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 توقيف شناور كره جنوبي
 از سوي سپاه

اثر توليد رمز ارز معادل مصرف برق ساالنه 24 خانوارو افزايش 
مصرف مازوت در نيروگاه ها و آلودگي هواي بيشتر است

نفتكش هانكوك چيمي به دليل نقض پروتكل هاي 
زيست محيطي در خليج فارس متوقف شد

 صفحه 3 

 صفحه 4 

يادداشت- 1

ارتباط ارز تک نرخی و 
سفره های مردم

هرچن��د ط��ی دهه ه��ای 
اخی��ر اغل��ب دولت ه��ا و 
مجلس های��ی ک��ه بر س��ر 
کار بوده اند، وع��ده اجرای 
و  ارز  تک نرخ��ی  نظ��ام 
رانتی  س��اختارهای  پایان 
برآم��ده از آن را داده ان��د، 
اما متاس��فانه به جز دوران 
اصالحات ک��ه ارز به ط��ور نس��بی در وضعیتی با 
ثبات قرار داشت، بازار ارز کشور همواره با نوسانات 
گس��ترده و تغییرات اساس��ی روبه رو بوده اس��ت. 
واقعی��ات اقتصادی س��ال های اخیر حاک��ی از آن 
اس��ت که دامنه وس��یعی از مش��کالت اقتصادی 
کشورمان برآمده از س��اختاری است که در فضای 
اقتصادی و عمومی کش��ور از آن ذی��ل عنوان دالر 
4200 تومانی یاد می ش��ود. رانت وس��یع؛ فس��اد 
گسترده، زدوبندهای خارج از محدوده و... بخشی 
از مش��کالتی اس��ت که نظام ارزی چند نرخی در 

اقتصاد ایجاد کرده است. 
براس��اس ای��ن اث��رات مخرب اس��ت که اس��اتید 
اقتصادی و کارشناسان دلس��وز خواستار برچیدن 
این ساختار ارزی مفس��ده انگیز در اقتصاد هستند. 
در حال حاضر در اقتصاد ای��ران ارز 4200 تومانی، 
ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد. طبیعی است 
که در یک چنین س��اختار غیرانتظام یافته ای، هر 
ف��رد و جریانی که بتوان��د از مواه��ب دالر ارزان تر 

بهره مند شود، سود افزون تری کسب کرده است. 
در نقط��ه مقابل ه��ر فعال اقتص��ادی ک��ه از این 
ظرفیت ها محروم بماند، حت��ی اگر در حوزه تولید 
و فناوری، توانایی باالیی داش��ته باشد، باز هم قادر 
به رقابت ب��ا یک چنی��ن س��اختاری نخواهد بود. 
این گونه است که تولید و فناوری در اقتصاد ایران، 
اساس��ا مزیت محس��وب نمی شود و س��وداگری و 
واسطه گری به مراتب، سود بیشتری به دنبال دارد. 
این در حالی اس��ت که بار پرداخ��ت مالیات نیز بر 
دوش تولیدکننده ه��ا و اقش��ار طبق��ه متوس��ط 
قرار دارند و س��وداگران در ازای سود هنگفتی که 
برداش��ت می کنند، مالیاتی پرداخ��ت نمی کنند. 
بنابراین برچیدن این نظام فاس��د ارزی از نان شب 
برای اقتصاد ایران واجب تر اس��ت. ام��ا معنی این 
اظهارنظر این نیس��ت که بدون ایجاد بس��ترهای 
پژوهش��ی و تخصصی می ت��وان به یک ب��اره نظام 
تک نرخ��ی را در اقتصاد پیاده س��ازی ک��رد. گفته 
می ش��ود، دفاع بد از یک ایده، ش��دیدترین تهاجم 
به آن اس��ت. اجرای غلط نظ��ام تک نرخی، باعث 
می شود تا پروس��ه اصالح نظام ارزی و مالی کشور 
به تعوی��ق افتد. نکت��ه ای ک��ه در این می��ان باید 
مورد توجه ق��رار بگیرد، نحوه تعیین و اس��تخراج 
نرخ واقع��ی ارز اس��ت که متناس��ب ب��ا آن بتوان 
ارز تک نرخ��ی را محق��ق کرد. زمان��ی که مرجعی 
تخصص��ی و بی ط��رف ب��رای تعیین ن��رخ واقعی 
ارز وج��ود نداش��ته باش��د، حت��ی در صورتی که 
مسووالن و تصمیم سازان کش��ور قصد اجرای این 
ایده و ضرورت را داش��ته باش��ند به دلی��ل فقدان 
داده های اطالعاتی مس��تند، تخصص��ی و مبتنی 
بر پژوهش ه��ای میدانی روند اج��رای آن یا مقدور 
نمی ش��ود و در صورت اجرا نیز به اهداف موردنظر 

دست پیدا نمی کند. 
بنابراین یکی از الزامات ایجاد نظام تک نرخی، عدم 
دخالت دولت و نظام سیاس��ی در روند تعیین نرخ 
ارز اس��ت. در واقع این بدنه کارشناس��ی و جریان 
س��یال بازار اس��ت که می تواند تصوی��ری واقعی و 
ش��فاف از نرخ ارز ارائه کند و هر نوع دخالت دولت 
و نظام سیاس��ی در این زمینه می تواند این روند را 
با اختالالت جدی روبه رو س��ازد. با این توضیحات 
معتقدم این تصمیم آزمونی است که می تواند عیار 
واقعی مجلس برای اصالح مش��کالت اقتصادی را 

مشخص کند. 
هر چن��د رون��د تصمیم س��ازی های اقتص��ادی و 
راهب��ردی مجل��س یازدهم ط��ی ماه ه��ای اخیر، 
تناس��بی با ش��عارهایی که درخصوص حمایت از 
اقشار آس��یب پذیر و... مطرح کرده بودند، نداشته، 
اما این بزنگاه فرصتی اس��ت که مجلس با استفاده 
از آن می توان��د، جدی��ت خ��ود را ب��رای مقابله با 
مفاسد، رانت و ویژه خواری نمایان کند. البته روند 
تک نرخی کردن ارز، نه از طریق بخشنامه و دستور 
بلکه با تبعی��ت از واقعیات بازار و گ��وش فرا دادن 
به دیدگاه های کارشناس��ی ام��کان تحقق خواهد 

داشت. 
برخ��ی اظهارنظرهای��ی ک��ه درخص��وص ب��روز 
گرانی ه��ای گس��ترده در ص��ورت ایج��اد نظ��ام 
تک نرخی ارزی نیز که مطرح می ش��ود، اصوال پایه 
و اس��اس منطقی ندارد. مهم ترین دس��تاورد نظام 
تک نرخی ارز، ایجاد ثبات بیش��تر در بازارهاس��ت. 
وقتی اتمس��فر کلی بازارهای کش��ور در وضعیت 
باثبات تری ق��رار بگی��رد، کنترل تورم س��اده تر و 
بهبود فضای کلی کس��ب و کار محتمل تر خواهد 
بود. ثبات بیشتر و رونق افزون تر یعنی تورم کمتر و 

قیمت های متعادل تر.

علی قنبری

۶۵درصد سهام الباقي اين 
پروژه ملي از طريق بازار 
سرمايه به فروش مي رسد

»تعادل« وضعيت 
اوراق سلف مسكن 

را بررسي مي كند

فروش 
35درصد 

سهام 
ايران مال 

يك قدم 
تا  عرضه مسكن 
در بورس كاال

 چرا برخي از اقالم اساسي وارداتي 
پس از ترخيص از گمرك به مقصد نهايي نرسيدند؟

 گمرك ، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت 
هريك ديگري را مقصر اخالل در واردات نهاده هاي دامي مي دانند  

پاسخگو كيست؟

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 اثر نرخ تسعير 17500 تومان
 بر کاهش ارزش پول 

 ارز 4200 توماني
 و بازگشت كوپن

روند صعودي بازارسرمايه 
تاپايان سال

ردپای آلودگی ها 
در بودجه

قيمت نفت 
ابدي نيست

عده ای از مردم و کارشناسان 
می خواهند بدانن��د که پیام 
ارز 17500  تس��عیر  ن��رخ 
تومانی ب��ه ج��ای نرخ های 
قبلی 4200 تومانی و 8 هزار 
تومانی و... چیس��ت و وقتی 
به ص��ورت رس��می دولت و 
مجلس می پذیرن��د که نرخ 
دالر باال برود چه پیامدهایی دارد؟ همان طور که رئیس 
کل بانک مرکزی گفته اس��ت فوری ترین اثر این اقدام 
روی رش��د پایه پولی و نقدینگی اس��ت زیرا وقتی می 
پذیریم که نرخ دالر باال رفته و باید بخش��ی از مخارج 
بودجه از این نرخ دالر باالتر تامین شود، به این معنی 
است که دولت می تواند از بانک مرکزی تنخواه بگیرد 
و قبل از اینکه دالرهای نفتی در بازار نقد شود و تبدیل 
به واردات کاالی خارجی ش��ود، دولت از بانک مرکزی 
پول می گیرد یا تنخواه می گیرد و این به معنای رشد 
پایه پولی و نقدینگی است و اثر تورمی دارد و دالرهای 
در اختیار بانک ها نیز عمال ارزش ریالی باالتری دارد و 
ارزش دارایی آنها را افزایش می دهد.  این موضوع باعث 
خواهد ش��د که وقتی دولت نرخ رس��می را باال برده و 
17500 تومان اعالم کرده، در ب��ازار آزاد نیز نرخ دالر 
آزاد فاصله خواهد گرفت و متناس��ب با رشد نقدینگی 
افزایش خواهد یافت و ارزش پول ملی بیش��تر کاسته 
خواهد شد.  اثر دیگری که در بودجه ظاهر خواهد شد 
تامین بخش��ی از کس��ری بودجه دولت از این طریق 
اس��ت زیرا اگر فرض کنیم دولت موفق به فروش نفت 
روزی 1.5 میلیون بش��که شود و بش��که ای 50 دالر 
بفروش��د. در طول س��ال احتماال ح��دود 27 میلیارد 
دالر درآمد خواهد داش��ت که ضربدر 17500 حداقل 
درآمدی معادل 470 هزار میلی��ارد تومان درآمد دارد 
که اگر 300 هزار میلیارد توم��ان در اختیار دولت قرار 
گیرد مع��ادل 300 هزار میلیارد توم��ان منبع درآمد 
برای دولت است. در این صورت، دولت احتماال بخش 
دیگری از کسری بودجه خود را از طریق اوراق از محل 
سپرده های بانک ها و تبدیل دارایی ترازنامه بانک ها به 
اوراق تامین خواهد کرد.  اما چه اتفاقی برای کل اقتصاد 
خواهد افتاد؟ اتفاقی که می افتد این اس��ت که رسما 
پذیرفته ایم ک��ه ارزش پول ملی بی��ش از این کاهش 
یافته است و این موضوع عمال ارزش سپرده ها و دارایی 
مردم را بیش از این کاهش خواهد داد.  نگاهی به ارزش 
س��پرده های س��رمایه گذاری در س��ال 96 نشان می 
دهد که این سپرده ها با نرخ دالر آن سال معادل 230 
میلیارد دالر ارزش داشته است و اکنون ظرف سه سال 
به 80 میلیارد دالر رسیده و یک س��وم شده است.  در 
این سال ها قدرت خرید حقوق و پول مردم نیز کاهش 
یافته و مزد و حقوق متناسب با این افزایش نرخ دالر باال 
ادامه در صفحه 3 نرفته است.   

در سال هاي گذشته با توجه به 
مشكالتي كه اقتصاد ایران چه 
در داخل و چه در حوزه مواجهه 
با تحریم ها تجرب��ه كرده، یك 
موض��وع غیرقابل انكار اس��ت 
و آن ل��زوم حمای��ت دولت از 
اقشار كم درآمدي است كه در 
سال هاي گذش��ته فشارهاي 
شدیدي را بر معیشت خود تجربه كرده اند. با وجود اینكه 
در موضوع لزوم حمایت میان بسیاري از كارشناسان اتفاق 
نظر وجود دارد اما درباره چگونگ��ي اجراي آن همچنان 
ابهام ها بر جاي خود باقي اس��ت. یك��ي از طرح هایي كه 
دولت در سال هاي گذشته اجراي آن را كلید و همچنان 
نیز به نظر مي رسد بر تداوم اجرایش اصرار دارد، تخصیص 
ارز 4200 توماني به تعدادي از كاالهاي اساس��ي است. از 
همان روز نخستین كه این برنامه در دستور كار قرار گرفت، 
بسیاري از كارشناسان هشدار دادند كه دستیابي به اهداف 
در نظر گرفته ش��ده براي آن، دش��وار خواهد بود. نگاهي 
به عملكرد این ارز در مصادیق تعیین شده براي دریافت 
حمایت نیز این مهم را نشان مي دهد. براي مثال دولت در 
ماه هاي ابتدایي گوشت قرمز را نیز در فهرست ارز دولتي 
قرار داد اما با این وجود قیمت این محصول افزایشي چند 
ادامه در صفحه 6 ده درصدي را تجربه كرد و...  

متاس��فانه بیش از 6 روز است 
كه ش��اهد خ��روج نقدینگي 
عمده از بازار س��هام هستیم و 
عمده ترین خروج نقدینگي را 
در روز شنبه هفته جاري شاهد 
بودیم. یكي از مهم ترین دالیل 
ریزش ب��ازار را مي توان تعیین 
سقف دانس��ت و بازار سهام از 
محدوده شاخصي یك میلیون و 500 هزار واحد تا حوالي 
یك میلیون و 350 هزار افت را تجربه كرد.  بازار سرمایه 
ما یك بازار هوش��مند است كه س��هامداران توانسته اند 
زیان خود را كاور كنند و باتوجه به دانش خود به س��مت 
وسوي خرید با اس��تفاده از تحلیل هاي تكنیكال دربازار 
روي آورند. ما ش��اهد این بودیم كه سهم هاي كوچك و 
متوسط بازار طي دو ماه گذشته وضعیت مطلوبي داشته 
باش��ند و اغلب صف هاي خری��د و فروش متع��ددي را 
تجربه كنند. همچنین زماني كه سرمایه گذاران به دنبال 
سرمایه گذاري در بورس هس��تند، اكنون بهترین زمان 
براي ورود سرمایه هایشان به بازار است، زیرا قیمت هاي 
ایجاد شده در سهام مناسب و به نفع سهامداران خواهد 
بود. جلب دوباره اعتم��اد س��رمایه گذاران در حوزه بازار 
سرمایه كمي دشوار به نظر مي رس��د، مردم اصالح اخیر 
ادامه در صفحه 6 بورس را...  

طی س��الهای متعدد هر سال 
با آغاز فصل سرما وآغاز فرایند 
وارونگی ه��وا ش��اهد این امر 
هس��تیم که بح��ث مرتبط با 
آلودگی ها در ابع��اد و زوایای 
مختلف در ویترین رسانه های 
گروهی قرار می گی��رد و بعد 
از  وزش ب��اد در بهم��ن م��اه 
و اس��فندماه این موضوع به فراموش س��پرده می شود. 
مس��اله اس��تفاده برخی از واحدهای تولیدی از مازوت 
و اثرات مخربی که بر س��المتی مردم دارد ب��ه اندازه ای 
اهمیت دارد که می بایس��ت یکبار برای همیشه در این 
خصوص تصمیم گیری شود. به هر حال مردم ساکن در 
کالنشهرهایی که در نزدیکی خود واحدهای تولیدی بهره 
مند از سوخت مازوت را دارند، باید طی یک برنامه ریزی 
زمان بندی ش��ده باید با آغاز فصل زمستان یا از سوخت 
جایگرین استفاده کنند و یا در صورت عدم امکان استفاده 
از این س��وخت جایگزین ، ایرادی ندارد ک��ه واحدهای 
تاثیرگذار در آالیندگی برای چند هفته تعطیل شوند. از 
سوی دیگر واقع آن اس��ت که هرچند قوانین موثری در 
حوزه توسعه حمل و نقل تدوین شده اما عدم اجرای این 
قوانین باعث شده تا روند آلودگی ها در کشور افزایش یابد. 
ادامه در صفحه 3 بر اساس قانون بخشی از...  

در حال حاضر كه م��ا در حال 
گفت وگو هستیم، مدت هاست 
قیمت نفت به نس��بت ارزش 
واقعي خود در داالن نزولي قرار 
دارد. در ای��ن وضعیت عده اي 
راه افتادن��د و تجزیه و تحلیل 
مي كنند ك��ه نفت ت��ا ابد در 
همین قیمت مي ماند، بنابراین 
تصور مي كنند دارایي هاي كشور باید بر اساس این رویكرد 
تقویم ش��ود. برخي با ادبیاتي در خصوص ش��ركت هاي 
بورس��ي مثل پتروش��یمي ها و دارایي هاي انرژي محور 
كشور صحبت مي كنند كه قابل قبول نیست. برخي حتي 
پا را از این هم فراتر مي گذارند مي گویند: »اصال تو با این 
قیمت نفت بگو چند مي ارزي؟« بدون تردید قیمت نفت 
همواره در فاز نزولي نمي ماند. من تا به حال حدود 8مورد 
صعود و س��قوط س��نگین قیمت نفت را تجربه كرده ام. 
برخي افراد و جریانات كه انگار تازه با یك چنین تحوالت 
و مباحثي روبه رو مي شوند، در فضاي مجازي هم اعضایي 
دارن��د، این طور تحلی��ل مي كنند كه بای��د دارایي هاي 
انرژي مح��ور را با نفت ارزان تقویم كنی��م و بعد قیمت و 
ارزش پتروشیمي ها را مبتني بر این اعداد و ارقام تجزیه 
و تحلیل كنیم. افرادي مي توانند درباره چش��م انداز بازار 
ادامه در صفحه 3 انرژي صحبت كنند كه از...  

گزارش روز

فرشاد مومني ، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي: 

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایي اظهار داشت: 
برخي مانند 30 سال گذش��ته همچنان براي پیشبرد 
اهداف خود پشت عنوان هاي جذاب پنهان مي شوند مثال 
ژست حمایت از رهبري را مي گیرند و چون ایشان گفتند 
اتكا به برداشت از صندوق توسعه ملي باید كاهش یابد، 
كساني در كمیسیون تلفیق زمزمه هایي مطرح مي كنند 
كه در صورت برداشت كم از صندوق تنها راه باقي مانده، 
افزایش نرخ ارز است و این همان مسیري است كه بیش 
از همه حیثیت مجلس را نش��انه گرفته و تیر خالص بر 
حیثیت مجلس اس��ت. به گزارش ایلنا فرشاد مومني با 
بیان اینكه شرایط اقتصادي كش��ور خطرناك و خطیر 
است، افزود: با وجود اینكه در ظاهر همه مقامات رسمي 
كشور به شرایط پیچیده، خطیر و نابسامان اقتصاد ایران 
اذعان دارند و همگي در شعارها اظهار نگراني از معیشت 
مردم و فشار طاقت فرسا بر تولیدكنندگان دارند، متاسفانه 
شاهد هستیم كه در عمل مس��یرهایي پدیدار مي شود 
كه فق��ط از تعابیري مث��ل مش��كوك، غیرقابل توجیه 
بودن با منطق علمي، جابه جا كردن مس��ائل و انداختن 

منش��اها و كانون هاي اصلي بحران و گرفتاري به جاي 
راه حل مي توان از آنها نام برد. یك��ي از مواردي كه هنوز 
اظهارنظر رس��مي و علني در مورد آن صورت نگرفته و 
خود این مساله مایه امیدواري است؛ اینكه با افشاي برخي 
شایعه ها و زمینه چیني ها در سطح عمومي و برانگیختن 
حساسیت در میان آن بخشي از ساختار قدرت كه دل در 
گرو كشور، مردم، عدالت، آزادي و استقالل ایران دارند، 
آنها را به مدد فرابخوانیم. وي ادامه داد: همین طور كساني 
كه در استاندارد نهادهاي تخصصي مدني قرار مي گیرند 
و واج��د ویژگي ه��اي اخالقي، علمي و میهن دوس��تي 
هستند و دانش��گاهیان گرامي نیز كمك كنند به امید 
اینكه قبل از جدي شدن شایعه یك تصمیم فاجعه ساز و 
بحران آفرین، در جست وجوي آن دربیاییم و با هوشیاري 
كه در ساختار قدرت، مردم و ذینفعان و توسعه خواهان 
پدید مي آید، حداقل كانالي براي گفت وگوي ملي قبل 
از ابالغ تصمیم گشوده شود. اگر چنین نشود و رویه هاي 
قبلي استمرار داشته باش��د، مي تواند فاجعه هاي بسیار 
غم انگیزتري در مقایس��ه با بحران هاي كنوني به همراه 

داشته باشد. مومني تصریح كرد: در شرایطي كه براساس 
گزارش هاي رسمي وقوع همزمان س��قوط نسبي نرخ 
نفت، بازگشت تحریم ها و ظهور كرونا؛ كش��ور را از یك 
طرف با هزینه هاي اجتناب ناپذیر گسترده و از طرف دیگر 
با مسدودش��دن بخش هایي از درآمدهاي سنتي دولت 
روبرو كرده است؛ متاسفانه عالئم بس��یار نگران كننده 
به چش��م مي خورد كه حكایت از آن دارد دوباره مسیر 
تجربه شده و انحطاط آور مالي س��ازي اقتصاد در مركز 
توجه سیاست گذاران قرار مي گیرد. اگر تعریف كالسیك 
مالي سازي اقتصاد را عبارت از »ایجاد پشتیباني نهادي 
براي خلق پول از پول هاي سوداگران« تعریف كنیم این 
مسیر دقیقا در نقطه مقابل مصالح ملي، منافع فرودستان 
و تولیدكنندگان قرار مي گیرد و با تحمیل فش��ارهاي 
شكنندگي آور شدیدتر به فقرا؛ راه را براي مافیاي واردات 
و س��وداگران مستغالت، ارز و س��كه بازمي كند و كانال 
اصلي مالي سازي هم چیزي جز وارد كردن شوك هاي 
جدید به قیمت هاي كلیدي مانند نرخ ارز نیس��ت. این 
كارشناس اقتصادي در پاسخ به این پرسش كه موضوع 

نقدینگي در مش��كالت اقتصادي ایران چه وزني دارد؟ 
گفت: درحالي كه در 30 س��ال اخیر رش��د سرسام آور 
نقدینگي معلول تضعیف پي در پ��ي ارزش پول ملي و 
جهش نرخ ارز بوده، اینها نرخ ارز را به حاشیه مي برند و 
معلول نقدینگي را عمده مي كنند. به گواه سند پیوست 
برنامه اول توس��عه اقتصاد ایران طي س��ال هاي جنگ 
باالترین نرخ رشد نقدینگي در پرفشارترین سال ها هرگز 
به 24 درصد هم نرسید اما وقتي ش��وك نرخ ارز پس از 
جنگ در دس��تور كار قرار گرفت نرخ رشد نقدینگي در 
برخي س��ال ها حتي به ح��دود 30 درصد هم رس��ید.

