 
شود و شوري خاك در اراضي داخلي نيز اتفاق بيفتد. اين در 
شرايطي است كه دياپيرها، گنبدهاي نمكي، صفحه هاي 
نمكي و مارني در كش��ور ما بسيار فعال هستند و شرايط 

به صورت بالقوه براي شور شدن خاك وجود دارد. 

 آيا بهتر نيس��ت حاال كه در شرايط تحريم هستيم و 
به گفته مسووالن تحريم ها هم چرخ اقتصاد را لنگ 
كرده و هم اوضاع دارو و درمان كشور را تحت تاثير قرار 
داده نمايندگان مردم در مجلس و ديگر مس��ووالن 
كشور به جاي پرداخت به موضوعات فرعي تمام توان 
خود را براي رفع مش��كالت عديده اقتصادي به كار 
 بگيرند. بودجه هر يك از اين طرح ها مي تواند يكي از 
چرخ دنده هاي اقتصاد را به جاي خود بازگرداند. هزينه 
هر كدام از اين طرح ها مي تواند چرخ زندگي چندصد 
ايراني را بچرخاند و بار سنگين تورم را از روي دوش آنها 
بردارد. چه فرقي مي كند اسم سوپر ماركت محله ما 
چيست؟ اما اينكه اين سوپرماركت امروز ماست را به 
چه قيمتي مي فروشد و فردا قيمت همين ماست چقدر 
مي شود براي همه ما فرق مي كند. چه فرقي مي كند 
مغازه اي كه قرار اس��ت از آن لوازم التحرير مورد نياز 
فرزندان مان را تهيه كنيم چيست، اما اينكه قرار است 
دفتر و مداد را به چه قيمتي از آن بخريم خيلي مهم تر 
است. مسووالن محترم فرقي نمي كند شما در وزارت 
ارشاد نشسته ايد، يا مجلس يا وزارت رفاه، در شرايط 

كنوني همه ش��ما بايد يك دغدغه داشته باشيد، آن 
هم معيشت مردم است. براي هيچ مادري فرقي ندارد 
كه اسم مغازه اسباب بازي فروشي كه فرزندش پشت 
شيشه آن اشك مي ريزد و اسباب بازي را مي خواهد 
كه او توان خريدش را ندارد، چيست؟ براي پدري كه 
قرار است شب دست خالي به خانه برود و نام نانوايي 
كه قرار بود اگر پولي داشت از آن نان بخرد، اصال مهم 
نيست؟ اين روزها براي ما براي اكثر مردم آن چيزي 
كه از همه مهم تر است مقام انساني است كه زير چرخ 
دنده هاي زنگ زنده اين اقتصاد و تورم لجام گسيخته 
له مي ش��ود و از بين مي رود. چه فرقي مي كند اس��م 
مغازه ها چه باشد، وقتي خيلي از آنها به دليل همين 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم محكوم به تعطيل 
مي شوند. چه فرقي مي كند همسايه ترك زبان من نام 
سوپرماركتش را چه بگذارد وقتي مي بينم دفتري كه 
حساب مشتري ها را در آن مي نويسد هر روز قطور تر 
مي ش��ود و اجناس مغازه اش ه��ر روز كمتر و كمتر. 
مسووالن براي يك بار هم كه شده به فكر رفع مشكالت 

اساسي باشيد و از حاشيه رفتن اجتناب كنيد.

رويداد

ايجاد شهر سالمت ويژه معتادان متجاهر
س��ال هاي زيادي از زماني كه معتادان از مجرم به 
بيم��ار تغيير هويت دادند مي گذرد اما مش��كالت 
معتادان متجاهر و افرادي كه در خيابان هاي شهر 
اقدام به استفاده مواد مي كنند همچنان باقي است. 
كافي اس��ت سري به جنوب ش��هر تهران بزنيد تا 
ببينيد در حاشيه پياده روها و بوستان ها چه تعداد 
معتاد متجاهر در حال مصرف مواد هستند. اين در 
حالي است كه هر از گاهي اين افراد توسط ماموران 
جمع آوري شده و براي ترك به كمپ ها انتقال داده 
مي ش��وند و بعد از مدت كوتاهي ب��از هم به همان 

اقامت گاه هاي هميشگي خود باز مي گردند. 

    گسترش مركز نگهداري و درمان
و كاهش آسيب

رييس پليس پايتخت، با اشاره به اقدامات انجام شده 
براي تجهيز و گس��ترش مركز نگهداري و درمان و 
كاهش آسيب هاي ماده ۱۶ سروش و ايجاد »شهر 
س��المت«، گفت: اقدامات الزم براي ايجاد »شهر 
سالمت« شروع شده و ما طرح كامل و هادي آن را 
ارايه داده ايم تا اين شهرك ۱۰ هزار نفري به همراه 
مراك��زي در آن مثل مركز تفريحي و س��رگرمي و 
ورزشي و... راه اندازي شود و افراد درگير اعتياد آرام 

آرام به جامعه و كار و زندگي باز گردند.
سردار حسين رحيمي با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: اين همه پيشرفت در اين مركز با حداقل 
امكانات كار خوبي است. ارگان هايي مثل شهرداري 
و بهزيستي كه در حوزه آسيب هاي اجتماعي دستي 
بر آت��ش دارند بايد پاي كار آيند. در حالي كه بعضا 
در مس��يرهايي اعتبارات حوزه هاي آس��يب هاي 
اجتماعي هزينه مي شود كه هيچ آثار و بركات ندارد.