به طوري كه در سال 73 نرخ رش��د نقدینگي به حدود 
20 برابر آنچه در س��ند پیوست برنامه پیش بیني شده 
بود، افزایش یافت. نمایندگان در این زمینه مقاله تاریخي 
آقاي مس��عود نیلي كه در كتابي با عنوان اقتصاد ایران 
در سال 1376 توسط موسس��ه نیاوران منتشر شده را 
بازخواني كنند كه آنجا دكتر نیلي ب��ه وضوح پایه هاي 
اینكه در مورد افزایش ن��رخ ارز چه فكر مي كردند و چه 
ادامه در صفحه 6 شد را به خوبي توضیح داده است.  

محمدحسين اديبجعفرقادریعرفان هودييحيي آل اسحاقاحسان سلطانی 

تير خالص بر حيثيت مجلس با تصميم به افزايش نرخ ارز

نمايندگان راه را بر طرح حمايتي دولت مي بندند؟

جنجال ارزي مجلس
ما در مجلس نرخ ارز اضافه نكردیم فقط محاسبات ما 
در مجلس بر اس��اس 17 هزار و 500 تومان بود. مردم 
بدانند مابه التفاوت ارز رانت��ي 4200 توماني و مابقي 

قیمت ها را مي خواهیم به حوزه هاي اشتغال، معیشت 
و س��المت بیاوریم و ای��ن مصاحبه ها كه مي ش��ود و 
مي گویند مي خواهند گران شود این طور نیست. ما بر 

اساس محاسبات دولت و براي كمك به دولت این كار 
را انجام دادیم. ارز رانتي و چند نرخي فس��ادزا بوده و 
االن عده اي كه از این ارز بهره هاي چند ده هزار میلیارد 

توماني مي بردند و دست ش��ان براي سال آینده كوتاه 
مي شود ش��اید ناراضي باش��ند، ولي تصمیم مجلس 
صفحه 2 را بخوانيد شوراي اسالمي شجاعانه و...  



 »ما در مجلس نرخ ارز اضافه نكرديم فقط محاسبات 
ما در مجلس بر اس��اس ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان بود. 
مردم بدانن��د مابه التفاوت ارز رانتي ۴۲۰۰ توماني و 
مابقي قيمت ها را مي خواهيم به حوزه هاي اشتغال 
معيش��ت و س��امت بياوريم و اي��ن مصاحبه ها كه 
مي شود و مي گويند مي خواهند گران شود اين طور 
نيست. ما بر اساس محاسبات دولت و براي كمك به 
دولت اين كار را انجام داديم. ارز رانتي و چند نرخي 
فسادزا بوده و االن عده اي كه از اين ارز بهره هاي چند 
ده هزار ميليارد توماني مي بردند و دست ش��ان براي 
س��ال آينده كوتاه مي شود شايد ناراضي باشند، ولي 
تصميم مجلس شوراي اس��امي شجاعانه و به نفع 
منابع عمومي معيشت، اشتغال و توليد خواهد بود.«

اين جديدترين صحبت هايي است كه از سوي رحيم 
زارع، سخنگوي كميس��يون تلفيق مجلس مطرح 
ش��ده، صحبت هايي كه نشان مي دهد پس از حدود 
سه سال بحث و گمانه زني، اين بار احتماال ارز ۴۲۰۰ 

توماني به روزهاي پاياني خود نزديك مي شود. 
در ماه هاي پاياني سال96، با به اوج رسيدن ترديدها 
درباره آينده برجام و تهديدهاي مداوم ترامپ مبني 
از خارج ش��دن از اين توافق اقتص��ادي، ميزان تورم 
انتظاري بازار ارز افزايش يافت و به دنبال آن، در مدتي 
كوتاه ناگهان نرخ ارز اوج گرفت. در ارديبهشت سال 
9۷، س��رانجام ترامپ تهديد خ��ود را عملي كرد و با 
خروج از برجام، تحريم هاي��ي جديد را عليه اقتصاد 
ايران به اج��را درآورد. در همين زمان دولت تصميم 
گرفت با برخي سياست هاي جديد، راه تاثيرگذاري 

جدي تحريم ها بر اقتصاد كشور را ببندد.
اصلي ترين سياست هاي اجرايي شده از سوي دولت 
به حوزه ارز مربوط مي شد. دولت اعام كرد به منظور 
به دس��ت آوردن منابع ارزي الزم، صادركنندگان را 
موظف مي كند كه با اجراي تعهدات ارزي، پول حاصل 
از فروش كاالهاي خود را به كشور بازگردانند و از سوي 
ديگر با ممنوع اعام ك��ردن واردات بيش از ۱۵۰۰ 
قلم كاال كه در ماه هاي بعد فهرست آن طوالني تر نيز 
شد، صرفه جويي در منابع ارزي را در دستور كار قرار 
مي دهد. در كنار آن به منظور حمايت از اقش��ار كم 
درآمد و تضمين دسترسي آنها به كاالهاي اساسي، 
ارزي دولتي با ن��رخ ۴۲۰۰ تومان را ب��ه اين كاالها 

اختصاص خواهد داد.
هرچند دولت مصر بود كه تخصيص اين ارز يارانه اي 
كمك ويژه اي به پايين نگه داش��تن قيمت كاالهاي 
اساسي و كاهش فش��ار بر مردم مي كند اما از همان 
روزهاي ابتدايي بسياري از كارشناسان اقتصادي و 
فعاالن حوزه تجارت هش��دار دادند كه چند نرخي 
ش��دن ارز موجب بر هم خوردن نظم و شفافيت در 
اقتصاد كش��ور خواهد ش��د و از اين رو دولت بايد از 
اجراي اين سياست عقب نش��يني كند. با اين وجود 

مقام��ات دولت��ي توزي��ع ارز دولتي را ادام��ه دادند 
و با گذش��ت حدود س��ه س��ال، هرچن��د مصاديق 
دريافت كننده اي��ن ارز كاهش يافت��ه اما همچنان 
توزيع آن ادامه دارد. در اين بين بحث تداوم حيات ارز 
دولتي در بودجه سال آينده نيز بار ديگر لزوم تداوم يا 
قطع پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني را به بحثي گسترده 

بدل كرده است.

    استدالل مخالفان و موافقان
دولت و تع��دادي از اقتصاددان هاي حامي اين طرح 
مي گويند در ش��رايط تحريم ، چ��اره اي جز حمايت 
از مردم براي تامين كاالهاي اساس��ي وجود ندارد. 
مبناي اصلي اين اس��تدالل اين است كه با توجه به 
محدوديت هاي موجود و فش��ار تورمي وارد شده به 
اقشار كم درآمد جامعه چاره اي جز تخصيص اين ارز 
وجود ندارد. مسووالن دولتي وابستگي كاالهاي باقي 
مانده در فهرست دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات 
مواد اوليه را نيز عامل ديگري در لزوم تخصيص اين 
ارز در نظر مي گيرند. در ميان اين كاالهاي اساسي، 
همچنان نهاده هاي دام و طيور به چش��م مي خورد 
كه دولت ب��ه منظور پايين نگه داش��تن قيمت اين 
محصوالت، ارز يارانه اي را براي آنها پرداخت مي كند. 

در كنار آن دارو نيز همچنان ارز دولتي مي گيرد.
مخالفان اين طرح اما استدالل مي كنند كه نخست 
چند نرخي شدن ارز، بستري جديد براي رانت و فساد 
به وجود مي آورد و افرادي كه از اين رانت برخوردارند 
به نف��ع ش��خصي خ��ود، آن را مص��ادره مي كنند. 
دادگاه هاي اقتصادي كه در س��ال هاي گذشته براي 
اشخاصي تشكيل شده كه ارز دولتي را به نفع شخصي 
خود استفاده كرده اند، يكي از گواه هاي ارايه شده از 
سوي مخالفان اين طرح است. از سوي ديگر مخالفان 

 مي گويند كه اگر بناس��ت دولت حمايتي از اقش��ار 
كم درآمد انجام دهد، بايد به ش��كل مستقيم آن را 
اجرايي كند و اينكه با چند واسطه بنا باشد قيمت يك 

كاال پايين بيايد، عما امكان پذير نيست.
از سوي ديگر تعيين مصاديق كاالهاي اساسي و اينكه 
چه ميزان ارز به آنها پرداخت ش��ود، نحوه حمايت از 
توليدكنندگان در حوزه هايي كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
تعريف شده و زمان بندي دقيق پايان يافتن عرضه اين 
ارز نيز ديگر س��واالتي است كه در سال هاي گذشته 
مطرح شده اما هنوز راه حلي براي آن پيدا نشده است.

    آمارها چه مي گويد؟
حتي اگر اختاف نظرها ميان موافقان و مخالفان ارز 
۴۲۰۰ توماني را نيز كنار بگذاريم، به نظر مي رس��د، 
آماره��اي موج��ود در از عملكرد اي��ن ارز و قيمت 
كاالهايي ك��ه در برخي دوره ه��ا ارز دولتي دريافت 
كرده اند، نشان دهنده شكس��ت اين برنامه يا الاقل 

ابهام هاي جدي در مسير اجراي آن است. 
گزارش رسمي مركز آمار نشان مي دهد كه از اسفند 
96 )زمان آغاز پرداخ��ت ارز دولتي( تا آذر 98، برنج 
خارجي رشد قيمت 3۵ درصد، گوشت گوسفندي 
رشد قيمت ۱۲3 درصد، گوشت گوساله رشد قيمت 
۱۰9 درصد، مرغ رش��د قيمت 68 درصد، تخم مرغ 
رش��د قيمت ۱۴ درصد، روغن مايع رشد قيمت 6۱ 
درصد، عدس رش��د قيمت 3۲ درصد، ش��كر رشد 
قيمت ۷8 درصد و چاي خارجي رش��د قيمت ۱69 
درصدي را تجربه كرده اند. اين در حالي است كه اين 
كاالها در گام نخس��ت پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني، 
همگي در فهرس��ت حمايت قرار داشتند و با وجود 
اجراي اين سياست، عما روند افزايش قيمت متوقف 

نشده است. 

بايد به اي��ن موضوع نيز توجه كرد ك��ه آمار مربوط 
به آذر98 اس��ت. در يك س��ال گذش��ته تعدادي از 
اين كاالها ديگر ارز دولت��ي دريافت نكرده اند اما در 
كمال ش��گفتي در بازار پس از حذف اين ارز افزايش 
قيمت جدي براي آنها اعام نشده است. در كنار آن 
مرغ و تخم مرغ، در حوزه نهاده هاي دامي، همچنان 
مش��مول دريافت ارز دولتي هستند اما با اين وجود 
نه تنها قيمت اين محص��والت كاهش نيافته كه در 
هفته هاي گذشته افزايش چشم گيري در اين حوزه 
به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه بسياري از 
فعاالن حوزه مرغ مي گويند تداوم پرداخت ارز دولتي، 
باعث شده فقط تعداد محدودي از مرغداري ها از آن 
بهره مند شوند و مابقي به بازار آزاد روي آورده اند كه 
عما تفاوتي با آزادسازي قيمت ندارد و اين موضوع 
در كنار فشار بر مصرف كننده، شرايط توليد كنندگان 

را نيز برهم ريخته است.
با در كنار هم قرار دادن اين ش��رايط به نظر مي رسد، 
مخالفت نمايندگان مجلس با تداوم پرداخت اين ارز 
در روزهاي آينده ش��دت خواهد گرفت و اگر دولت 
راهكار جديدي ارايه نكند، احتم��ال حذف اين ارز 
پر س��ر و صدا باال خواهد رفت. اگر ن��رخ ارز در حال 
 حاضر ح��دود ۲۴ هزار تومان در نظر گرفته ش��ود. 
مابه التفاوت ارز ترجيح��ي و ارز آزاد براي 8 ميليارد 
دالري كه قرار است در سال آتي صرف ارز ترجيحي 
شود، رقم ۱6۰ هزار ميليارد تومان مي شود؛ اين در 
حالي اس��ت كه رقم در نظر گرفته ش��ده براي طرح 
تأمين كاالي اساسي كه توسط مجلس تصويب شد 
حدود 3۰ هزار ميليارد تومان براي 6 ماه بود كه دولت 
را مكلف به پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ازاي هر نفر 
براي س��ه دهك پايين درآمدي جامعه داش��ت. اگر 
مبناي محاسبه طرح تأمين كاالهاي اساسي را مبنا 
قرار دهيم، با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي توان يارانه 
سه دهك پايين درآمدي را 3۰۰ هزار تومان به ازاي 
هر نف��ر افزايش داد كه با رقم پرداختي فعلي، حدود 

3۵۰ هزارتومان مي شود.
معاون اقتصادي مرك��ز پژوهش هاي مجلس درباره 
راه ه��اي جايگزي��ن تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني 
مي گويد: بخش��ي از پول حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را 
مي توان مس��تقيمًا به مص��رف كنندگان اختصاص 
داد اما نه لزومًا به همه مردم. س��ه يا چهار دهك اول 
جامعه مانند پزش��كان و وكا لزومي ندارد كه يارانه 
بگيرند. اين طرح ها كه در مجلس دنبال شده و هنوز 
دولت تكليف آنها را روشن نكرده، نشان از آن دارد كه 
شايد كوپن جايگزين ارز ۴۲۰۰ توماني شود. حتي 
اگر كوپن باز نگردد نيز يك موضوع قطعي است و آن، 
منابع گسترده دولتي است كه صرف پرداخت يك ارز 
دولتي شده اما در تمام اين سه سال، هيچ دستاورد 

قابل اتكايي از خود باقي نگذاشته است.
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 توقيف شناور كره جنوبي
 از سوي نيروي دريايي سپاه

نيروي دريايي س��پاه در اطاعيه اي اعام كرد: شناور 
نفتكش كره جنوبي با نام تجاري هانكوك چيمي صبح 
امروز به دليل نقض پروتكل هاي زيست محيطي توسط 
نيروي دريايي س��پاه در خليج فارس متوقف ش��د. در 
اطاعيه نيروي دريايي سپاه آمده است: »اين شناور از 
مبدا بندر الجبيل عربستان سعودي عازم بمبئي هند 
بود كه در خلي��ج فارس به دليل نق��ض پياپي قوانين 
زيست محيطي دريايي توقيف شد. اين كشتي با پرچم 
كره جنوبي در حال تردد و حامل ۷هزار و ۲۰۰ تن اتانول 
بوده اس��ت. خدمه هاي دستگير ش��ده از اين شناور از 
مليت هاي كره، اندونزي، ويتنام و ميانمار هستند. اين 
شناور كه پس از توقيف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت 
و پرونده آن براي طي مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي 
كشور خواهدشد. توقيف اين شناور به درخواست اداره 
بنادر و كشتيراني و با حكم داداستاني استان هرمزگان در 

ساعت ۱۰ صبح پانزدهم دي ماه انجام شد.«

امريكا به دنبال تجزيه 
كشورهاي منطقه است

سردار حاجي زاده با بيان اينكه امريكايي ها مي خواهند 
كشورهاي منطقه فاقد ارتش و نيروهاي مسلح باشد 
تاكيد كرد: هدف امريكا تجزيه كشورهاي منطقه است.

به گزارش س��پاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاسدار امير علي 
حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه شب گذشته 
در مراسم گراميداشت سالگرد سردار سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني كه در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري 
امام حسين )عليه السام( برگزار شد، در سخناني با اشاره 
به دالئل شهادت شهيد سليماني بيان كرد: امريكا بعد از 
جنگ جهاني دوم با كمترين هزينه و خسارت فاتح دنيا 
ش��د و به عنوان ابر قدرت تمام دنيا را مصادره كرد. وي 
ادامه داد: امريكا در كل جهان ارتش خود را مستقر كرد، 
ارتش عظيمي در اروپا، امريكاي شمالي و جنوبي و ژاپن 
مستقر ساخت و حاال در منطقه مركزي جهان كه آنها 
آن را خاور ميانه خطاب مي كنند، فرماندهي عظيمي 
بنام گروه تروريس��ت س��نتكام را كه هدف آن تجزيه 
كشورهاي منطقه است ايجاد كرده است. آنها مي خواهند 
كشور هاي منطقه ما فاقد ارتش و نيرو هاي مسلح باشند 
و بدون سر باشند. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره 
به اينكه امريكا راهبردها و سناريوهاي خود را با هدف 
تسلط بر منطقه و طراحي و عملياتي كرده است، اظهار 
كرد: در جنگ جهاني 8 ساله ايران داخل مرز هاي خود 
با رژيم بعثي عراق مي جنگيد كه درواقع نماينده ۱۲3 
كشورجهان و برخوردار از حمايت ابرقدرت هاي غرب 
و ش��رق بود . اما امروز به لطف رشادت هاي حاج قاسم 
و شهداي مدافع حرم، اراده و گفتمان انقاب اسامي و 
مقاومت از مديترانه تا درياي سرخ را تحت تاثير اهداف 
راهبردي ما قرار داده است. سردار حاجي زاده بيان كرد: 
مبارزه حاج قاسم در جنگ سوريه و عراق، مبارزه در اوج 
مظلوميت و تنهايي بود . در روز هاي اول كه حاج قاسم را 
به دفاع از ديكتاتور محكوم مي كردند و با ساده انديشي، 
داعش و جريان تكفير را مردم سوريه قلمداد مي كردند، 
اما حاج قاسم دس��ت از فرمان واليت نكشيد و در اوج 
مظلوميت و تهمت همراه با يارانش به كار خود مشغول 
بود و آنچه باعث شد او برجسته، ممتاز و متفاوت شود، 
واليت پذيري محض او بود . حاج قاسم با عشق و عاقه 

چله جهاد گرفت و چهل سال مجاهدانه كار كرد.

توضيحات معاون دفتر روحاني 
درباره واكسن

عليرضا معزي معاون ارتباطات و اطاع رس��اني دفتر 
رييس جمهوري در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت:  
»ششم دي ماه، هم روحاني و هم جهانگيري بر واردات 
هرچه سريع تر واكسن و همچنين شفافيت در توزيع آن 
تأكيده كرده بودند. رييس جمهور از لزوم اعام اولويت ها، 
دستورالعمل ها و همچنين گزارش دهي شفاف و دقيق 
وزرات بهداشت از كساني كه واكسن را دريافت خواهند 
كرد، س��خن گفته بود. معاون اول هم به روشني اعام 
كرد اگر بتوانيم يك روز زودتر از هر جاي دنيا واكس��ن 
معتبر وارد كنيم، يك لحظه هم درنگ نخواهيم كرد. 
جهانگي��ري به صراحت گفت كه هي��چ مقام دولتي و 
خانواده اش حق ندارد خارج از دستورالعمل ها به واكسن 
دسترسي پيدا كند.  دولت در موضوع واكسن، نه در تله 
توهم توطئه نسبت به واكسن خارجي گرفتار شده و نه 
به خودتحقيري نس��بت به واكسن داخلي مجال داده 
است. در اين تنگناي تحريم، تنها و تنها يك دغدغه وجود 
دارد، تأمين سامت شهروندان. ديروز رييس جمهور 
روحاني رسما اعام كرد كه با خريد واكسن در هفته  هاي 
آينده از شركت  هاي مختلف، واكسيناسيون بر اساس 
اولويت  بن��دي و جدول آماده ش��ده از جامعه هدف در 
كشور با اولويت كادر درماني و سالمندان آغاز مي شود.«

آغاز غني سازي 20 درصد
سخنگوي دولت گفت: اعتبار آيين نامه اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها تامين و فرآيند توليد اورانيوم با غناي 
۲۰ درصد آغاز شده است. به گزارش پايگاه اطاع رساني 
دولت، علي ربيعي از دستور رييس جمهور براي تامين 
اعتبار اين قانون خبر داد و گفت: در هفته گذش��ته نيز 
رييس جمهور در نامه اي به جناب آقاي جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور در خصوص تامين بودجه بخش��ي 
از اين قانون در س��ال ۱399 دس��تور الزم را داده است. 
ربيعي افزود: همچنين رييس جمهور در روزهاي گذشته 
دستور اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را 
صادر و از ساعاتي پيش فرآيند تزريق گاز شروع شد و تا 
ساعاتي ديگر اولين محصول اورانيوم غني شده UF6 به 
دست خواهد آمد. ربيعي تصريح كرد: كليه اين فرآيند 
پس از انجام اقدامات اوليه از قبيل اطاع رساني به آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و تحويل پرسش��نامه طراحي 
بر مبناي تعهدات پادماني كش��ور صورت گرفته است. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: مواضع دولت در خصوص 
اين قانون به صراحت اعام شده است. با اين حال دولت 

خود را ملزم به اجراي قانون مي داند.

اعتبارات مربوط به فرزندآوري 
در بودجه سنواتي

مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي به بررس��ي 
اعتبارات مرتبط ب��ا موضوع حماي��ت از فرزندآوري و 
جمعيت در قوانين بودجه سنواتي پرداخت. يه گزارش 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��امي، دفتر 
مطالعات آم��وزش و فرهنگ اين مركز در گزارش��ي با 
عنوان »بررسي اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل كشور 
3۲. اعتبارات مرتبط ب��ا موضوع حمايت از فرزندآوري 
و جمعيت در قوانين بودجه س��نواتي« آورده اس��ت:  
نگاهي به اليحه بودجه ۱۴۰۰ نشان مي دهد اين اليحه 
از حيث توجه به موضوع جمعيت و فرزندآوري گامي رو 
به جلو برداشته است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
مهم ترين نكات مثبت اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه 
فرزندآوري را مواردي همچون، رشد ۱۵ درصدي اعتبار 
برنامه »كمك به اجراي سياست هاي جمعيتي كشور«، 
توجه به سياست هاي جمعيتي كشور از محل درآمدهاي 
حاصل از هدفمندي يارانه ها، اعطاي وام وديعه مسكن به 
خانواده هايي كه صاحب فرزند سوم خود طي سال ۱399 
و ۱۴۰۰ شده و مي ش��وند، پرداخت وام قرض الحسنه 
درم��ان زوجين نابارور، اختصاص اعتب��ار به دبيرخانه 
ش��وراي عالي انقاب فرهنگي در راستاي هماهنگي 
فعاليت هاي مربوط به تعالي جمعيت براي اولين سال 
و اختصاص اعتبار به وزارت ورزش و جوانان در راستاي 
موضوع فرهنگ سازي در راستاي فرزندآوري زوج هاي 

جوان در راستاي سياست هاي جمعيتي، برمي شمارد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، اعتبارات 
پيش بيني شده چالش ها و نكات قابل تأملي در اين زمينه 
همچون ابهام در اقدامات ذيل شرح فعاليت اجراي برنامه 
سامت باروري و فرزندآوري خانوار، كاهش ۴۰ درصدي 
اعتبار شرح فعاليت »فرانشيز زايمان طبيعي«، كاهش ۴۰ 
درصدي اعتبار شرح فعاليت »درمان ناباروري«، كاهش 
۴۷ درصدي اعتبار ش��رح فعاليت »كمك هزينه يك 
وعده غذاي گرم در مهد روستايي«، كاهش ۲۷ درصدي 
اعتبار شرح فعاليت »كمك هزينه تغذيه كودكان داراي 
سوءتغذيه«، كاهش ۵6 درصدي اعتبار شرح فعاليت 
»رفع سوء تغذيه كودكان تحت پوشش كميته امداد« و 
فقدان برنامه مشخص در حوزه راهبري و فرهنگ سازي 
پيرامون فرزندآوري ذيل نهادهاي فرهنگي به ويژه صدا و 
سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي را نشان مي دهد. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس با توجه به بودجه سال 
۱۴۰۰ و لزوم توجه به سياست هاي جمعيتي در اليحه، 
پيشنهادهايي چون ضرورت ش��فافيت در هزينه كرد 
اعتبار برنامه »كمك به اجراي سياست هاي جمعيتي 
كشور، لزوم توجه به اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح 
جواني جمعيت و حمايت از خانواده، الحاق يك بند به ذيل 
تبصره »۱6« با موضوع »اختصاص وام قرض الحس��نه 
تولد فرزند به ازاي تولد هر فرزند و افزايش آن به صورت 
پلكاني«، اصاح بند »ه�« تبصره »۱6« درخصوص وام 
وديعه مسكن، اصاح بند »۲۵-۵« تبصره »۱۴« به علت 
مبهم بودن مفهوم سياست هاي جمعيتي )ذكر سهم و 
مصاديق(، الحاق به بند »ع« تبصره »۵«: احداث و تجهيز 
خوابگاه متأهلين از محل فروش اوراق، الحاق به بند »ز« 
تبصره »6« � الحاق درمان نازايي از محل افزايش عوارض 
گمركي واردات لوازم آرايش��ي، اصاح بند »۴« تبصره 
»8«: الح��اق خوابگاه متأهلين با اولويت دانش��جويان 
داراي فرزند به مصاديق مذكور و اصاح تبصره »۱۴«؛ 
پيش بيني س��بد تغذيه مادران باردار و داراي فرزند )از 
محل اصاح بند »۲3« و »۲۴« جدول تبصره »۱۴«( را 
به منظور بهبود رويكرد دولت به موضوع رشد جمعيت و 
افزايش فرزندآوري ارايه كرده است. همچنين اين مركز 
درباره بودجه رسانه ها نيز گزارش جديدي منتشر كرده 
است. در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود 3,38۱ ميليارد 
تومان براي فصل رسانه در نظر گرفته شده است. اين مبلغ 
حدود ۲۵ درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربيت بدني و 
گردشگري است. كل اعتبارات برنامه هاي  فصل رسانه 
)جاري و عمراني( نسبت به مصوب س��ال ۱399، 38 
درصد و اعتبارات هزينه اي و عمراني برنامه هاي حوزه 
رسانه در اين اليحه نيز نسبت به مصوب سال ۱399 به  
ترتيب 3۷ و ۵9 درصد افزايش داشته است. بررسي دو 
حكم پيش بيني شده در تبصره هاي اليحه بودجه سال 
۱۴۰۰ بيانگر آن است كه دولت در اجراي تكليف مندرج 
در ماده )93( قانون برنامه شش��م توسعه مفاد قانون را 

رعايت نكرده است.

افزايش وام ازدواج به كجا رسيد؟
رييس فراكسيون زنان مجلس مي گويد كه نمي دانم 
تا چه ميزان منابع دولت اج��ازه مي دهد كه وضعيت 
وام ازدواج و مسكن رشد كند اما مي دانم كه اصاحاتي 
از طرف كميس��يون تلفيق بودجه در زمينه مصارف و 
درآمدهاي دولت رخ خواهد داد كه جهت اين اصاحات 
به نفع معيش��ت مردم و ارتقاي وضعي��ت اقتصادي - 
اجتماعي خواهد بود. فاطمه قاسم پور در مورد احتمال 
افزايش وام ازدواج از جانب كميس��يون تلفيق بودجه 
۱۴۰۰ گفت: چندي پيش كميسيون اجتماعي مجلس، 
پيشنهاد افزايش ميزان وام و مدت زمان بازپرداخت اين 
وام را به كميسيون تلفيق بودجه ارايه كرد و اين روزها در 
كميسيون تلفيق مثل موضوعات ديگر در حال بررسي 
است. گمانه زني ها در مورد افزايش ميزان وام وجود دارد 
اما نمي توانم بگويم كه در نهايت چه اتفاقي در كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۰ قابل پيش بيني است. نماينده 
مردم تهران در مجلس افزود: قاعدتا من و ديگر اعضاي 
كميسيون اجتماعي مجلس پيگير افزايش وام ازدواج و 
افزايش مدت زمان بازپرداخت آن هستيم. تاش ما بر اين 
است كه وام ازدواج به درد دهك هاي اقتصادي بيشتري 
در اقتصاد بخورد. اگر ميزان وام ازدواج زياد و مدت زمان 
بازپرداخت آن بيشتر شود، تعداد افراد بيشتري مي توانند 
از اين وام استفاده كنند. اين عضو كميسيون اجتماعي 
مجل��س همچنين از طراح��ي راهكارهايي براي حل 
مساله ضمانت در وام ازدواج خبر داد و گفت: ما به دنبال 
راهكارهايي براي بحث ضمانت وام ازدواج نيز هستيم. 
اميدوارم شاهد اتفاقات خوبي در زمينه ضمانت، ميزان 

وام و مدت زمان بازپرداخت در سال ۱۴۰۰ باشيم.

نمايندگان راه را بر طرح حمايتي دولت مي بندند؟

سخنگوي وزارت خارجه: رييسي: 

جنجال ارزي مجلس

پيام الزم را به امريكا داده ايمهواي پاك از حقوق مردم است
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه هواي پاك از حقوق 
عامه است كه نبايد اجازه داد مردم به خاطر ترك فعل 
برخي مس��ووالن در اجراي قانون آس��بيب ببينند، از 
دادستان كل كشور خواست برخورد با مسووالن متخلف 

را از طريق معاونت حقوق عامه پيگيري كند.
سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه 
با گراميداشت س��الگرد شهادت س��پهبد حاج قاسم 
سليماني و اربعين شهادت دكتر محسن فخري زاده و 
تسليت درگذش��ت عالم مجاهد و حكيم متاله آيت اهلل 
مصباح يزدي اظهار داش��ت: آيت اهلل مصباح يزدي در 
عمر بابركت خود تاش ها و اقداماتي داشتند كه شايد 
برترين و جامع ترين سخن در اين باب، اوصافي بود كه 
مقام معظم رهبري در پيام تسليت درگذشت اين عالم 
رباني به آنها اشاره داشتند. رييس قوه قضاييه افزود: در 
دوره اي كه موضوع تمدن اسامي محوريت دارد و تربيت 
چهره هاي عالم، تمدن س��از و مهذب بسيار ارزشمند 
است، آيت اهلل مصباح يزدي اقدامات بسيار اثربخشي را 
در زمينه هاي كادرسازي براي بخش هاي مورد نياز به 
ويژه در حوزه هاي معلمي و اس��تادي در تبيين معارف 
ديني، دفاع جانانه و نظريه پردازي دقيق در دفاع از ركن 
ركين »واليت فقيه« و همچنين شاگردپروري و ساختن 
عالمان مهذب و انقابي انجام داد. رييسي وجه مشترك 
آيت اهلل مصباح يزدي و شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني 
را دفاع از ركن ركين انقاب اسامي يعني واليت فقيه 
دانس��ت و گفت: آيت اهلل مصباح يزدي در حوزه علمي 
با تمام وجود پاي دفاع از واليت فقيه بود و حاج قاس��م 
س��ليماني در حوزه عملي و مي��دان داري و مجاهدت 
در اجراي فرمان ولي، مداف��ع واليت فقيه بود. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه دش��منان امروز به نام تمدن 
وحشي گري را در عالم گسترش مي دهند، تاكيد كرد: 
حاج قاسم سليماني در مسير از بين بردن توحشي كه 
مدعيان تمدن در عالم به منطقه و مردم تحميل كردند، 

به شهادت رسيد.
رييس��ي ايجاد كردن داعش، القاع��ده و گروهك هاي 
تكفيري را نمادهايي از توس��عه وحش��ي گري در عالم 
توسط دش��منان دانس��ت و گفت: وحش��ي گري ها و 
جناياتي كه داعش��ي ها در منطقه مرتكب آن ش��دند، 
توسط شهيدان سليماني، المهندس و ديگر مجاهدان 
اين عرصه پايان پذيرفت تا ان شاءاهلل زمينه براي تمدن 

نوين اسامي هر چه بيشتر فراهم شود.
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به راهپيمايي گسترده 
روز گذش��ته م��ردم در عراق گفت: آنچه روز گذش��ته 

مردم عراق در مي��دان التحرير فرياد زدند، فرياد اخراج 
امريكايي ها بود كه هم مجلس عراق آن را تصويب كرده 
است و هم مسووالن و مردم عراق مصمم هستند كه اين 

مهم هرچه زودتر انجام شود.
رييسي با بيان اينكه مردم عراق با تمام وجود خواستار 
گرفتن انتقام شهادت حاج قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس و اخراج امريكايي ها از كشورش��ان هستند، 
تصريح كرد: داغ ش��هادت شهيد سليماني و ابومهدي 
و ديگر ش��هداي جبه��ه مقاوم��ت و همچنين روحيه 
مطالبه گري و انتقام جويي از امريكا و پيگيري اخراج آنها 

از منطقه، هرگز به سردي نمي گرايد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه خداوند متعال آن بيداري 
و بيدارگري كه در خون شهداي كربا قرار داد بود را در 
خون مطهر حاج قاس��م س��ليماني هم قرار داده است، 
تصريح كرد: امروز نه فقط مردم منطقه ما بلكه همه مردم 
جهان، حاج قاسم سليماني را به عنوان نماد امنيت ساز 
و مبارزه با تروريسم در منطقه مي شناسند و اين سوال 
جدي وجود دارد كه چرا كساني كه مدعي حقوق بشر 
و مبارزه با تروريسم هستند، نماد مبارزه با تروريسم در 

عالم را ترور مي كنند؟
رييسي با تاكيد بر اين نكته كه نمي شود از يك طرف فرياد 
مبارزه با تروريسم را سر داد و از طرف ديگر نماد مبارزه 
با تروريسم در عالم را ترور كرد، گفت: ان شاءاهلل قدردان 
خون مطهر اين شهدا و پيگيري كننده كيفر عامان و 

آمران اين جنايت هولناك باشيم.
رييس ق��وه قضاييه در بخش ديگري از س��خنان خود 
با اش��اره به عكس العمل اتحاديه اروپا و كميس��ارياي 
حقوق بشر نسبت به يك قصاص كه در يكي از شهرهاي 
كشورمان انجام ش��ده اس��ت، عنوان كرد: آنها ما را به 
پايبندي به قوانين بين المللي توصيه كردند و در اينجا 
سوال من از اتحاديه اروپا و كميسارياي حقوق بشر اين 
است كه در زمان ترور شهيدان فخري زاده و سليماني 
اين قوانين بين المللي كجا بودند و چرا با استناد به همين 
قوانين، اين تروريس��م هاي دولتي و رسمي امريكايي و 

صهيونيستي را محكوم نكردند؟
رييسي افزود: س��وال ما از اتحاديه اروپا و كميسارياي 
حقوق بشر اين اس��ت كه در زماني كه خانه ها در يمن 
بر سر كودكان خراب مي شود و هنگامي كه زمين هاي 
مردم در فلسطين غصب مي شود و در آنها شهرك سازي 
صورت مي گيرد و مردم به خاك و خون كشيده مي شوند، 
اين قوانين بين  المللي كجا هستند كه براي محكوميت 

عاملين اين جنايت ها به آنها استناد نمي شود؟

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهاركرد: 
پرونده كيفري سقوط هواپيماي اوكرايني در دست 
پيگيري است و فكر مي كنيم در روزهاي آتي در اين 

زمينه اطاع رساني بيشتري شود.
س��عيد خطيب زاده در پاسخ به س��والي در ارتباط 
با آخرين روند پيگيري موضوع س��قوط هواپيماي 
اوكرايني با توجه به نزديك شدن به سالگرد وقوع اين 
حادثه گفت: تصميمي كه هيأت دولت در ارتباط با 
پرداخت ديه گرفت ناظر بر پرداخت يكسان اين ديه 

به همه قربانيان اين هواپيما است.
وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه اين موضوع ديه 
و پرداخت آن جايگزين پرون��ده كيفري كه در اين 

زمينه ايجاد شده و در حال پيگيري است، نيست.
وي با بيان اينكه پرونده كيفري سقوط اين هواپيما 
در حال پيگيري است، خاطرنشان كرد: فكر مي كنم 
در روزهاي آتي اطاع رساني بيشتري در مورد اين 

پرونده انجام شود.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين بار ديگر در اين 
نشس��ت با خانواده هاي داغدار جانباختگان سقوط 

اين هواپيما ابراز همدردي كرد.
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري 
مبن��ي بر اينكه در نشس��ت اخي��ر مجمع عمومي 
س��ازمان ملل كه در مورد مصوبه اي به پيش��نهاد 
امريكا به رأي گيري گذاشته شد برخي از كشورهاي 
همسايه از جمله افغانستان در جلسه غايب بودند و 
كشوري چون عراق نيز رأي ممتنع به اين موضوع 
داد و اين باع��ث به وجود آمدن برخي از بحث ها در 
فضاي مجازي و رس��انه اي كشور شده است، گفت: 
اياالت متح��ده امريكا در طي ماه ه��اي اخير براي 
س��ومين بار در اقدامات خود عليه ايران در سازمان 
ملل با شكست روبرو شد و پيشنهاد امريكا عليه ايران 
رأي نياورد و اين نشان دهنده انزواي روز افزون اين 

كشور است.
وي در مورد بحث افغانس��تان و ع��راق نيز گفت: ما 
ناخرسندي خود را نسبت به اين موضوع اعام كرديم 
و همانطور كه ش��نيده ايد نخست وزير عراق اعام 

كرده كه در حال پيگيري اين موضوع است.
وي با اشاره به سياس��ت ايران در ارتباط با تعامل با 
كشورهاي همسايه و اهميت حفظ حسن همجواري 
گفت: قطعا كشورهاي همسايه ما مي دانند كه يك 
جانبه گراي��ي و قلدري امريكا تا چه حد تأثير منفي 
بر فضاي بين الملل و منطقه مي گذارد. س��خنگوي 

وزارت خارجه همچنين در اين نشست در پاسخ به 
سوالي در مورد روابط ايران و روسيه نيز گفت: روابط 
ايران با روسيه در بهترين شرايط قرار دارد و دو كشور 
بر اجرا و پيگيري توافقات صورت گرفته بين تهران و 

مسكو تأكيد دارند و در اين راستا حركت مي كنند.
اين ديپلمات ارشد كشورمان در پاسخ به اين سوال 
كه يك رس��انه امريكايي به باي��دن رييس جمهور 
منتخب امريكا پيش��نهاد كرده است كه براي نشان 
دادن حسن نيت خود مس��ير ورود واكسن كرونا به 
ايران را تسهيل كند اگر اين اتفاق بيفتد ايران براي 
نشان دادن حسن نيت خود چه كاري انجام مي دهد، 
گفت: اي��االت متحده امريكا يك جنگ تمام عيار را 
عليه ملت اي��ران آغاز ك��رده و همچنان اين جنگ 

ادامه دارد.
وي با بيان اينكه م��ا رفتار متفاوتي را در دولت هاي 
مس��تقر امريكا نديده ايم، گفت: ما انتظار داريم كه 
آنها مسير و رفتار خود را در ارتباط با ايران اصاح و 

به تعهدات خود در برجام عمل كنند.
وي با بيان اينكه بسياري از اقداماتي كه در قالب صبر 
راهبردي ايران تعريف مي ش��ود بايد در چارچوب 
حسن نيت ايران تعبير شود، ادامه داد: اميدواريم كه 
امريكايي ها قدر فرصت نهايي كه براي حفظ برجام 
و انجام تعهداتش��ان در برجام به وجود آمده است را 

بدانند و در اين مسير گام بردارند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان در ادامه 
اين نشس��ت در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه ناو 
امريكايي حاضر در منطقه، منطقه را ترك كرد ولي 
اخيرا امريكايي ها بيانيه داده اند كه بار ديگر اين ناو 
بازخواهند گشت و نظر ايران در اين ارتباط چيست، 
اظهار كرد: اينكه اين ناوه��ا بروند و بيايند تصميم 
خودش��ان اس��ت ولي آن چيزي كه براي ما روشن 
است اين اس��ت كه ما براي تمام سناريوها آمادگي 
داريم چه سناريوهاي نمايش��ي و رسانه اي امريكا، 
چه سناريوهاي مخفي. ما پيام هاي الزم را به امريكا 
داده ايم. به كشورهاي همس��ايه نيز داده ايم. ما در 
مورد سناريو امريكايي ها پيش بيني نمي كنيم ولي 

در مورد پاسخ خود مطمئن هستيم.
وي ادام��ه داد: اميدواريم كه مقامات حاضر در كاخ 
س��فيد در روزهاي پاياني حضورشان تنش آفريني 
نكنن��د و اقدامات��ي را انج��ام ندهند كه تا س��ال ها 
امريكايي ها درگير آن شوند و مجبور به پاسخگويي 

و جبران آن باشند.