به گفته او در مركز س��روش هيچ قرص و ش��ربتي 
دارويي نظير متادون در فرآيند درمان به معتادان 
داده نمي ش��ود و در عي��ن حال تالش ش��ده تا به 
مددجويان اين مركز شغل و حرفه اي آموخته شود.

    افراد فاقد هويت
رحيم��ي گفت: اكثر قريب به اتف��اق خانواده اين 
مددجوي��ان آنها را طرد و ت��رك كرده اند و حدود 
۵۰ تا ۶۰ فرد در اينجا فاقد هويت هستند كه بايد 
گام هايي براي اتصال اين افراد به حانواده هاي شان 
برداشته ش��ود. ما در نهايت تمام مددجويان اين 
مرك��ز را تحويل خانواده خواهي��م داد. با حداقل 
امكانات طي حدود دو سال گام هاي خوبي برداشته 
شده است. طي جلسه اي براي رييس جمهوري، 
وزير كش��ور و حتي شهردار هزينه هاي الزم براي 
تكامل پروژه اي��ن مركز را توضيح داده ايم. رييس 
پليس پايتخت با انتقاد از شرايط فعلي بازپروري 
معتادين، تصريح كرد: ما به فرآيندهاي بازپروري و 
اقداماتي كه االن در خيلي از مراكز بازپروري اتفاق 
مي افتد منتقد هستيم و بايد اينها را اصالح كنيم . 
نبايد عزيزان از اين انتقادها ناراحت ش��وند و ما تا 
روزي كه در اين مقام هستيم پاي كار ايستاده ايم.

    ايجاد ۳۰ خانه مهر در كنار مركز سروش
رييس پليس پايتخت در بخش ديگر برنامه نيز از 
خانه هاي مهري كه در كنار اين مركز در حال ساخت 
است بازديد و اظهار كرد: اقداماتي را انجام داده ايم تا 
با كمك يكي از خيرين ۳۰ خانه مهر در كنار مركز 
سروش درست كنيم تا اينگونه ارتباط بين معتاد 
و خانواده برقرار شود و در ادامه كار نيز بحث مراكز 
ورزشي را به عنوان شهر سالمت در كنار خانه هاي 
مهر خواهيم داشت كه در كنار اين خانه ها درست 
خواهند شد. رحيمي با بيان اينكه خانه هاي مهر با 
مركز س��روش كامال فاصل��ه دارد و در حال حاضر 
تعداد اين خانه ها ۳۲ سوئيت اس��ت، ادامه داد: در 
ادامه كار نيز بحث مراكز ورزشي را خواهيم داشت 

كه كنار خانه هاي مهر درست مي شوند.
او با بيان اينكه از روز نخست راه اندازي مركز سروش 
تالش بر پياده س��ازي بازپروري انجام شده است، 
يادآور شد: بخشي از مشغوليت ذهني روزانه من اين 
مركز است و مرتبا پيگير آن هستم. اينجا با جان و 
دل و فارغ از مسووليت اداري كار مي كنيم اما با عشق 
تمام و توكل به خدا اقدامات را دنبال مي كنيم تا حتي 

شده سالمت را به يك نفر بازگردانيم.

    اداره شهر سالمت با حداقل هزينه
رحيمي ادامه داد: اين انگيزه و اعتقاد و باور و عشق 
در درون فرماندهي انتظامي تهران و پليس مبارزه 
با مواد مخدر وجود دارد كه ه��ر تعداد كه بتوانيم 
اين عزي��زان را از مواد مخدر دور كنيم و به خانواده 
و جامع��ه بازگردانيم. اين اتفاق هرچند محدود اما 
اينجا رخ داده و اين مساله را دنبال خواهيم كرد. ما 
با حداقل هزينه ها اينجا را اداره مي كنيم. گام هاي 
خوبي برداشته ش��ده و ان شاءاهلل سرعت مي گيرد. 
رييس پليس پايتخت در بخش ديگر بازديد خود از 
گلخانه پرورش گل و گياه، كارگاه آهنگري، كارگاه 
صافكاري و نقاشي و كارگاه خياطي و حسينيه اين 
مركز نيز بازديد كرد و گفت: در حال حاضر حدودا 
هشت الي ۹ شغل در اين مركز آموزش مي دهيم. 
خيلي از اين مددجويان اينجا اين كارها را بلد نبودند 
و اينجا آموزش ديدند و مش��غول به كار ش��دند. از 
 همه كس��اني كه عالقه مند به انس��ان ها و به ويژه 
آس��يب ديدگان هستند درخواس��ت مي كنيم به 
اين مركز كم��ك كنند. اين مركز ب��ا رعايت تمام 
استانداردها و رعايت درست فرآيند هاي الزم براي 
بازگشت فرد به زندگي و نجات از اعتياد خانمان سوز 

به خانواده ايجاد شده  تا به جامعه باز گردد.
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