گروه بانك و بيمه |
مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق كشور 
با اش��اره به اينكه، مراكز غيرقانوني استخراج رمزارز، 
سبب تخريب شبكه برق و مصرف بيش از اندازه برق 
هستند افزود: افرادي كه اين مراكز غيرقانوني را معرفي 
كنند ت��ا ۲۰ ميليون تومان جاي��زه دريافت خواهند 
كرد. ضمن اينكه اين كار از طريق س��ايت و س��امانه 
1۲1 امكان پذير اس��ت و البته نام اين افراد محرمانه 
خواهد ماند.وي با بيان اينكه امسال شرايط سختي در 
تامين برق كشور وجود دارد، افزود: صنايعي كه بيش 
از ديماند خريداري شده برق مصرف كنند، ابتدا تذكر 
دريافت مي كنند و درصورت تكرار، جريمه و برقشان 
قطع خواهد شد. در حال حاضر مصرف برق كشور در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته. 4.5 درصد افزايش 
يافته كه بخش عمده آن در بخش صنايع و بخشي نيز 
در حوزه خانگي و تجاري بوده است.سخنگوي صنعت 
برق گفت: در بخش اداري نيز كنترل هايي از س��وي 
مش��تركان برق و گاز انجام مي شود و اداراتي كه پس 
از پايان كار، دستگاه هاي گرمايشي را خاموش نكرده 
باشند ابتدا تذكر دريافت كرده و در صورت تكرار مدير 

مربوطه بايد پاسخگو باشد.

     اث�ر اس�تخراج رم�ز ارز بر مص�رف برق و 
آلودگي هوا 

مردم بايد توجه داشته باشند كه توليد هر بيت كوين 
مساوي مصرف برق ساالنه ۲4 خانوار است و 35 ميليون 
تومان پول برق همراه با يارانه دولتي مصرف مي كند و از 
همه بدتر باعث فشار به نيروگاه ها و مصرف مازوت بيشتر 
و آلودگي شديد در شهرها در اين شرايط مي شود كه 
نفس كشيدن نيز سخت شده است. يارانه هر كيلووات 
برق 5۰۰۰ ريال است يعني توليد يك واحد بيت كوين 
حدود 35۰ ميليون ريال با يارانه دولتي هزينه مي برد 
يا حدود ۲7۰۰ دالر هزينه دارد كه اگر اين نرخ با برق 
قيمت جهاني محاسبه شود بيش از 1۰هزار دالر خواهد 
بود. به عبارت ديگر، توليد هر سكه بيت كوين اگرچه 
33 هزار دالر قيمت دارد اما هزينه سنگيني براي شبكه 
برق ايران و مردم ايران و آلودگي هوا محسوب مي شود 
و به اندازه مصرف برق ساالنه ۲4 خانوار در ايران است 
مردم بايد توجه داشته باشند كه استخراج رمز ارز به اين 
سادگي نيست و با وضعيت فعلي روزها طول مي كشد 
كه اندك اندك رمز ارز در روزهاي متمادي استخراج 
شود و پولي نصيب افراد شود و يا خوش شانس باشند 
و پس از ماه ها به پولي برس��ند. واقعيت اين است كه با 
توجه به استهالك كامپيوتر و وسايل برقي گران امروز 
جامعه ما، بايد وقت و كار زيادي از كامپيوتر خود صرف 
كنيد تا شايد يك هزارم و يك صدم بيت كوين در كيف 
پول شما جمع شود و خرج كنيد. در نتيجه اگر هزينه 
برق مصرفي، آلودگي هواي ش��هر و خانواده ها، هزينه 
استهالك كامپيوتر را جمع كنيد عمال هزينه اي بيشتر 
از صرف اس��تخراج رمز ارز خواهيد داش��ت. لذا بهتر 
اس��ت كه حداقل در اين هواي آل��وده، به فكر خانواده 
و هم ميهنان خود باشيد و اين هواي خفه كننده را به 
ديگران هديه نكنيد.موضوع استخراج رمز ارز در ايران 
در سال هاي اخير و باتوجه به نرخ پايين قيمت برق در 
ايران به يكي از مشكالت كشور تبديل شده و مصرف 

برق در برخي مناطق كشور را افزايش داده است. برخي 
افراد سوله ها و ساختمان هاي مختلفي را كه برق سه 
فاز و برق هاي صنعتي داش��ته اند، به جاي استفاده در 
توليد صنعتي، عمال در بخش استخراج رمز ارز به كار 
گرفته اند و با احداث دستگاه ها و كامپيوترهاي بزرگ 
وكوچك، نصب فن ه��اي تهويه هوا و دس��تگاه هاي 
خنك كننده، به صورت شبانه روز تالش كرده اند كه رمز 
ارز استخراج كنند و از قيمت باالي بيت كوين و ساير 
رمزارزها كه در روزهاي اخير قيمت آن به 33 هزار دالر 
افزايش يافته بهره ببرند.موضوع تنها به استفاده از برق 
صنعتي و رشد مصرف برق در بخش صنعت و برق هاي 
فشار قوي و سه فاز محدود نشده و حتي كامپيوترهاي 
خانگي، كامپيوترها در محل كار نيز به صورت شبانه 
روز در حال استخراج رمز ارز و مصرف برق است. حتي 
در هفته هاي اخير شبكه هاي هرمي نيز شكل گرفته و 
عده اي در تماس با دوس��تان و آشنايان اعالم كرده اند 
كه مي توانيد از ش��بكه هاي هرمي اس��تفاده كنيد و 
بدون پرداخت پول و تنها با مصرف برق و روشن كردن 
كاميپوتر و راه اندازي نرم افزارهايي، مشغول استخراج 
رمز ارز ش��ويد. در اين روش هر چه زير مجموعه افراد 
نيز به شكل هرمي گس��ترش يابد، از محل توليد رمز 
ارز آنها نيز عايدي نصيب باالدست ها مي شود و ثروت 
بادآورده اي نصيب شبكه هاي هرمي مي كند.اين روش 
قبال در فروش سكه طال و الماس مشهور به گلد كوئست 
و كيمبرلي تجربه شده بود و هزاران مال باخته و ناراضي 
را به همراه داشت. اما در روش فعلي استخراج رمز ارز و 
بيت كوين 33 هزاردالري باعث وسوسه بسياري شده 
است كه نتيجه آن افزايش مصرف برق كشور حتي در 
فصل زمستان است. هنوز تابستان نيامده، شاهد رشد 
باالي مصرف برق نسبت به سال قبل هستيم در حالي 

كه نيروگاه هاي كشور به دليل مشكالت تحريم، فروش 
نفت و فرآورده ها و درنتيجه مصرف مازوت در نيروگاه ها، 
اكنون با مش��كالت بس��يار آلودگي ه��وا در تهران و 
شهرهاي ديگر مواجه شده است. مردم بايد توجه داشته 
باشند كه مصرف بيشتر برق و روشن ماندن بيهوده يك 
المپ، عمال به معناي كار كردن بيهوده نيروگاه هاي 
بيشتر و مصرف مازوت بيشتر و در نتيجه آلودگي هواي 
بيشتر است. هر چه برق بيشتر مصرف كنيد به معناي 
فشار بر ش��بكه برق كشور و افزايش مصرف سوخت و 
مازوت و آلودگي بيش��تر براي توليد بيشتر برق است.
لذا بايد توجه داشته باشيم كساني كه براي منافع خود 
رمز ارز اس��تخراج مي كنند يا مصرف باالي برق دارند 
و چراغ روشن مي گذارند و يا وس��ايل گرمازاي برقي 
در اين فصل استفاده مي كنند، عمال در حال افزايش 
مصرف مازوت و آلودگي هوا براي هم ميهنان و خانواده 
خود هستند و سردرد و تنگي نفس و مشكالت بيشتر 
آلودگي ه��وا را براي مردم ايجاد مي كنند.هر چند كه 
مسووالن نيز در كنار مردم و مصرف كنندگان برق بايد 
فكري براي آلودگي هوا كنند و سوخت گاز و تميزتري 
را براي نيروگاه ها به كار بگيرند تا مازوت كمتري استفاده 
شود و آلودگي هوا كنترل شود. اما مردم نيز بايد در اين 
شرايط به خود وخانواده ها كمك كنند و اگر ضرورتي 
براي روش��ن ماندن برق ندارند، سعي در صرفه جويي 

داشته باشند. 

   استخراج هر بيت كوين چقدر برق  
مصرف  مي كند؟

توليد هر بيت كوين معادل مصرف س��االنه ۲4 خانه 
در تهران ب��رق مص��رف مي كند يا مع��ادل مصرف 
ب��رق يك خانه در تهران به مدت ۲4 س��ال. يارانه هر 

كيلووات برق 5۰۰۰ ريال است يعني توليد يك واحد 
بيت كوين حدود 35۰ ميليون ري��ال با يارانه دولتي 
هزينه مي برد يا حدود ۲7۰۰ دالر هزينه دارد كه اگر 
اين نرخ با برق قيمت جهاني محاس��به شود بيش از 
1۰ ه��زار دالر خواهد بود. به عب��ارت ديگر، توليد هر 
س��كه بيت كوين اگرچه 33 هزار دالر قيمت دارد اما 
هزينه سنگيني براي شبكه برق ايران و مردم ايران و 
آلودگي هوا محسوب مي شود و به اندازه مصرف برق 
ساالنه ۲4 خانوار در ايران است. به گزارش بلومبرگ، 
روندي كه براي ايجاد واحدهاي ارز مجازي بيت كوين 
استفاده مي شود، آنقدر برق مصرف مي كند كه باعث 
افزايش مصرف برق ايراني ها شده و فشاري بي سابقه بر 
شبكه هاي برق گذاشته است و مقامات را مجبور كرده 
عرضه برق به اين اصطالح مزارع توليد ارز ديجيتال را 
كاهش دهند.همايون حائري، معاون وزير برق و انرژي 
وزارت نيروي ايران گفت معدن��كاران بيت كوين در 
ايران از نرخ برق يارانه  اي بهره مي برند و حتي از مساجد 
هم كه برق را رايگان مي گيرند سوءاستفاده مي كنند 
.مصرف برق كشور در يك ماه خرداد سال 98 بيش از 
7 درصد افزايش يافته است.وزارت نيروي ايران قصد 
دارد تعرفه اي خاص براي اس��تخراج كنندگان بيت 
كوين وضع كند تا هزينه توليد آن كاهش يابد و فشار 
بر شبكه هاي برق كم شود. برق بسياري مزارع توليد 
ارز ديجيتال در سراسر كشور قطع شده و دستگاه هاي 
استخراج بيت كوين توسط مقامات مصادره شده اند 
.ايراني ها براي دور زدن تحريم هاي امريكا به ارزهاي 
مجازي روي آورده اند. اين تحريم ها دسترسي آنها را به 
ارز كم كرده است. بانك مركزي ايران استفاده از ارزهاي 
مجازي را در معامالت س��ال گذشته منع كرد و اعالم 

كرد نگران پولشويي و جرايم مالي است. 
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ونزوئال به سمت اقتصاد ديجيتال 
پيش مي رود

رييس جمه��ور ونزوئال با اش��اره ب��ه اينكه پول 
كاغ��ذي در نهاي��ت از بين خواه��د رفت گفت 
كشورش در س��ال جاري ميالدي به سمت يك 
اقتصاد ديجيتال عميق تر پيش مي رود و هدفش 

رسيدن به اقتصاد صد در صد ديجيتال است.
 به گزارش بلومبرگ، دولت ونزوئال قصد دارد در 
شرايطي كه تورم فوق العاده باال ارز اين كشور را 
كاماًل بي ارزش كرده و استفاده از دالر در سراسر 
سيس��تم مالي آن فراگير ش��ده، به س��مت يك 

اقتصاد كاماًل ديجيتال حركت كند. 
نيكالس مادورو، رييس جمه��ور ونزوئال در يك 
مصاحب��ه تلويزيوني گف��ت دالر راه فراري براي 
ونزوئال در بحبوحه تهديدهاي امريكا و س��قوط 

درآمد نفتي آن بوده است. 
وي اشاره كرد 18.6 درصد از كل نقل و انتقال هاي 
مالي ونزوئال به دالر است در حالي كه 77.5 درصد 
توسط كارت هاي بانكي با بوليوار انجام مي شود. 
تنه��ا 3.4درصد از پرداخت ها با اس��كناس هاي 
بوليوار صورت مي گيرد. بوليوار واحد پول ونزوئال 

است.

فروش 35درصد سهام ايران مال
در پ��ي اع��الم مزايده فروش بخش��ي از س��هام 
ايران م��ال كه چن��د هفته پيش در رس��انه هاي 
كشور منتش��ر ش��د، بانك آينده اعالم كرد 35 
درصد از سهام اين مجموعه چندمنظوره تجاري، 
فرهنگي، و رزش��ي به فروش رسيده است.  طبق 
تصميم نهاد ناظر بر بان��ك آينده، مقرر گرديده 
65 درصد س��هام الباقي اين پروژه ملي از طريق 
بازار سرمايه بفروش برسد تا اقشار مختلف مردم و 
ديگر خريداران سهام از اين فرصت اقتصادي بهره 
مند شوند.  اين خبر در حالي اعالم شده است كه 
قرار است به زودي سهام ايران مال در بازار بورس 
ايران عرضه ش��ود .  ايران مال يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي تجاري، فرهنگي ورزش��ي است كه با 
س��رمايه گذاري بانك آينده در كش��ور ساخته و 
م��ورد بهره برداري قرار گرفته اس��ت، اين پروژه 
بزرگ تجاري، فرهنگي كه از آن به عنوان پروژه 
ملي كشور نام برده مي شود يكي از پنج مال برتر 
جهان است.  ايران مال يا بازار بزرگ ايران واقع در 
منطقه ۲۲ تهران يكي از مراكز تجاري مهم كشور 
است كه عالوه بر فروشگاه هاي متعدد، امكانات 

رفاهي و تفريحي متنوعي نيز دارد. 
ايران م��ال يكي از پن��ج مال برتر جه��ان و جزو 
بزرگ تري��ن پروژه ه��اي تج��اري، فرهنگ��ي 
و اجتماع��ي اي��ران و خاورميان��ه اس��ت. اي��ن 
مجموع��ه داراي امكانات فوق الع��اده اي  مانند 
مراك��ز خريد، ش��هربازي، پرديس س��ينمايي، 
مجموعه ورزش��ي و هتل اس��ت كه ه��م مكاني 
براي خريد ك��ردن و هم تفريح و س��رگرمي به 
شمار مي رود. مس��احت ايران مال يك ميليون و 
669 ه��زار و 5۰4 مترمربع و هم رديف مال هاي 
بزرگ دنيا اس��ت. اي��ن مركز كم��ي بزرگ تر از 
انگلس��تان و  The Trafford center 

 Mall of America امريكا است.

 جايگزيني دالر با  بيت كوين
در ميامي فلوريدا 

بيت كوين33 هزار دالر را هم رد كرد. ش��هردار 
ش��هر ميامي در ايالت فلوري��دا مذاكره خود را با 
كارشناسان ارزهاي رمزگذاري شده يا رمز ارز در 
مورد جايگزيني درص��دي از ذخاير خزانه داري 
اين شهر با بيت كوين آغاز كرده است. رسانه هاي 
امريكا اعالم كردند كه فرانسيس سوارز، شهردار 
ش��هر ميامي در ايالت فلوري��دا مذاكره خود را با 
كارشناسان ارزهاي رمزگذاري شده يا رمز ارز در 
مورد جايگزيني درص��دي از ذخاير خزانه داري 

اين شهر با بيت كوين آغاز كرده است.
 سوارز كه اولين ش��هردارميامي است كه متولد 
همين ش��هر اس��ت، پيش از اين به مدت هشت 
س��ال به عن��وان كميس��ر ميام��ي در منطقه 4 
خدمت مي كرد.آنتوني پمپليانو، يكي از شركاي 
صندوق سرمايه گذاري رمز ارز »مورگان كريك 
ديجيتال« كه قرار اس��ت به زودي س��اكن شهر 
ميامي ش��ود، درباره اين موض��وع كه بيت كوين 
چه كاري مي تواند براي ميامي انجام دهد و چرا 
س��وارز بايد 1 درصد از ذخاي��ر خزانه داري اين 
شهر را به ارز رمزنگاري شده تبديل كند، توضيح 

داده است. 
پومپليانو در توييتي نوشت: اين توييت را پخش 
كنيد اگر مي خواهيد وقتي كه شهردار فرانسيس 
سوارز 1 درصد از ذخاير خزانه داري ميامي را به 
بيت كوين تبديل كرد، س��اكن اين شهر شويد.

سوارز نيز در پاسخ به اين توييت نوشت: قطعًا فضا 
براي كاوش كردن درباره اين موضوع باز اس��ت. 
يك سرمايه گذار رمز ارز ديگر در پاسخ نوشت كه: 
اين موضوع بي سابقه نيست.  وي تأكيد كرد كه 
سينتيا لوميس، سناتور منتخب ايالت وايومينگ 
كه طرفدار بيت كوين است، قبل از اينكه ديگران 
حتي به اين موضوع فكر كنند، اين كار را با خزانه 
داري وايومينگ انجام داده است.س��وارز پاسخ 
داد: آنچه را كه نها انجام داده اند بررسي خواهيم 
كرد.لوميسيك س��رمايه گذار بزرگ بيت كوين 
اس��ت كه گفته اس��ت«   بيت كوين به من نويد 
بزرگي داده اس��ت و ممكن اس��ت به عنوان يك 
جايگزين مناسب و ارزش��مند براي دالر امريكا 
در س��طح نهادي و ش��خصي افزاي��ش يابد. وي 
همچنين وعده داده اس��ت  كاري خواهد كرد تا 
كنگره امريكا متوجه شود كه بيت كوين ذخيره 

ارزشمندي است.

در نشست مشترك مديران صنعت 
بيمه و نايب رييس مجلس مطرح شد: 

تامين مالي و ايجاد فضاي آرامش در جامعه از مهم ترين 
اهداف صنعت بيمه به شمار مي رود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي، دكترغالمرضا سليماني در نشست هم انديشي 
مديران و كارشناسان صنعت بيمه و نايب رييس مجلس 
شوراي اسالمي، ضمن اعالم اين مطلب افزود: پذيرش 
ريسك بخش هاي توليدي و خدماتي تنها بخشي از 
ماموريت هاي صنعت بيمه است و بايد از منظر گسترش 
اشتغال، توليد ثروت و تزريق آرامش به جامعه نيز به 

فعاليت هاي آن توجه كنيم.
رييس كل بيمه مركزي با تشريح آخرين دستاوردهاي 
صنعت بيمه در زمينه ه��اي گوناگون ب��ه ارايه آمار 
خدمات اين صنعت در ايام كرونا پرداخت و تصريح كرد: 
صنعت بيمه نقش تاريخي خود را در بحران همه گيري 
ويروس كرونا به بهترين شكل ممكن ايفا كرده كه نوعي 
اعتمادسازي را بين آحاد جامعه به دنبال داشته است.

وي از تاكي��د نهاد ناظر براي تس��هيل امر بيمه گري 
در كشور س��خن گفت و افزود: شركت هاي بيمه در 
كنار ايفاي مسووليت هاي اجتماعي در ايام كرونايي، 
موضوع طراحي و عرضه بيمه نامه هاي متناس��ب با 
عوارض بيماري و پوش��ش خس��ارات ناشي از توقف 

كسب و كار را نيز با جديت دنبال كرده است.
دكتر سليماني با اشاره به آسيب پذيري صنعت بيمه در 
برابر مقررات نامتناسب با مباني اين صنعت، خاطرنشان 
كرد: تقويت صنعت بيمه به مفهوم قدرتمندي نظام در 
تمامي عرصه هاست و ما از نهاد قانونگذار توقع داريم 
براي گس��ترش آرامش عمومي به حفظ آرامش اين 

صنعت كمك كند.
وي در همي��ن راس��تا اظهار داش��ت: صنعتي كه 
ماموريت آرامش بخش��ي را بر عه��ده دارد بايد در 
فضايي ايمن و آرام به فعاليت بپردازد و مش��كالت 
تحميل شده تمركز فعاالن آن را بر هم نزند. رييس 
ش��وراي عالي بيمه موض��وع افزايش به��ره وري 
سرمايه هاي صنعت بيمه را با اهميت توصيف كرد 
و افزود: حمايت جدي خان��ه ملت ازصنعت بيمه 
در مس��اله تصويب صندوق بيمه حوادث طبيعي 
مي تواند دغدغه ه��اي دولت و مجلس را در هنگام 
وق��وع حوادث طبيع��ي به حداقل برس��اند. وي با 
قدردان��ي از حضور نايب رييس خان��ه ملت در اين 
نشست از نگاه ويژه وي و همكارانشان به مقوله بيمه، 
ابراز اميدواري كرد كه اين تعامل به رشد فعاليت هاي 
اين صنعت و رضايتمندي حداكثري بيمه گذاران 

منتهي شود.
بر اس��اس اين گزارش در ادامه اين نشس��ت مديران 
عامل چند شركت بيمه اي به طرح برنامه ها، راهبردها 
و مشكالت صنعت بيمه پرداختند و دبيركل سنديكاي 
بيمه گران به نمايندگي از ساير مديران عامل به طرح 
موضوع��ات روز صنعت بيمه پرداخ��ت. نايب رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز با ابراز خرس��ندي از 
حضور در جمع مديران ارش��د صنعت بيمه از مقوله 
»اعتمادس��ازي« به عن��وان يك ماموريت اساس��ي 
براي صنعت بيمه ياد كرد و گفت: ايجاد اعتماد و رفع 
دغدغه هاي منطقي و رواني جامعه در گرو برنامه ريزي 
صنعت بيمه اس��ت و مجلس از تحقق اين اهداف به 
صورت ويژه اي حمايت مي كند. بر اساس اين گزارش، 
دكتر سيداميرحس��ين قاضي زاده هاشمي ضرورت 
حفظ و حراست از سرمايه هاي كشور را از قابليت هاي 
صنعت بيمه دانست و اظهار داشت: رفع بخش مهمي 
از دغدغه هاي معيشتي جامعه با پوشش هاي متنوع 
بيمه اي امكان پذير اس��ت و دولت بايد در طرح هاي 
ويژه مس��ووليت هاي اجتماعي به اين صنعت كمك 
كند. دكت��ر قاضي زاده هاش��مي در بخش ديگري از 
سخنان خود به موضوع عوارض بيمه اي اشاره كرد و 
گفت: عوارض دريافتي دستگاه ها بايد در مسير كاهش 
تلفات و پيشگيري از حوادث و سوانح هزينه شود چرا 
كه كس��ري منابع مالي ساير دستگاه ها نبايد از محل 
حق بيمه هاي مردم تامين شود. نايب رييس مجلس 
شوراي اسالمي از راه اندازي كانون فكري صنعت بيمه 
به عنوان يك اتاق فكر راهبردي ياد كرد و افزود: ثبات 
اقتصادي موضوع مهمي به شمار مي رود اما مهم تر از 
آن چاره انديشي براي بي ثباتي هاي اجتماعي و كاهش 
ضريب نفوذ اعتماد در كش��ور است. وي خاطرنشان 
كرد: صنعت بيمه در اقتصاد كالن نقشي محوري دارد 
و به آساني مي تواند براي نهادهاي حمايتگر جايگزين 
مطمئني باش��د. نايب رييس مجلس در همين راستا 
اظهار داشت: ش��ركت هاي بيمه با راه اندازي صندوق 
مشترك س��رمايه گذاري مي توانند بخش مهمي از 
عمليات سرمايه در كشور را مديريت كنند كه تحقق 
اين مهم مستلزم اتخاذ راهبردهاي جديد و فرماندهي 
واحد اس��ت. وي در پايان از مديران ارش��د و فعاالن 
صنعت بيمه درخواست كرد تا با طراحي بسته جامع 
بيمه اي زمينه هاي رش��د صنايع و خدمات در كشور 
را تقويت كنند. ش��ايان ذكر است در اين نشست كه 
با حضور نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، رييس 
كل بيمه مرك��زي، دبيركل س��نديكاي بيمه گران 
ايران، مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني و 
تمامي مديران عامل شركت هاي بيمه برگزار شده بود 
طرفين بر لزوم همكاري بيشتر در حوزه هاي گوناگون 

اقتصادي و اجتماعي تاكيد كردند.

اثر توليد رمز ارز معادل مصرف برق ساالنه 24 خانوارو افزايش مصرف مازوت در نيروگاه ها و آلودگي هواي بيشتر است

مزارع بيت كوين  مقصر جديد آلودگي

از سوی ديگر، دارايی های بانک ها و بانک های خصولتی 
نيز دراين سال ها به ريال چند برابر شده است و کسانی 
که از بانک ها تس��هيالت گرفت��ه و کارخانه و زمين و 
س��اختمان خريده اند عمال ارزش ملک آنها افزايش 
يافته اما ارزش بدهی آنها کاهش يافته است و به همين 
دليل است که بدهکاران بزرگ بانکی همچنان تمايل 
به گرفتن تسهيالت از بانک ها با نرخ های سود بانکی 
پايين دارند و بر بدهی آنها افزوده می شود. محاسبات 
نشان می دهد که خالص بدهی های بسياری از بانک ها 
و ش��رکت ها وتاجران در اين سال ها به دنبال کاهش 
ارزش پ��ول ملی معادل 1۲۰۰ ه��زار ميليارد تومان 
کاسته شده است يعنی کس��انی که بدهکار بوده اند 
عمال سود کرده اند و بيشتر بدهکار شده اند تا بيشتر 
سود کنند زيرا اموال و دارايی آنها افزايش ارزش داشته 
اما بدهی آنها کمتر شده است و اين کار عمال با کاهش 
ارزش پول ملی و قدرت خريد مردم  همراه شده است.

دليل سکوت بسياری از بازرگانان و تاجران و مديران 

و صنعتگ��ران بدهکار بانکی نيز همين اس��ت زيرا با 
تسهيالت بس��ياری که گرفته اند اکنون ارزش ملک 
آنها باال رفته اما ارزش بدهی آنها در برابر دالر و کاهش 
ارزش پول ملی کاس��ته ش��ده اس��ت.  اين وضعيت 
متاسفانه باعث می شود که حباب بازار ملک و مسکن، 
بورس و س��هام و رش��د قيمت در بازاره��ای دارايی 
همچنان ادامه يابد. همچنان ش��اهد رشد نقدينگی 
و تورم خواهيم بود و ارزش پول کاهش خواهد يافت.  
اما سوال بس��ياری از اقتصاددانان نهادگرا اين است 
که سال بعد دولت چه خواهد کرد؟ تا کی با تغييرات 
اسمی نرخ دالر و فروش اوراق از محل منابع بانک ها 
کس��ری بودجه را جبران خواهد کرد و بعد از کاهش 
بيشتر قدرت خريد مردم، در آن صورت چه خواهد کرد 
و تقاضای بازار را چگونه افزايش خواهد داد و مردمی 
که قدرت خريد کافی ندارند چگونه می خواهند کاالی 
مورد نياز خود را خريداری کنند و توليد کنندگان به 
چه کسانی قرار است کاال بفروشند؟ دولت تا کی می 

تواند دالر را گران کند، تورم را باال ببرد، قيمت سهام را 
افزايش دهد، روی ماليات ها حساب باز کند و... وقتی 
قدرت خريد مردم کاهش می يابد و اقتصاد توان کافی 
ندارد، توليد نيز حمايت نخواهد شد و تقاضا برای توليد 
داخلی و رونق و رش��د اقتصادی تقويت نمی ش��ود. 
در ادبيات اقتصاد هايک و نوليبرال، کينز، اس��ميت، 
فريدمن و... به معنای کاهش ارزش پول ملی و اثر آن 
بر زندگی مردم و اقتصاد اشاره شده است و معنايش 
اين بوده که در هزاران سال پيش ميزان مس موجود 
در پ��ول روم کاهش يافته و اکن��ون نيز ميزان ارزش 
پول مردم کاسته شده اس��ت و مسوول آنها عالوه بر 
دولت ها، بانک ها و شرکت هايی هستند که با دميدن 
بر خلق پ��ول و افزايش نرخ ارز، عم��ال ارزش دارايی 
خود را افزايش می دهند. در سال های اخير بسياری 
از بانک های ورشکسته  با افزايش قيمت زمين و ملک 
توانسته اند بدهی های خود را کاهش دهند و سودآور 
شوند. 77 درصد بدهی بسياری از بانک ها عمال کاسته 

شده است. زيرا با کاهش ارزش پول عمال ميزان بدهی 
آنها کاهش يافته است. 

خيلی س��اده با يکس��ری عملي��ات پول��ی و ارزی، 
حباب سازی و دس��تکاری قيمت ها انواع ناکارآمدی 
خود را پوشش داده اند و همه اينها با کاهش ارزش پول 

ملی از جيب مردم تامين می شود. 
اکنون کسانی که کارخانه و شرکت و زمين و ملک را با 
8۰ درصد تسهيالت بانکی خريداری کرده اند ساکت 
هستند زيرا ارزش بدهی بدهکاران بانکی نيز در طول 
5 سال اخير عمال يک دهم شده است و هر روز ارزش 
بدهی ريالی آنها کاسته می شود اما جالب است که در 
برابر رشد ۲۰ درصدی مزد و حقوق کارگران بالفاصله 
انتقاد می کنند. لذا دولت و کارشناس��ان بايد به اين 
پرسش توجه کنند که ۲ سال بعد چه خواهند کرد؟ 
وقتی توان اقتصاد گرفته شده و قدرت خريد مردم به 
شدت کاسته شده و فقير می شوند، چگونه می خواهند 

اقتصاد و بودجه را اداره کنند؟

سرمايه گذاری مولد توسعه مترو هم در پايتخت و هم در 
ساير کالنشهرها مثل شيراز، تبريز ، يزد و... به عهده دولت 
است، اما اگر بررسی شود، مشخص خواهد شد که روند 
اين سرمايه گذاری ها هيچ تناسبی با تکاليف و تعهدات 
قانونی ندارد. بررس��ی ميدانی شهرها و کشورهايی که 
توانسته اند روند آلودگی فزاينده پيرامون خود را مهار 
کنند، نشان ميدهد که بدون سرمايه گذاری های مستمر 
در حوزه حم��ل و نقل عمومی و بهبود ش��اخص های 
تصميم سازی در مدريت ش��هری امکان دستيابی به 
اهداف از پيش تعيين ش��ده برای کنت��رل آلودگی ها 
امکان پذير نيست. به نظرم برای کوتاه مدت به سرعت 
بايد از طريق تعطيلی مقطعی برخی صنايع و محدوديت 
در ت��ردد های عمومی بايد تالش ش��ود تا از س��المت 
شهروندان حفاظت شود. ضمن اينکه در برنامه ريزی 
های ميان مدت و بلندمدت نيز می بايست روند انتقال 
برخی واحدهای توليدی آالينده مثل واحدهای توليد 

سيمان، شن و ماسه و...به خارج شهرها در دستور کار قرار 
بگيرد. از سوی ديگر روند نوسازی حمل و نقل عمومی 
بايد با سرعت و تمرکز بيشتری دنبال شوند. فراکسيون 
مديريت ش��هری مجل��س در جريان بررس��ی بودجه 
14۰۰ تالش خواهد کرد تا بخشی از اين ضرورت ها را 
بر اساس ظرفيت های کشور در بودجه پيگيری کند تا 
سرمايه گذاری های مستمر در حوزه توسعه حمل و نقل 
عمومی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جدی تر 
گرفته شود.هرچند ايرادی ندارد که يک کاميون قديمی 
در فالن روستا يا شهرستان دور افتاده فعاليت کند، اما 
چنانچه اين خودروها وارد شهرهای بزرگ و کالنشهرها 
ش��وند، بدل به يک عامل جدی برای آلودگی بيش��تر 
شهرها می ش��وند. واقع ان اس��ت که موضوع آلودگی 
کالنش��هرها از آنجا که با جان و سالمت دامنه وسيعی 
از شهروندان گره خورده است، بايد از جمله مهمترين 

اولويت های کشور در نظر گرفته شود.

 سوابق تاريخي اين بازار باخبر باشند و فراز و نشيب اين 
بازار را بشناسند. نه اينكه اولين تجربه خود را از اين بازار 
داشته باشند و مبتني بر همين تجربه سطحي، كليت بازار 
را تحليل و تفسير كنند. بنابراين به فعاالن اقتصادي ايران 
عرض مي كنم كه فراز و فرود بازار نفت را جدي نگيرند و 
بيهوده دارايي هاي خود را به باد ندهند. ايراني جماعت 
در زمان رونق بازار نفت بايد بستر الزم براي توانمندي و 
استحكام بيشتر را فراهم كند و در زمان فرود بازار از اين 
ظرفيت هاي بهره ببرد تا با كمترين هزينه اين دوران گذار 
را پشت سر بگذارد. در سال هاي قبل براي اين وضعيت 
به يك فرمول رسيديم و تصميم گرفتيم كه يك صندوق 
درست كنيم. صندوقي كه وقتي نفت گران مي شود، مازاد 
آن را در صندوقي، ذخيره كنيم و وقتي ارزان مي شود از 
ظرفيت هاي اين صندوق براي گذران دوران س��خت تر 
استفاده كنيم. اما متاس��فانه در هر دوره زماني كه نفت 
گران مي شود، تصميم سازان ايراني فراموش مي كنند كه 

بايد درآمدهاي مازاد ذخيره شود تا در مواقع مورد نياز، 
اقتصاد از آن بهره برد. بايد بدانيم چنانچه قيمت نفت ارزان 
شود و اين وضعيت تداوم داشته باشد، چيزي از محيط 
زيست و سياره زمين باقي نمي ماند. بنابراين بدون ترديد 
قيمت نفت در يك چنين محدوده اي باقي نخواهد ماند. 
اين ان��رژي ارزان چنان مصرفي در انرژي ايجاد مي كند 
كه آلودگي در اقصي نقاط زمين افزايش مي يابد. بر اين 
اساس معتقدم دارايي ايراني بايد با كف نفت 6۰دالري 
تقويم شود. من محمدحسين اديب عرض مي كنم كه 
ثروت ايراني حداقل با نفت 6۰دالري بايد ديده شود. اگر 
نرخ نفت بنا به هر دليلي مدتي زير اين محدوده قيمتي 
هم رسيد؛ ايرادي ندارد، بايد اين شرايط را بپذيريم، طاقت 
بياوريم و وضعيت را مديريت كنيم. نبايد تسليم شرايط 
شويم. بنابراين دارايي هاي بورسي ما هم نبايد تحت تاثير 
اين شرايط به باد رود و برخي تحليل هاي اشتباه ذهنيت 

سهامداران اين حوزه را تخريب كند.

اثر نرخ تسعير 17500 تومان بر کاهش ارزش پول 

قيمت نفت  ابدي نيستردپای آلودگی ها در بودجه 

عوارض دريافتي از صنعت بيمه 
بايد در مسير كاهش تلفات و 

پيشگيري از حوادث هزينه شود

ادامه از صفحه اول



رقيه ندايي|
موضوع امكان تامين مالي پروژه هاي حمل و نقل و مسكن 
با استفاده از ظرفيت بازار س��رمايه از حدود 18 ماه قبل 
مطرح شد كه در نهايت اواسط ارديبهشت ماه با همكاري 
سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازي به مرحله توافق 
و اجراي نهايي رسيد. و قرار است اوراق سلف مسكن در 

بازارسهام عرضه شود. 
وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد صندوق هاي زمين و 
س��اختمان كه هم اكنون به صورت محدود از طريق ۴ تا 
۵ شركت بخش خصوصي فعاليت مي كنند را گسترش 
دهد. معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي 
درباره اي��ن صندوق ها گفته بود كه عرض��ه پروژه هاي 
مسكن در بورس كاال ضمن اينكه سوددهي مناسبي براي 
سرمايه گذاران دارد، به توليد و عرضه مسكن كمك خواهد 
كرد. اين صندوق ها با آنچه تحت عنوان بورس امالك و 
مستغالت شناخته مي شود و اواخر مردادماه با عرضه يك 
واحد تجاري توسط شركت عمران شهر جديد پرديس 
وارد مرحله اجرا ش��د متفاوت اس��ت. در بورس امالك، 
دارايي هاي مازاد شركت هاي دولتي و بانك ها براي فروش 
در بازار سرمايه عرضه مي شود. اما فروش متري مسكن 
در واقع جذب سرمايه هاي خرد براي اجراي پروژه هاي 
مسكوني و راه سازي است. سهامداران مي توانند با خريد 
سهام كه به صورت متري عرضه مي شود در پايان پروژه 
سود تحقق يافته را دريافت كنند يا در صورت خريد كل 

يك واحد مسكوني، آن را به تملك خود درآورند.
عرضه مسكن در بورس كاال مي تواند يك ماهيت و رونق 
دوچندان به ب��ازار تزريق كند اما؛ بايد در اين عرضه و 
پذير ه نويسي يك سري موارد مهم رعايت شود براي 
مثال؛ از زمان شروع عرضه هيچ كس از مسوولين نبايد 
اظهار نظر كند و اجازه دهند مسوولين بورس كاال خود 
به كم و كيف اين عرضه رسيدگي كنند. البته اگر اين 
عرضه به صورت حس��اب شده صورت نپذيرد ممكن 
است وضعيت بازارمسكن را به خطر بيندازد و از سوي 
ديگر استقبالي از عرضه مسكن در بورس كاال صورت 
نگيرد. به طور كلي وضعيت نسبي است و اگر تمامي 
موارد موجود در بازار به بهترين نحو ممكن رعايت شود 

شاهد صعود دربازارسهام خواهيم بود.
با اين وجود بس��ياري از مردم و سهامداران به عرضه 
مسكن در بورس كاال خوش بين نيستند و عرضه اوراق 
را نيز نوعي شوخي تلقي مي كنند. يكي از سهامداران 
عمده بازار درخصوص عرضه مس��كن مي گويد: تمام 
اقتصاد ما به بازي تبديل شده است و همه سعي دارند 
با هر نوع محصولي وارد بورس شوند. اين دسته از افراد 
چندين س��ال پيش كجابودند؟ چرا آن زمان حرفي 
براي توس��عه و افزايش عرضه ها در بازار نمي گفتند؟ 
تمامي اين عرضه يك شوخي بزرگ است و هيچ كس 
به فكر مردم و سهامداران نيست و همه به فكر عرضه و 
سود بيشتر خود هستند و اگر سهامداران و بورس بازان 
نيز زيان كردند اصال مهم نيس��ت. به نظر من دست 
دولت و همه نهادها بايد از بورس كوتاه شود و اين بازار 
همانند گذشته با نظارت مديران بورسي فعاليت كند 
اما؛ متاسفانه ديگر مسوولين هستند كه براي بورس 

تصميم مي گيرند و مديران بورسي نقشي ندارند.

  اظهارنظر كارشناسان درخصوص اين  عرضه
يك كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو با »تعادل« 
درباره جزييات اوراق سلف موازي استاندارد مسكن كه 
قرار است به زودي در بازار سرمايه و بورس كاال عرضه 
شود مي گويد: اوراق سلف نوعي پيش فروش مسكن 

است مالك در آن مي تواند فروش متري باشد يا قيمت 
شاخص؛ در اين طرح، انبوه سازاني كه قرار است پروژه 
مسكوني بسازند مانند صندوق هاي زمين و ساختمان، 
پس از تعيين كردن زمين مورد نظر براي س��اخت و 
ساز و اخذ پروانه ساختماني همچنين مشخص شدن 
جزييات ويژگي پ��روژه از لحاظ تعداد واحدها و متراژ 
هر كدام، قرارگيري آنها در هر طبقه و امثال آن كه در 
پروانه هم ذكر مي شود، سازنده پيش فروش آن در بازار 

سرمايه را آغاز مي كند.
وي ادامه مي دهد: در اين طرح، مبنا را يكي از واحدهاي 
طبقه همكف تعيين مي كنند، سپس ساير واحدها را 
با ضرايبي كه انبوه ساز يا س��ازنده با سازمان بورس و 
اوراق بهادار به توافق مي رسد، تعيين مي كنند؛ مثاًل 
اگر طبقه همكف متري A تومان باشد، ساير واحدها و 
طبقات با ضرايب خاصي تعيين مي شوند كه به عنوان 
مثال طبقه دوم با ضريب متري 1.۰۲، طبقه س��وم با 
ضريب متري 1.۰۵، طبقه چهارم با ضريب متري 1.۰۷ 
و همينطور تا آخر، براي خريدار اوراق تعيين مي شود. 
اين جداول تعيين شده و هنگام فروش در اوراق سلف 
لحاظ مي شود، خريدار نيز مي داند كه مثاًل قرار است 

واحد طبقه سوم را با متري A تومان خريداري كند.
اين كارش��ناس در خصوص نحوه تعيين قيمت پايه 
مي گويد: قيمت پايه را كارشناس رسمي دادگستري 
تعيين مي كند هم سازمان بورس و هم سازنده بر آن 
نظارت دارند قيمت پايه در بورس اعالم مي شود؛ ممكن 
است در بازار س��رمايه، قيمت پايه افزايش يا كاهش 
يابد. پس از آنكه پروژه مذكور در بورس عرضه ش��د، 
خريداران در رقابت ب��ا يكديگر، قيمت پايه به همراه 
ضرايب را كش��ف قيمت مي كنند كه مشابه خريد و 
فروش سهام است. قيمت روز ساختمان نيز در قيمت 
اوراق خريداري شده تأثير دارد كه با توجه به افزايش 
تورم عمومي و تورم مسكن، قيمت هر برگه فروخته از 
پروژه ساختماني مذكور نيز تغيير مي كند كه همان 
معامالت ثانويه اوراق اس��ت. معمواًل قيمت اين اوراق 

افزايشي است؛ اما ممكن است شرايط بازار مسكن به 
گونه اي باشد كه قيمت ها كاهش يابد.

    فروش متري مسكن دربورس كاال
عليرض��ا ناصرپور، معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران در رابطه با اوراق س��لف 
مس��كن، اظهار مي كند: اوراق سلف مسكن طرحي 
است كه در راستاي راهبردي كردن معامالت مسكن 
به كار گرفته مي شود و هدف اصلي اين طرح كمك به 
خريد مسكن به صورت متري است به شكلي كه براي 
خريداران اين امكان فراهم مي شود تا بتوانند يك متر 

از يك واحد مسكوني را خريداري كنند.
وي اضاف��ه مي كن��د: اين طرح در قالب اوراق س��لف 
موازي ديده شده و تا به امروز درخواست هايي از جانب 
شركت هاي انبوه ساز مسكن براي فروش اوراق سلف 
داشته ايم كه بررسي آنها از سوي سازمان بورس انجام 
شده است؛ اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ثمر 
برسد شرايط براي عرضه اوراق سلف مسكن به زودي 
فراهم مي شود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران تصريح مي كند: اوراق سلف ابزاري 
هستند كه ش��ركت ها از طريق آن مي توانند اقدام به 
تامين مالي كنند، روي اين اوراق سررسيد هايي وجود 
دارد كه شركت ها مجاب مي شوند كه تا تاريخ مذكور 

واحد ها را تحويل دهند.
ناصر پور مي گويد: قيمت گ��ذاري واحد ها بر مبناي 
عرض��ه و تقاضا در بازار انجام مي ش��ود، از آنجايي كه 
بازار مسكن با نوس��ان قيمت همراه است اگر تا زمان 
سررس��يد قيمت اين اوراق براساس نوسان نرخ ها در 
بازار مس��كن تغيير كند، افراد مي توانند در بازه هاي 
زماني مختلف اقدام به خريد كنند همچنين ما امكاني 
را فراهم كرده ايم كه اگر فردي خواست اوراق خريداري 
شده را بفروشد به راحتي بتواند اين كار را انجام دهد. 
وي در رابطه با تفاوت اوراق سلف مسكن با عرضه زمين 
در بورس كاال اظهار مي كند: زمين ها و ساختمان در 

بخش اموال غير منقول بورس كاال معامله مي شود كه 
تا به امروز درخواس��ت هاي متعددي از سوي نهاد ها 
براي فروش اموال مازاد به بورس كاال ارايه شده است، 
اما اوراق سلف مسكن در شرايطي منتشر مي شود كه 

قرار است ساخت و ساز مسكن انجام شود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران مي گويد: دارنده اوراق س��لف مس��كن در زمان 
سررسيد متناس��ب با تعداد اوراقي كه در اختيار دارد 
امكان انتخاب واحد هاي مسكوني را خواهد داشت اما 
امكان دارد قيمت واحدهاي مس��كوني در يك پروژه 
تفاوت داشته باش��د به همين دليل ضرايبي در نظر 
گرفته شده است به طور مثال افرادي كه تعداد معيني 
اوراق سلف داشته باشند مي توانند اقدام به تحويل واحد 
مورد نظرشان را كنند. اگر تا زمان سررسيد اوراق، افراد 
نتوانند اقدام به خريد ملك مورد نظر كنند، حراج برگزار 
مي شود و افراد مي توانند در آنجا اوراق خود را بفروشند.

وي بيان مي كند: فقط شركت هاي انبوه ساز مي توانند 
اقدام به مشاركت در بحث ساخت و ساز و فروش اوراق 
سلف كنند زيرا قبل از آنكه قراردادي بين بورس كاال 
و شركت ساختماني بسته شود، اعتبارسنجي انجام 
مي شود. صندوق هاي زمين و ساختمان كه در گذشته 
فعاليت داش��تند و در حال حاضر فعاليت��ي ندارند، 
عمدتا ساختارشان با عرضه زمين و يك واحد تجاري 
و مسكوني يا اوراق سلف مسكن متفاوت است به طور 
مثال در بورس كاال افراد به طور مستقيم اقدام به خريد 
و فروش مي كنند در حالي كه در صندوق هاي زمين 
و س��اختمان افراد فقط يك س��هامدار جزء بودند كه 
شركت هاي ساختماني از جانب آنها اقدام به ساخت 

و سازمي كردند.
وي بي��ان مي كند: طبيعتا اگر اوراق س��لف منتش��ر 
ش��ود، آموزش هاي الزم از سوي بازار سرمايه به افراد 
داده مي شود. مساله اي كه در حال حاضر وجود دارد 
بحث هاي قانوني و ساختاري است تا در آينده فرآيند 

انتشار و تحويل اوراق به صورت روان انجام شود.
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وضعيت مطلوب بازارهاي مالي 
در سال جديد

محم��د مه��دي موم��ن زاده، مديرعام��ل ش��ركت 
سرمايه گذاري سامان مجد با بررسي وضعيت بازارها 
در سال ۲۰۲۰ ميالدي گفت: با رسيدن به پايان سال 
۲۰۲۰ بررسي وضعيت شاخص هاي فعاليت اقتصادي، 
شاخص هاي بازارهاي مالي و قيمت كاموديتي ها نشان 
مي دهد كه وضعيت اين متغيرها در انتهاي سال نسبت 
به آغاز سال ۲۰۲۰ بسيار بهتر شده است. از اين رو، اگر 
روند فعلي ادامه پيدا كند، بسياري از خسارات ناشي از 
كرونا به سرعت جبران خواهد شد. وي ادامه داد: البته 
اين امر ممكن است در برخي كشورها صادق نباشد، اما 
شاخص هاي اقتصادهاي بزرگ جهان نشان از بهبود 
وضعيت اقتصادي دارند. مومن زاده با اشاره به تغييرات 
شاخص S&P ۵۰۰، ابراز داشت: روند اين شاخص نشان 
مي دهد پس از مشخص ش��دن رييس جمهور آينده 
امريكا، واكنش منفي از سوي بازار سرمايه اين كشور 
ش��اهد نبوديم و آغاز واكسيناسيون و اميد به افزايش 
 S&P فعاليت هاي اقتصادي موجب ش��د كه شاخص
۵۰۰ به ركوردهاي جديدي برسد. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري سامان مجد در ادامه افزود: طي ماه پاياني 
س��ال ۲۰۲۰ بررسي روند شاخص PMI اقتصادهاي 
بزرگ جهان از جمله امريكا، اروپا يا چين نشان مي دهد 
كه وضعيت فعاليت هاي اقتصادي در آنها نس��بت به 
ابتداي سال ۲۰۲۰ افزايش چشمگيري داشته و حتي 
از سال ۲۰1۹ نيز بهتر شده است. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به وضعيت بيت كوين در بازارها تصريح 
كرد: يكي از ابزارهاي مالي كه رش��دي بسيار باالتر از 
ساير ابزارها داش��ت و حتي از نقاط اوج تاريخي خود 
نيز فراتر رفت، بيت كوين بود كه در انتهاي سال ۲۰۲۰ 
شگفتي ساز شد. مومن زاده با اشاره به اينكه طي سال 
۲۰۲۰ روند قيمتي بيت كوين تا حدي مشابه قيمت 
طال بود و تحليل گران علت اين امر را شباهت اين دو به 
عنوان لنگرگاه هاي امن مي دانستند، تاكيد كرد: اما در 
ماه هاي پاياني سال كه بهبود وضعيت اقتصادي موجب 
تعديل قيمت طال شد بيت كوين از روند مشابهي پيروي 
نكرد و افزايش چشمگيري از خود نشان داد. هم اكنون 
برخي از تحليلگران نسبت به قيمت بيت كوين در سال 
۲۰۲1 خوش بين هستند و قيمت آن را بين ۳۰ تا ۳۵ 
هزار دالر پيش بيني و علت آن را محدوديت در عرضه 
در مقابل رشد تقاضا عنوان مي كنند. وي با بيان اينكه 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه نزديك به 8۰ درصد از 
بانك هاي مركزي كش��ورهاي دنيا هم اكنون در حال 
كار روي نوعي از رمزارزها هستند، گفت: به ويژه چين 
پيش��رفت هاي زيادي در اين زمينه به س��مت يوآن 
ديجيتال داشته و ممكن است براي فراگير شدن رمزارز 
خود به ساير رمزارزها و به ويژه بيت كوين فشار بيشتري 
وارد كند. مومن زاده در ادامه اشاره داشت: به دليل ذات 
غيرمتمركز بيت كوين كه هيچ نهاد يا كشوري متولي 
آن به شمار نمي رود، اين رمز ارز نوسانات بااليي دارد و 
ممكن است نوسانات آن قابل پيش بيني يا قابل توضيح 
براس��اس رويدادهاي اقتصادي مهم دنيا نباش��د؛ لذا 
پيشنهاد سرمايه گذاري در بيت كوين به سرمايه گذاران 
محافظه كار با توان تحمل ريسك پايين شايد چندان 
مناسب نباشد؛ زيرا با وجودي كه نمي توان با اطمينان 
باال روند آتي قيم��ت بيت كوين را پيش بيني كرد، اما 
تقريبا با اطمين��ان بااليي مي توان گفت كه همچنان 
آينده پرنوساني خواهد داشت. مديرعامل سرمايه گذاري 
س��امان مجد به روند قيمت ها در بازارهاي كاموديتي 
اشاره اي داشت و واكنش قيمتي كاالهاي اساسي را در 
بازار، نسبت به انتشار واكسن ويروس كرونا مثبت ارزيابي 
كرد. وي ابراز داش��ت: فعاليت هاي اقتصادي چين كه 
بسيار زودتر از ديگر كشورها واكسيناسيون با واكسن 
چيني را آغاز كرده و فعاليت هاي خود را از سر گرفته نيز 
بر اين امر تاثير بسزايي داشته است. مومن زاده با اشاره به 
اينكه قيمت برخي كاماديتي ها مانند متانول رشد بسيار 
خوبي داشته است، ابراز داشت: وضعيت براي سنگ آهن 
و فوالد نيز كال متفاوت بود و اين دو نه تنها طي بحران 
كرونا كاهش قيمت چنداني نداشتند و سريع تر از بقيه 
كاموديتي ها به قيمت هاي پيشين برگشتند، بلكه ساير 
موارد در عرضه و تقاضاي آنها باعث شد كه به ركوردهاي 

قيمتي جديدي نيز برسند.
وي در ادامه، به نوس��ان بازار نفت اشاره  كرد و گفت: 
قيمت نفت نيز با وجود اينكه همچنان مازاد عرضه 
در بازار مي تواند وجود داشته باشد و اوپك همچنان 
سقف توليد خود را محدود نگه داشته، رشد قيمتي 
مناسبي داشته و به س��طح باالي ۵۰ دالر بازگشته 
است. در مجموع، در سال ۲۰۲۰ تنها قيمت پاياني 
نفت از قيمت آن در ابتدا س��ال ۲۰۲۰ كمتر اس��ت 
و س��اير كاموديتي ها بازده مثبتي در س��ال ۲۰۲۰ 
داشتند. به ويژه اتيلن، متانول و مس بازده ساالنه بيش 
از ۳۰ درصد را در سال ۲۰۲۰ ثبت كردند. وي توضيح 
داد: در مورد مس همبستگي آن با وضعيت اقتصاد 
جهاني و روند بازار س��هام كامال مشخص است و اين 
كاموديتي همزمان با بازار سهام در ابتداي سال ۲۰۲۰ 
روند كاهشي داشت سپس هم جهت با شاخص هاي 
بازار سهام رشد كرد و به ركوردهاي جديدي رسيد. 
اين كارشناس بازار در ادامه خاطرنشان كرد: قيمت 
فوالد ايران و فوالد CIS از دس��امبر ۲۰۲۰ به بعد به 
باالي ۵۰۰ دالر در تن نيز رسيده است. البته از سوي 
ديگر، قيمت سنگ آهن نيز به باالي 1۵۰ دالر رسيده 
اس��ت؛ بنابراين مي توان گفت كه احتماال بيشترين 
س��ود افزايش قيمت ها براي ش��ركت هاي س��نگ 
آهني باشد تا فوالدس��از، و افزايش بهاي تمام شده 
فوالد، حاشيه سود فوالدس��ازان تاحدي ثابت باقي 
 MSCI مانده باش��د. روند تغييرات شاخص جهاني
World Materials كه دربرگيرنده شركت هاي 
فع��ال در حوزه مواد ش��يميايي، كانه ه��اي فلزي و 
غيرفلزي، فلزات اساس��ي، محصوالت كشاورزي، و 
بسته بندي مي شود؛ نش��ان مي دهد كه در دسامبر 
۲۰۲۰ همزمان با افزايش چشمگير قيمت مس، فوالد 
و س��نگ آهن وضعيت اين شاخص نيز در وضعيت 
مطلوبي قرار گرفته و به بيش��ترين مقدار در 6 ساله 

اخير رسيده است.

آغاز دوره هاي آموزشي بورس 
در 3 سطح

س��يده محبوبه جعف��ري، مدي��ر توس��عه فرهنگ 
سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران، با اعالم اينكه 
بورس اوراق بهادار تهران با هدف توس��عه س��واد مالي 
در كش��ور و پاس��خگويي به نياز آموزشي سهامداران، 
دوره هاي آموزشي ويژه اي از تاريخ ۲۰ دي ماه ۹۹ ساعت 
1۴ به صورت روزانه در سه سطح مقدماتي، متوسط و 
پيشرفته برگزار مي كند، افزود: با توجه به اهميت موضوع 
آموزش و توسعه س��واد مالي در كش��ور، بورس اوراق 
بهادار تهران در نظر دارد دوره هاي آموزشي متنوعي را 
با موضوعات مرتبط با بازار سرمايه در ۳ سطح مقدماتي، 
متوسط و پيشرفته براي عالقه مندان به سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه برگزار كند. وي ادامه داد: اين دوره هاي 
آموزشي به صورت برخط )آنالين( و رايگان بوده و تمامي 
افراد با هر ميزان دانش س��رمايه گذاري و در س��طوح 
مختلف آشنايي با بورس، امكان حضور در اين دوره ها 
را خواهند داشت. مدير توسعه فرهنگ سرمايه گذاري 
بورس تهران با اشاره به سرفصل هاي پيش بيني شده براي 
هر يك از اين دوره ها افزود: در سطح مقدماتي همانند 
دوره هاي قبلي، مفاهيمي چون آشنايي با بازار سرمايه، 
معرفي انواع بازارها و اركان بازار سرمايه، تشريح مفاهيم 
و اصطالحات بورسي، انواع روش هاي سرمايه گذاري، 
نحوه خريدوفروش س��هام در بازار سرمايه، آشنايي با 
انواع ابزارهاي مالي، چگونگي اس��تفاده از سامانه هاي 
معامالتي، معرفي صندوق هاي سرمايه گذاري و نحوه 
انتخاب آنها ارايه خواهد شد. وي همچنين در خصوص 
سطوح متوسط و پيش��رفته اين دوره ها نيز گفت: در 
دوره متوسط، مفاهيمي چون سبدگرداني، تابلو خواني 
و كدال خوان��ي، حقوق س��هامداران و تجزيه  و تحليل 
صورت هاي مالي ارايه خواهد شد ضمن اينكه در دوره 
پيشرفته نيز تحليل بنيادي و تكنيكال و روانشناسي بازار 
تقديم حضور عالقه مندان مي شود. جعفري در ادامه با 
تأكيد بر لزوم توسعه فرهنگ سرمايه گذاري در كشور و 
نقش بورس اوراق بهادار تهران در اين حوزه اظهار كرد: 
بازار سرمايه ايران طي يك سال اخير رشد قابل توجهي از 
نظر تعداد مشاركت كنندگان داشته و از طرفي ازآنجاكه 
بورس يك بازار تخصصي است و موفقيت در آن نيازمند 
دانستن اصول و تكنيك هاي تخصصي است كه با علم به 
آنها مي توان از ريسك كمتر و بازده بيشتري بهره مند شد؛ 
درنتيجه آموزش در اين بازار از اهميت زيادي برخوردار 
است. مدير توسعه فرهنگ سرمايه گذاري بورس تهران 
با اش��اره به نقش بورس در اقتصاد كشور افزود: اقتصاد 
ركن اصلي و مهم هر جامعه اي محسوب مي شود، چراكه 
سالمت و رش��د آن منجر به رفاه افراد جامعه و بهبود 
كيفيت زندگي افراد خواهد شد و ازآنجاكه موفقيت و 
بهبود سطح اقتصاد كشور در گرو تجميع سرمايه هاي 
راكد افراد مختلف و تزريق آن به بازارهاي مولد اس��ت، 
بورس مي تواند در اين مسير نقشي اساسي داشته باشد 
و ازآنجاكه موفقيت و حركت هوشمندانه سهامداران 
در اين بازار منجر به رونق بورس و افزايش ضريب نفوذ 
اين بازار در اقتصاد كشور مي شود، آموزش سهامداران و 
تقويت و بهبود شاخص هاي سواد مالي مي تواند نقشي 
مهم در رشد كلي اقتصاد كشور داشته باشد. وي گفت: 
ازاين جهت، بورس تهران طي س��ال هايي اخير به طور 
مس��تمر دوره هاي متعددي را با ه��دف ارايه خدمات 
آموزشي به س��هامداراني كه قصد افزايش دانش خود 
را در اين حوزه دارند، برگزار كرده همچنين با برگزاري 
همايش هاي تخصصي، نشس��ت هاي ويژه يا حضور 
در نمايشگاه هاي تخصصي، سهم عمده اي در توسعه 
فرهنگ س��رمايه گذاري در كشور داش��ته است و اين 
دوره ها نيز در امتداد همين سياست هاي فرهنگ سازي 
برگزار خواهد شد. گفتني است عالقه مندان جهت حضور 
در اين دوره ها و كسب اطالعات بيشتر و آشنايي با نحوه 
ثبت نام مي توانند به سايت بورس اوراق بهادار تهران به 
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افزايش ۱۶ درصدي عرضه 
محصوالت پتروشيمي در بورس

مهدي صادقي نياركي، معاون امور صنايع وزارت صمت 
با مرور روند عرضه محصوالت پتروش��يمي از سال ۹۷ 
تاكنون از هدايت عرضه و تقاضاي اين محصول به سمت 
افزايش توليد و كاهش تقاضاي غير واقعي خبر داد. وي 
از به روز رساني سهميه مواد پتروشيمي بنگاه هاي داراي 
سهميه باال در سامانه بهين ياب خبرداد و گفت: با اجراي 
اصالحات س��اختاري و س��اماندهي وضعيت عرضه و 
تقاضاي محصوالت پتروشيمي ميزان تقاضاي غيرموثر 
حدود 11ميليون تني در هشت ماهه سال ۹۷ به ۴ميليون 
و 8۰۰ هزار تن در س��ال ۹۹ كاهش يافت. معاون امور 
صنايع وزارت صمت با اشاره به مديريت وضعيت عرضه و 
تقاضاي محصوالت پتروشيمي در اوج مصرف و تغييرات 
ش��ديد نرخ ارز تصريح كرد: با رصد وضعيت آمار توليد 
بنگاه هاي صنعتي و انطباق آن با ميزان تقاضاي خريد 
اين محصوالت در سنوات قبل، امكان افزايش توليد با 
توجه به افزايش حجم معامله محصوالت پتروشيمي 
نسبت به سنوات قبل فراهم شده است. صادقي نياركي 
پياده  سازي طرح افق )استانداردسازي فاكتور و قيمت( 
به منظور ايجاد زيرساخت مناسب براي مديريت بهينه 
تقاضاي مواد پتروشيمي و اصالح ساز و كار تخصيص 
س��هميه مواد پتروش��يمي را از اقدامات وزارت صمت 
براي شفاف س��ازي در فرآيند توليد عنوان كرد و گفت: 
با اجراي اصالحات انجام گرفته توسط دفاتر تخصصي 
وزارتخانه موفق به كنترل رقابت فزاينده مواد اوليه عرضه 
 PVC، شده در بورس كاال براي واحدهاي مصرف كننده
BOPP، PP نس��اجي، PP شيميايي، PET نساجي و 
SBR ش��ديم. معاون امور صنايع وزارت صمت خطاب 
به استان ها بر رصد مستمر وضعيت آمارتوليد واحدهاي 
توليدي تاكيد كرد و گفت: مواد اوليه بسياري از صنايع 
پايين دستي  وابسته به محصوالت پتروشيمي است و 
اگرسهميه  واحدهاي توليدي به صورت مستمر توسط 
سازمان هاي صمت استاني رصد و نظارت نشود. امكان 
ايجاد فضا براي سوءاستفاده و كمبود تصنعي محصوالت 

فراهم خواهد شد. 

»تعادل« وضعيت اوراق سلف مسكن را بررسي مي كند

يك قدم تا  عرضه مسكن در بورس كاال

صعود ادامه دار بازارسرمايه
براس��اس معامالت روز گذش��ته بازارس��هام بيش از 
۹ميليارد و ۴۳۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 1۰۴ هزار و ۴8۲ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با 6 هزار و ۷۷۷ واحد 
افزايش به ۴6۲ هزار و ۴۷8 واحد و شاخص قيمت )هم 
وزن( با چهار هزار و ۴۳6 واحد رشد به ۳۰۲ هزار و ۷۲8 
واحد رسيدند. شاخص بازار اول 16 هزار و ۳۷۳ واحد و 
شاخص بازار دوم ۳۰ هزار و ۳8۲ واحد افزايش داشتند.

همچنين در س��ومين روز هفته معادل ۳۵۰ميليارد 
تومان س��هام »گروه دارويي بركت« دست به دست 
ش��د، »ايران خ��ودرو« پ��س از معامالتي ب��ه ارزش 
۳۲۰ميليارد تومان دوم شد و سهام »سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي« نيز به جايگاه سوم معامالت رسيد. 
طي روز گذشته ۷.8درصد از كل سهام »زرين معدن 
آسيا« معامله ش��د، 1۰ نماد برتر سهم 18درصدي از 
كل داد و ستدها داشتند، ارزش معامالت در ۲1سهم 
به بي��ش از 1۰۰ميليارد تومان رس��يد و نصف ارزش 
كل معامالت نيز به 61نماد نخست اختصاص داشت.

ط��ي روز دوش��نبه حقيقي ها ح��دود ۳1۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت 
خرد 1۳هزار و ۳۹۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي 
۹۰درصد يعني 1۲هزار ميليارد تومان سهام خريدند 
و م��ازاد خريدش��ان دو درصد از كل معامالت ش��د. 
بيشترين تزريق پولي توسط سهامداران حقيقي در 
گروه هاي »استخراج كانه هاي فلزي«، »بيمه  و صندوق 
 بازنشستگي« و »خودرو و ساخت قطعات« رقم خورد 
در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »شركت هاي 
چندرشته اي صنعتي« و »مواد و محصوالت دارويي«به 
نفع حقوقي ها تمام ش��د. افزايش س��هام حقيقي ها 
در 1۷۵نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 1۲۲نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت حقيقي ها 86۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
حقوقي ه��ا ۵6۰ميليارد تومان ب��ود. آخرين قيمت 
۴۰8نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل 

آنه��ا افزايش يافته و ۲۲۰نماد با كاهش بيش از س��ه 
درصدي قيمت همراه بوده اند.

عالوه بر اين در بي��ن تمامي نماده��ا، »نماد صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس« با يك ه��زار و ۳۰۲ احد، 
»بانك ملت« با ۹۹1 واح��د، نماد »ملي صنايع مس 
ايران« با 8۵۷ واحد، »مخابرات ايران« با 8۳۲ واحد، 
»اي��ران خودرو« ب��ا ۷6۰ واحد، »بان��ك تجارت« با 
۷۳۴ واحد و »بانك پاسارگاد« با ۷۲6 واحد بيشترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. همچنين 
»شركت گروه بهمن« با ۲6۹ واحد، »سرمايه گذاري 
ملي اي��ران« با ۲۲۵ واحد، »گ��روه دارويي بركت« با 
1۷۵ واحد، »توليدي فوالد سپيد فراب كوير« با 1۷1 
واحد، »پتروشيمي بوعلي سينا« با 16۹ واحد، »گروه 
صنعتي پاكش��و« با 1۴۲ واحد و »فوالد خراسان« با 
111 واحد با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند. برپايه 
اين گزارش روز دوشنبه نماد شركت »سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي«، »گروه دارويي بركت«، »ليزينگ 
پارسيان«، »ايران خودرو«، »پااليش نفت اصفهان«، 
»توس��عه و عمران اميد« و »كاما« درگروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. »گروه خودرو« هم در معامالت 
روز مذكور صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه دو ميليارد و ۹6۰ ميليون برگه س��هم به 

ارزش 1۴ هزار و ۷66 ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از ۲۲6 واحد افزايش داشت 
و روي كانال 1۹ هزار و ۵۳۴ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار دو ميليارد و 68۳ هزار برگه سهم به ارزش 

۴6 هزار و ۹۴۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.
روز دوش��نبه نمادهاي »س��نگ آه��ن گهرزمين«، 
»هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، »بيمه كوثر«، 
»گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »مديريت 
انرژي تابان هور«، »اعتباري ملل« و »توكاريل« با تاثير 

مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. در روز مذكور 
نمادهاي »بانك دي«، »صنعتي مينو«، »پتروشيمي 
مارون«، »فرابورس ايران«، »برق و انرژي پيوند گستر«، 
»قاسم ايران« و »مجتمع صنايع الستيك يزد« با تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه بودند.

    رشد قيمتي سهام  عدالت
همچنين در پايان معامالت روز دوشنبه بازارسرمايه، 
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، 1.8درصد 
)16۹هزار تومان( رش��د يافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار 
توماني و يك ميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب 
به ۹ميليون و ۷۲6هزار تومان و 18ميليون و ۳۲6هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 6۰درصد 
قابل فروش س��بد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به 

۵ميليون و 8۳6هزار تومان رسيده است.

   پيش بيني ها در مورد  بازار چه مي گويند؟
بهادر شمس، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو با ايرنا 
وجود نوسان در روند فعلي معامالت بورس را ناشي از 
مسائل سياسي دانست و گفت: نگراني حاضر در بازار 
مربوط به يك ماه پاياني رياست ترامپ در امريكا است، 
فعاالن ب��ازار چنين تصوري دارند كه ممكن اس��ت 
ترام��پ اقدام منفي را در اين زم��ان باقي مانده انجام 
دهد و باع��ث ايجاد خطري جدي در معامالت بورس 
ش��ود. وي افزود: در چند وقت اخير صحبت هايي در 
زمينه احتم��ال درگيري با ايران مطرح ش��د كه اين 
موضوع باعث ايجاد احتياط در بين فعاالن بازار براي 
سرمايه گذاري در بورس شد و به شدت بر قيمت سهام 
در بازار تاثيرگذار بود. ش��مس خاطرنشان كرد: نكته 
حائز اهميت در بازار، زمان تعيين شده در 6 ژانويه است 
كه قرار است كنگره امريكا نظراتي را درمورد انتخابات 
امريكا ارايه دهد، ممكن است زمان تعيين شده پاياني 
براي همه اين مسائل و خطراتي باشد كه اكنون باعث 
ايجاد تهديد در معامالت بازار شده است اين كارشناس 

بازار س��رمايه روند معامالت بورس را پيش بيني كرد 
و افزود: اكنون بازارهاي موازي در ركود كامل به س��ر 
مي برن��د؛ بنابراين به نظر مي رس��د در صورت ايجاد 
اعتماد دوباره براي سرمايه گذاري در بورس، ماه بهمن 
و اسفند خوبي را در اين بازار شاهد باشيم وي به انتشار 
گزارش مثبت شركت ها اشاره كرد و گفت: اكنون سهام 
اكثر شركت ها به لحاظ بنيادي و قيمتي در موقعيت 
خوبي قرار دارند اما انتظ��ار مي رود تا چهار روز آينده 
شاهد نوسان در معامالت بازار باشيم. به گفته شمس، 
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از هفته آينده 
روند بازار رو به بهبود خواهد رفت و شاهد رونق خوبي 
در معامالت بازار تا پايان سال هستيم. اين كارشناس 
بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه سهامداران نبايد چندان 
نگران وضعيت حاكم در بازار باش��ند، اظهار داش��ت: 
در وضعيت فعلي خطري معام��الت بورس را تهديد 
نمي كند و فقط مساله سياسي مطرح شده بازار را دچار 
نوسان كرده است، در داخل كشور هيچ پارامتري كه 
بتواند بازار را دچار نوسان كند وجود ندارد. وي با اشاره 
به تاثير اليحه بودجه 1۴۰۰ برمعامالت بورس گفت: 
اليحه بودجه تعيين كننده س��مت و سوي آتي براي 
اقتصاد كشور اس��ت و تصويب آن سيگنال دهي الزم 
را به بازار خواهد داد. ش��مس خاطرنشان كرد: به طور 
معمول هر سال بعد از تصويب اليحه بودجه، صنايعي 
تحت تاثير قرار مي گيرند كه تغييراتي را در برخي از 
نرخ ها مانند نرخ ارز داشته باشند. اين كارشناس بازار 
سرمايه فعاليت دولت در بازار سرمايه را به عنوان يكي 
از پارامترهاي ديگر در اليحه بودجه عنوان كرد و گفت: 
چيزي كه در اليحه بودجه به آن اشاره شده اين است 
كه بازار سرمايه سال پررونقي را تجربه خواهد كرد و 
اين موضوع سيگنال مثبتي است كه با تصويب اليحه 
بودجه به بازار داده خواهد شد. وي تاكيد كرد: به نظر 
مي رسد تا پايان هفته تكليف مساله اليحه بودجه كه 
بازار را تحت تاثير خود قرار داده اس��ت برطرف شود و 

بازار به روند عادي خود بازگردد.



گروه راه و شهرسازي|
آلودگي ه��واي تهران ام��روز وارد دهمين روز خود 
خواهد شد. با اين تفاوت كه از روز گذشته با وزش باد، 
برخي از مناطق تهران از وضعيت قرمز و وجود هواي 
ناسالم براي همه شهروندان به وضعيت نارنجي كه هوا 
صرفا براي گروه هاي حساس ناسالم قلمداد مي شود، 
وارد شده اس��ت و امروز نيز احتماال برخي از مناطق 
تهران وضعيت قرمز را تجرب��ه نكنند. طي روزهاي 
گذش��ته، با جه��ش آالينده ها در فض��اي پايتخت، 
خبرهاي صحيح و غيرصحيح متعددي منتشر شد. 
اخباري كه اغلب در شرايط بحراني و اضطراري تالش 
دارند تا با روح و روان م��ردم بازي كنند. يكي از اين 
خبرها، سانسور اطالعات كيفيت هوا در سامانه هاي 
س��نجش آلودگي در سطح ش��هر بود كه گفته شد 
از سوي مس��ووالن مربوطه اين سامانه هاي آنالين 
خاموش شده و از دسترس ش��هروندان خارج شده 
است. ديروز اما حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت ه��واي تهران گفت: انتش��ار چنين 
اخباري فضاسازي است و صحت ندارد، چرا كه اين 
شركت مسوول هواي پاك و آلوده نيست و اطالعات 
را از مردم مخفي نمي كند.ش��هيدزاده در گفت وگو 
با ايسنا، درباره چرايي عدم نمايش اطالعات برخي 
ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي تهران طي روز 
گذشته )۱۴ دي ماه( توضيح داد: اطالعات  كيفيت 
هوا در مناطق ۲۲ گانه تهران، از ۲۱ ايستگاه سنجش 
كيفيت هواي ش��هرداري و ۱۴ ايس��تگاه سنجش 
سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و نمايش داده 
مي شود.وي با اشاره به اينكه در ساعت ۴ بامداد ۱۴ 
دي ماه ارتباط سرور سازمان محيط زيست به دليل 
پاره اي از مش��كالت در اينترنت مورد اس��تفاده اين 
س��ازمان، قطع و دريافت اطالعات از ۱۴ ايس��تگاه 
س��ازمان محيط زيست طي س��اعت ۴ تا ۹ صبح با 
اخالل روبرو ش��د، تصريح ك��رد: در همين زمان دو 
ايستگاه سنجش كيفيت هوا شهرداري تهران واقع در 
منطقه ۷ و منطقه ۲ شهرداري نيز با اخالل در انتقال 
اطالعات به مركز روبرو شدند.شهيدزاده ادامه داد: در 
ساعت ۹ صبح براساس هماهنگي هاي صورت گرفته 
با سازمان محيط زيست و سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداري، اخالل ه��اي مذكور رفع و 
اطالعات ايستگاه ها به صورت كامل به مركز منتقل و 
توسط وب سايت شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
مجدد به نمايش درآمد.مديرعامل ش��ركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با بيان اينكه انتشار اخباري مانند 
از دسترس خارج شدن اطالعات كيفيت هواي تهران 
فضاسازي است و به هيچ عنوان صحت ندارد، تاكيد 
كرد: مسووليت هواي پاك و يا آلوده با شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران نيست كه بخواهد اطالعات را از 
مردم پنهان كند، همچنين اطالعات كيفيت هواي 
مناطق مختلف پايتخت به صورت آنالين نمايش داده 
مي شود و امكان دخالت دستي در آن وجود ندارد.وي 
تصريح كرد: شركت كنترل كيفيت هواي تهران در 
زمينه آلودگي هوا خود را مطالبه گر مي داند و در طول 
فعاليت خود اطالعاتي را از مردم مخفي نكرده است.

  كاغذبازي  در هواي آلوده
در همين حال، شينا انصاري، مديركل اداره محيط 
زيست و توس��عه پايدار شهرداري تهران در صفحه 
ش��خصي خود با انتشار يك رش��ته توييت درباره 
آلودگي هوا نوشت: صورت مساله مشخص  آلودگي 
ه��وا راهكارهاي معين دارد كه  بايد در ظرف زماني 
منطقي در محورهاي مختلف چون توس��عه حمل 
و نق��ل عمومي، بهب��ود كيفيت س��وخت، ارتقاي 
استاندارد خودروها، از رده خارج كردن خودروهاي 
فرس��وده، كنترل آلودگي صنايع در طول ايام سال 

با اولويت در دستور كار نهادهاي متولي قرار گيرد.
انصاري ادامه داد: مساله آلودگي هوا به عنوان يك 
مساله شاخص محيط زيس��تي هر چند موضوعي 
غامض ولي غيرقابل حل نيس��ت. گريز از واقعيات 
موجود در تدوين برنامه ه��اي عمل و كل گرايي يا 
تقليل گرايي مس��اله موجب ش��ده طي چند دهه 
به جاي حل مساله آلودگي هوا با انبوهي از مصوبات 
مواجه هستيم كه متروك يا زمين گير شده اند.وي 
افزود: كوچك انگاشتن اين مساله و توجهات موقت 
و مقطعي به آن صرفا در شرايط هشدار و اضطرار با 
راهكارهايي عاجل وضربتي مانند توقف فعاليت ها، 
محدوديت در تردد خودروها و حتي تعطيلي شهر 
نخواهد توانس��ت محملي اثرگذار ب��راي مديريت 
آلودگي ه��وا فراهم كند.انصاري در پايان نوش��ت: 
ابعاد مس��اله آلودگي هوا به جهت فرابخشي بودن 
آن، حركت متناسب دستگاه ها در چارچوب برنامه 
و بهاي��ي كه ضرورت دارد توس��ط همه بخش هاي 
اجرايي و نظارتي براي حل اين مساله پرداخته شود، 
موجب گريز از حل اساس مساله و احاله آن به زمان 

)مديريت باد و باران( شده است.

     مشكل سيستم است نه مردم
محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي 
ش��هرداري تهران نيز در صفحه توئيتر خود نوشت: 
آلودگي هوا ه��م مثل هدررفت ان��رژي در خانه ها، 
مصرف آب و ترافيك اس��ت. رفتارهاي مردم در اين 
حوزه ها ايراد دارد. اما علت اصلي، وجود مش��كل در 
ساختارهاي كالن و سيستم است نه مردم. راه حل هم 
در تغييرات نهادي و اصالح سيستم است. با توصيه 
مردم به مراعات، مش��كلي حل نمي شود.اظهارات 

جوادي يگانه در ش��رايطي عنوان شده است كه طي 
روزهاي اخير برخي از مس��ووالن مردم را مس��وول 
آلودگ��ي هوا عنوان ك��رده و گفته اند ك��ه مردم گاز 
كمتري در منزل استفاده كنند تا كارخانه ها مجبور به 
استفاده از سوخت مازوت براي توليد برق نشوند. اين 
در حالي است كه برخي از مسووالن سازمان محيط 
زيست، به دليل تحريم ها انبارها از سوخت مازوت پر 
شده اس��ت و به همين دليل مصرف سوخت مازوت 
در نيروگاه ها منع نش��ده است. اگر چه كه مسووالن 
وزارت نفت اين مساله را تكذيب كرده و اعالم كرده اند 
كه در نيروگاه هاي نزديك به كالنشهرها اجازه مصرف 

سوخت مازوت داده نشده و نمي شود.

    تعطيلي اثري 
در كاهش آلودگي هوا ندارد

در كنار توصيه هاي مربوط به مصرف سوخت گاز در 
منازل و س��وخت مازوت در نيروگاه ها و كارخانه ها، 
برخي از كارشناسان و مس��ووالن مديريت شهري 
و اس��تانداري، تعطيلي كامل پايتخ��ت را پيگيري 
مي كردند. مس��اله اي كه به گفته محمد عليخاني، 
رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران، تعطيلي ش��هر در شرايطي كه مازوت سوزي 
مي شود، هيچ تاثيري در كاهش آلودگي هوا نخواهد 
داشت.عليخاني در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
آيا تغييري در اجراي طرح ترافيك به ويژه در روزهاي 
تعطيل و نيمه تعطيل پايان هفته با توجه به آلودگي 
هوا اعمال نمي ش��ود گفت: ش��وراي ترافيك تهران 
مس��وول هرگونه تغيير در محدوديت هاي ترافيكي 
اس��ت. بحث آلودگي كه اكنون تشديد شده است، 
خيلي ارتباطي به ترافيك ندارد، تشديد آلودگي به 

دليل س��وخت مازوت در كارخانجات و نيروگاه هاي 
اطراف تهران اس��ت و وظيفه سازمان محيط زيست 
است كه جلوي آنها را بگيرد. او ادامه داد: در كنار اين 
موضوع بايد گفت كه اكثر قوانين مربوط به آلودگي 
هوا نيز اجرا نشده است و در صورت اجرا قطعا شاهد 

چنين وضعيتي نخواهيم بود. 

    اگر قانون اجازه مي داد...
عليخان��ي در بخش ديگري از اي��ن مصاحبه گفت: 
اگر قانون به ش��هرداري اجازه م��ي داد حتما جلوي 
كارخانه هاي آالينده نيوجرس��ي مي گذاشت و آنها 
را تعطيل مي ك��رد تا از مازوت اس��تفاده نكنند؛ اما 
طبق قانون اين وظيفه ش��هرداري نيس��ت بلكه با 
محيط زيست است. مقايس��ه اجراي قوانين مربوط 
به آلودگي هوا مش��خص مي كند كه شهرداري و هر 
كدام از دس��تگاه هاي ديگر چقدر ب��ه وظايف خود 

عمل كرده اند. 

    ماجراي احضار عضو شورا 
عليخاني همچنين در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
آلودگي هوا ارتباط مس��تقيم با جان و سالمت مردم 
دارد و تكاليف دس��تگاه ها نيز در قوانين هواي پاك 
مشخص است ولي متأسفانه برخي در اين زمينه نه 
تنها كم كاري مي كنند بلكه كساني هم كه در مقابل 
تخلفات تذكر مي دهند با شكايت مواجه و گاهي به 
دادگاه احضار مي شوند. مثاًل مدتي پيش آقاي حسن 
خليل آبادي عضو شوراي شهر تهران را به دليل اينكه 
به استفاده يكي از كارخانجات اطراف تهران از سوخت 
مازوت اعت��راض كرده بود ب��ا آن كارخانه به دادگاه 

احضار كردند.

گزارش

خبر ويژه
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بازار مسكن تغيير جهت داده 
است

مهدي روانشادنيا، كارشناس بازار مسكن با بيان 
اينكه كاهش يك درصدي ماهانه قيمت مسكن 
شهر تهران در برابر افزايش هاي ۱۰ درصدي قبل 
از آن عدد قابل توجهي محسوب نمي شود، گفت: 
با اين ح��ال كاهش جزئي قيمت، نمادي از تغيير 
جهت بازار از افزايش لجام گسيخته به دوره ثبات 
نسبي است.روانشادنيا در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: پس از سه سال افزايش مداوم قيمت مسكن 
و التهابات شديد بازار كه منجر به ۵.۵ برابر شدن 
قيمت شد، گزارش آذرماه بانك مركزي حاكي از 
كاه��ش ۱.۱ درصدي ميانگي��ن قيمت ها در آذر 
ماه نسبت به ماه قبل است.وي افزود: اگر چه اين 
كاهش در برابر افزايشهاي ماهانه بيش از ۱۰ درصد 
قابل مالحظه نيس��ت اما نم��ادي از تغيير جهت 
بازار از افزايش لجام گسيخته به دوره ثبات نسبي 
است.اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به ۲۵۵۵ 
فقره معامله مسكن در آذرماه ۱۳۹۹ كه افت ۷۴ 
درصدي را نسبت به ماه مش��ابه سال قبل نشان 
مي دهد گفت: اين به معناي ركود مطلق معامالت 
است. در يكي از مناطق تهران فقط ۱۹ معامله ثبت 
شده است.روانشادنيا تصريح كرد: سهم معامالت 
واحدهاي نوساز زير ۵ س��ال از حدود ۵۰ درصد 
س��ال هاي پيش به ۳۹ درصد رسيده و حدود ۵۵ 
درصد معامالت براي واحدهاي زير ۸۰ متر بوده 
كه نشانه هاي تضعيف قدرت خريدار در سال هاي 
اخير است.وي با بيان اينكه در ۱۲ منطقه از مناطق 
۲۲ گانه تهران فق��ط ۳۰ درصد معامالت به ثبت 
رس��يده گفت: اين نمايه نيز حاكي از عدم توازن 
منطقه اي معامالت و بورس بودن مناطق محدودي 
از شهر است.اين كارشناس بازار مسكن اظهار كرد: 
به نوعي پيش بيني هاي آبان و آذر محقق شده و به 
نظر مي رسد قيمت ها وارد مرحله نوسانات كوچك 
و تثبيت و جا ماندن از تورم عمومي شده و حداقل 
تا شش ماه ديگر با چنين بازاري روبرو خواهيم بود.

روانشادنيا اظهار اميدواري كرد با تسهيل فرايند 
صدور پروانه س��اختمان، بهبود فضاي كس��ب و 
كار صنعت س��اختمان، حمايت دولت و تغيير در 
رويكردها از كاهش بيش از اين س��اخت و عرضه 
مس��كن و التهاب بعدي بازار جلوگيري ش��ود.بر 
اساس اين گزارش، آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قيمت 
مسكن شهر تهران بر اساس معامالت ماه مذكور 
۲۶ ميلي��ون و ۹۱۰ هزار توم��ان در هر متر مربع 
بوده كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
۱.۱ درصد كاهش و ۹۸.۹ درص��د افزايش دارد. 
همچنين تعداد معامالت انجام ش��ده در آذرماه 
س��ال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود كه نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل ۷۳.۲ درصد كاهش را 

نشان مي دهد.

رونمايي از سرديس سردار دل ها 
شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني

به مناس��بت سالروز شهادت س��ردار دل ها شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني از سرديس سردار دل ها 
در ساختمان مركزي شركت بهره برداري متروي 
تهران رونمايي شد. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل، فرنوش نوبخت گفت: اولين سالگرد 
شهادت سردار دل ها حاج قاسم سليماني را از طرف 
خانواده بزرگ ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
گرامي مي داريم. وي با اشاره به اينكه برگزاري اين 
برنامه ها فرصتي اس��ت تا ياد و خاطره اين سردار 
بزرگ مقاومت و ايثار زنده نگهداشته شود، افزود: 
هيچ گاه مبارزات و رشادت هاي سردار از ذهن ملت 
بزرگ ايران اس��المي از ياد نخواهد رفت و هميشه 
قدردان اين تالش ها و شهامت ها بوده و مردم بزرگ 
ايران اسالمي در سال گذشته به هنگام تشييع جنازه 
سردار حاج قاسم سليماني با حضور ميليوني خود، 
نش��ان دادند كه قدردان مبارزات و رش��ادت هاي 
سردار سليماني هس��تند.نوبخت با اشاره به اينكه 
در زمان برگزاري مراسم تشيع سردار سه ميليون 
مسافر توسط متروي تهران جابه جا شدند، تصريح 
كرد: جابه جايي اين ميزان مسافر در يك روز اقدامي 
بزرگ بود كه در تاريخ شركت بهره برداري متروي 

تهران و حومه به ثبت رسيد. 

ارايه 680 ايده براي اشتغال 
كولبران استان هاي مرزي

مجري »كاك بركت« از اراي��ه ۶۸۰ ايده به اين رويداد 
ملي با هدف توانمندسازي كولبران استان هاي مرزي 
خبر داد.مهدي عبدالحميد با بيان اين مطلب و با اشاره 
به ثبت نام ۶۸۰ نفر در رويداد ملي كاك بركت افزود: در 
گام اول، ۲۸۴ طرح رسيده به رويداد گزينش شد كه پس 
از برگزاري پنج كارگاه با استفاده از ظرفيت هاي استاني و 
با هدف توانمندسازي افراد و گروه هاي شركت كننده، در 
نهايت ۷۵ طرح انتخاب و به مرحله نهايي راه پيدا كرد.وي 
خاطرنشان كرد: براي تمامي صاحبان ايده هاي منتخب، 
يك دوره مجازي كسب و كار در نظر گرفته شده است.

مجري كاك بركت درباره اهداف اين رويداد نيز توضيح 
داد: عالوه بر اهداف اولي��ه از جمله ايجاد ۳۵۰۰ طرح 
اشتغال زايي منجر به ايجاد بيش از ۱۱ هزار شغل براي 
كولبران سه استان مرزي كردستان، آذربايجان غربي و 
كرمانشاه، هدف اصلي و نهايي رويداد كاك بركت ايجاد 
اكوسيستم كارآفريني و تحقق فرآيند توانمندسازي 
كولبران در اين مناطق است.عبدالحميد ادامه داد: در 
همين راستا و با موافقت مديرعامل بنياد بركت، راه اندازي 
مركز نوآوري پيشرفت منطقه اي در استان كردستان با 
هدف حمايت از فعاليت هاي اشتغال زايي براي كولبران 

استان هاي مرزي در دستور كار قرار گرفته است.

اختصاص زمين هاي باير
و كشاورزي به ساخت مسكن

وزارت راه و شهرس��ازي، برنام��ه بلندمدت بخش 
مسكن را احداث ۵ ميليون واحد مسكوني طي ۵سال 
آينده اعالم كرد و خبر داد: س��ازمان منابع طبيعي 
ح��دود ۲۵۰ هزار هكتار و وزارت جهاد كش��اورزي 
۷۵۰ هزار هكتار از زمينهاي خود را به ساخت مسكن 
اختص��اص مي دهند.به گزارش ايس��نا، همزمان با 
طرح جهش توليد مسكن با هدف احداث ساالنه يك 
ميليون واحد كه از سوي هيات رييسه مجلس در حال 
بررسي است، وزارت راه و شهرسازي نيز برنامه تامين 
زمين براي ساخت س��االنه يك ميليون واحد طي 
پنج سال آينده را در دستور كار قرار داده است.طبق 
آخرين اعالم و بر اس��اس تفاهم اوليه مقرر شده كه 
حدود ۲۵۰ هزار هكتار زمين از سازمان منابع طبيعي 
به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود. از طرف ديگر 
در جلسات مشتركي كه در دولت تشكيل شده وزير 
جهاد كشاورزي براي انتقال حدود ۷۵۰ هزار هكتار 
زمين ديگر ني��ز اعالم آمادگي كرده اس��ت. وزارت 
جهاد كش��اورزي پيش از اين هم ۲۵۰ هزار هكتار 
زمين براي طرح اقدام ملي مس��كن اختصاص داده 
بود.به تازگي محمود محمودزاده، معاون وزير راه و 
شهرسازي ضمن اعالم اين مطلب از ابالغ برنامه پنج 
سال آينده حوزه مسكن براي ساخت پنج ميليون 
واحد مس��كوني خبر داد و گفت: اين تصميمات از 
برنامه ه��اي بلندمدت ح��وزه مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي است و به يك دولت خاص تعلق ندارد.او 
پيش از اين درخصوص شائبه اختصاص زمين هاي 
كشاورزي و جنگل ها براي ساخت مسكن گفته بود: 
اين زمين ها ش��امل اراضي باير است كه جنگل ها را 
شامل نمي شود و همچنين قابليت كشت و استفاده 
كشاورزي ندارد. جنس خاك و جهت توسعه نيز مد 
نظر قرار مي گيرد؛ لذا تاكيد مي كنم منظور از توسعه 
محدوده ش��هري به هيچ عنوان ساخت مسكن در 
جنگل ها و زمين هاي كش��اورزي نيست.وي اظهار 
كرد: با تالش تمامي مس��ووالن حوزه هاي ذي ربط 
تاكنون موفق به تامين زمين براي حدود ۲۰۰ هزار 
واحد طرح اقدام ملي مس��كن ش��ده ايم.همزمان با 
وزارت راه و شهرسازي، مجلس طرح جهش توليد و 
تامين مس��كن را در دستور كار خود قرار داده است. 
آخرين وضعيت اين طرح حاكي از آن اس��ت كه از 
سوي كميسيون عمران مجلس براي اعمال نظر به 

هيات رييسه پارلمان تقديم شده است.

باجه  عوارضي آزادراه ها
تا پايان امسال جمع مي شود

الكترونيكي شدن عوارض آزادراهي طي سال هاي 
گذش��ته همواره مطرح بوده اس��ت و حتي امسال 
برخي از آزادراه هايي كه با اين سيستم افتتاح شده  
بودند با وجود مخالفت وزير راه، عوارضي ها را به خود 
ديدند اما اين بار با مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
به نظر مي رسد اين مساله جدي تر از گذشته دنبال 
شده و قرار است تا پايان امسال باجه هاي عوارضي  از 
همه آزادراه هاي كشور جمع شود و دوربين ها جاي 
آنها را بگيرد.از اواخر سال ۱۳۹۷ و اوايل سال گذشته 
الكترونيكي شدن عوارض آزادراه ها در دستور كار 
دولت قرار گرفت و به تدريج تعداد آزادراه هايي كه به 
سيستم دريافت و پرداخت عوارض مجهز شدند به 
۱۱ آزادراه رسيد. در اين ميان آزادراه شهيد همت و 
منطقه يك آزادراه تهران –شمال آخرين محورهايي 
بودند كه اسفند ماه سال گذشته الكترونيكي شدند 
و در بدو افتتاح و بهره برداري هم خبري از باجه هاي 
عوارضي در آنها نبود.به گزارش ايس��نا، اما تير ماه 
امسال و تنها پس از گذش��ت ۵ ماه از بهره برداري 
از مسير مشكل هميشگي آزادراه هاي الكترونيكي 
براي سرمايه گذاران دو آزادراه تازه تاسيس بروز كرد 
كه همان پرداخت نشدن عوارض از سوي مردم بود 
و با وجود مخالفت هاي محمد اسالمي- وزير راه و 
شهرسازي- باجه هاي عوارضي در ابتدا و انتهاي اين 
آزادراه ها نصب شد و همه تجهيزات و دوربين هاي 
نصب شده بال استفاده شد.در اين حال، مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كردند كه بر اساس 
مصوبه ستاد كرونا و تفاهم نامه اي كه با پليس امضاء 
كرده اند همه آزادراه ها تا پايان سال بايد وارد طرح 
الكترونيكي شدن عوارض شوند چرا كه دوربين هايي 
كه براي ثبت پالك در اين آزادراه ها نصب مي شود 
از اين به بعد به كد پليس مجهز شده و رانندگان بد 
حساب جريمه مي شوند.اين مساله به نظر جدي تر 
از گذشته پيگيري مي شود و قرار است از سال ۱۴۰۰ 
ديگر خبري از باجه هاي عوارضي و صف هاي طوالني 
خودروها در ايستگاه هاي عوارضي نباشد، چرا كه به 
گفته محمد پور تيم��وري - مديركل دفتر نظارت 
بر بهره ب��رداري از آزادراه هاي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي كشور - عوارض آزادراهي تا پايان 
امسال الكترونيكي مي شود.وي درباره الكترونيكي 
شدن عوارض آزادراهي به ايسنا گفت: كمكي كه به 
سرمايه گذاران كرده ايم اين است كه در پي مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا به همه سرمايه گذاران اعالم 
كرده ايم، تا پايان امسال سيستم عوارض الكترونيكي 
را بايد در آزادراه هاي خود فعال كنند تا از اين طريق 
نتنها مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا اجرايي شود 
بلكه هزينه بهره برداري حذف ش��ده و مي تواند در 
جاي ديگري مانند نگهداري صرف شود.پور تيموري 
اظهار كرد: هم��ه س��رمايه گذاران از الكترونيكي 
ش��دن عوارض آزادراهي استقبال كرده اند چرا كه 
اجراي اين طرح به بازگشت سريعتر و كيفيت بهتر 
آزادراها مي تواند كمك كند. بنابراين اجراي طرح 

الكترونيكي شدن را تسريع كرده ايم.
حال بايد منتظر بمانيم و ببيني��م آيا اين بار وعده 
دول��ت در راس��تاي الكترونيكي ك��ردن عوارض 
آزادراهي اجرايي مي شود يا مانند سال هاي گذشته 
در چندين و چند مرحله به تعويق افتاده و اين وعده 

تمديد خواهد شد؟

شركت كنترل كيفيت هواي تهران  اطالعات را از مردم مخفي نمي كند

تكذيب سانسور اطالعات كيفيت هوا

ماراتن ويالسازي در حومه تهران چه زماني به پايان مي رسد؟
سال هاست كه شاهد هجوم عده بسياري از دالالن و 
زمين خواران براي تغيير كاربري و فروش زمين هاي 
مزروع��ي و باغي حومه تهران و ديگر كالنش��هرها 
هستيم اما هيچگاه از خود نپرسيديم كه دليل اين 
اتفاق چيس��ت؟ داليل اينكه عموم عالقه مندان به 
داشتن باغچه اي كوچك يا وياليي مجلل به دامان 

اين دالالن  كشيده مي شوند، چيست؟
مقاصد دور همچون شهرهاي شمالي براي بسياري 
از م��ردم جذاب نيس��ت چرا ك��ه بعد مس��افت و 
ترافيك هاي س��نگين جاده اي موجب كم كاربرد 
بودن ويالهاي ساحلي و جنگلي شده است و حجم 
زيادي از ساكنان كالنشهرها براي پايان هفته خود 
به دنبال تفريحگاه��ي اختصاصي و البته نزديك تر 
هستند. بنابراين اولين مقاصد اين افراد در كالنشهر 
تهران مناطقي همچون لواس��انات، فشم، دماوند، 
كردان، چهارباغ، زيبادش��ت، بانوصح��را و امثالهم 
است كه متاسفانه در اين مناطق نيز به اندازه كافي 
زمين مسطح با كاربري مسكوني وجود ندارد. اغلب 
زمين هاي اين مناطق مزروعي يا باغي هستند كه 

به نحوي بايد كاربري آنها را تغيير داد.
فرصت طلبان از روش هاي خاص خود به روشي بهره 
مي برند كه متوليان حفاظت از اين زمين ها را وادار به 
ارائه مجوز تغيير كاربري كنند و يا در روشي ساده با 
اعمال نفوذ يا تطميع افراد ذي ربط كار خود را پيش 
مي برند و اين گونه مي شود كه باغي چند هكتاري 

تبديل به شهركي مجلل مي شود.
آنچ��ه دول��ت تخري��ب و جريمه چني��ن دخل و 
تصرف هاي��ي مي نامد تقريبا براب��ر با يك صدم اين 
س��اخت و س��ازها و تصرف هاس��ت. همين تغيير 

كاربري ها باعث ش��ده كه امروز در منطقه دماوند 
يا لواسانات شاهد قيمت هاي نجومي براي زمين و 
ويالهاي ساخته شده باشيم كه گاهي از متري ۱۰۰ 

ميليون تومان نيز تجاوز مي كند.
در مناطق ش��مالي تهران تقريبا ب��ه وضعيت فوق 
اشباع رس��يده ايم و حال س��يل عظيمي از مردم و 
عالقه مندان به وي��ال و باغچه داري به مناطق غربي 

تهران و حومه استان البرز روي آورده اند.
اين اس��تقبال باعث ش��ده تا قيمت زمين هايي كه 
در يك يا چند س��ال گذشته در منطقه اي همچون 
كردان، بانو صحرا و اطراف هشتگرد كمتر از متري 
۵۰۰ هزار تومان بوده ب��ه رقمي بيش از ۳ ميليون 
تومان براي هر مترمربع برس��د. اگر با همين دست 
فرمان پيش برويم بدون شك قيمت هاي ييالق هاي 
غربي تهران به بيش از قيمت مناطق شمالي خواهد 
رس��يد چرا كه ييالق هاي غربي آب  و هواي بهتر و 
كارب��ري چهارفصل دارند در حال��ي كه در مناطق 
ش��مالي همچون دماوند به عل��ت برودت هوا عمال 
چندماه از سال، باغچه و ويال بالاستفاده خواهد ماند. 
كردان و روس��تاهاي اطراف آن همچون بانوصحرا، 
 برغان و... بس��يار بكر، مس��طح و با چشم اندازهايي 
زيبا هس��تند كه طي يك  سال اخير آنها نيز از گزند 
و ديد خريداران تهراني مغفول واقع نشده اند و بيم 
آن مي رود كه به زودي به مقصد اول تهراني ها براي 
ساخت ويال و عمارت هاي مجلل تبديل شوند كما 
اينكه تاكنون نيز رشد قابل توجهي در حومه استان 
البرز شكل گرفته و ساختمان هاي مجلل و ويالهاي 
لوكسي در اين مناطق ساخته شده  اند. با هر وياليي 
كه س��اخته مي ش��ود باغ و مزرعه اي نابود مي شود 

و افس��وس مي خوريم ك��ه چرا خري��داران تالش 
نمي كنند حتي المق��دور ماهيت باغي اين زمين ها 
را حفظ كرده و باعث ش��كوه بيش از پيش طبيعت 
گردند. ش��ايد يك��ي از داليل اين گونه توس��عه ها 
عالقه مندي بوميان مناطق مذكور به كس��ب سود 
اس��ت تا با فروش بيش از پيش زمين به تهراني ها، 
فرصت رش��د چند برابري زمين هاي ش��ان فراهم 
شود كه اگر روند مناطق لواسانات، دماوند و آبسرد 
براي غرب تهران و كرج نيز تكرار ش��ود بدون شك 
به زودي ش��اهد قيمت هاي چند ده ميليوني براي 

زمين ها خواهيم بود.
ناگفت��ه نماند ك��ه طبق تجربيات گذش��ته اگر هر 
خريدي از س��وي مردم در حومه كالنشهرها انجام 
شود باالخره روزي اين زمين ها در بافت قرار گرفته 
و مجوز س��اخت خواهند گرفت و چون اين شكل از 
سرمايه گذاري هميش��ه در ايران پاسخ داده است 

بارها و بارها توسط مردم آزموده شده و مي شود.
طبق بررسي هاي به عمل  آمده در مناطق غربي ياد 
شده طي يك سال گذشته شاهد رشد ۳۰۰ درصدي 
بوده ايم و از س��ويي حجم قابل توجهي تقاضا براي 
خريد زمين وجود دارد ام��ا به علت كمبود زمين و 
ويال اين تقاضاها به ديگر مناطق هدايت ش��ده اند. 
منطقه چهارباغ، س��اوجبالغ و حت��ي ييالقاتي تا 
نزديك��ي قزوين از نگاه خري��داران دور نمانده اند و 
يقينا با اتم��ام اتوبان همت كه هم اكنون به ورودي 
شهر كرج رس��يده است، مش��كل ترددها در غرب 
بسيار روان تر و س��اده تر از ييالقات شمالي خواهد 
ش��د. با اتمام اتوبان همت و اتصال آن به ش��اهراه 
اصلي، يك خانواده تهراني مي تواند در كمتر از ۴۵ 

دقيقه به باغچه يا ويالي خود در كردان برسد. اينكه 
كردان از گذش��ته هاي دور مورد توجه و اقبال بوده 
را تاييد مي كنيم اما اينكه ديگر مناطق روس��تايي 
آن درگير اين موج ويالس��ازي و سرمايه گذاري بر 
روي زمين ش��وند موضوعي اس��ت كه بايد بيشتر 
مورد توجه و تامل قرار بگيرد چرا كه با اين حجم از 
تقاضاي خريد زمين با توجه به قيمت هاي نجومي 
ام��الك در ته��ران و عمال قيمت هاي سرس��ام آور 
ييالقات ش��مالي، بدون ش��ك مقصد بعدي همه 
تهراني ه��ا ييالقات غربي خواهد ب��ود كه اگر مورد 
وثوق و اقبال عمومي واقع شود به سبب آب  و هواي 
خ��وب و طبيعت بكر و سرس��بزتر، فاجعه اي براي 

طبيعت رقم خواهد خورد.
اميد است دولت براي كنترل اين روند تقاضا با توجه 
به قيمت هاي مناسب در مناطق غربي تدابير ويژه اي 

بينديشد كه اين روند به شكل مثبتي ادامه يابد.
و در انتها اين س��وال پرسيده مي ش��ود كه ماراتن 
زمين خواري در حومه كالنش��هرها چ��ه زماني به 

پايان مي رسد؟
طبيعت و زمين هايي با كاربري باغي و مزروعي چه 
زمان��ي از گزند عالقه مندان به ويالس��ازي در امان 

خواهند ماند؟
آيا با توجه ب��ه تقاضاي موجود براي خريد زمين به 
زودي ش��اهد قيمت هاي نجومي در ييالقات غربي 

تهران و حومه استان البرز خواهيم بود؟
و هزاران پرس��ش ديگر كه تصور مي كنيم هيچگاه 
برايشان پاسخي نيابيم جز اينكه شاهد رشد ساخت 
و س��ازي مناطقي باشيم كه بكر بودن شان برايمان 

خاطره خواهد شد.

پيش بيني
آلودگي مجدد هواي كالن شهرها از ۱۷  دي

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: در ش��هرهاي صنعتي و پرجمعيت مجدداً 
از روز چهارش��نبه ۱۷ دي ب��ه بع��د ب��ا افزاي��ش 
غلظت آالينده هاي جوي مواجه هس��تيم.صادق 
ضياييان در گفت وگو با فارس در تش��ريح آخرين 

وضعيت جوي كش��ور بيان كرد: روز س��ه ش��نبه 
 ۱۶ دي بارش پراكنده و خفيف خواهيم داش��ت.

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
در تشريح وضعيت جوي پايتخت بيان كرد: آسمان 
تهران روز سه شنبه ۱۶ دي صاف گاهي با وزش باد 

در برخي س��اعات همراه با غبار محلي پيش بيني 
مي ش��ود، همچنين تا روز جمعه آس��مان تهران 
صاف همراه ب��ا غبار محلي خواهد بود بيش��ينه و 
كمينه دما فردا در پايتخ��ت ۹ درجه و يك درجه 

زير صفر خواهد بود.



ادامه از صفحه اول
آيا پس از 30 سال فاجعه س��ازي مكرر در راستاي منافع 
غيرمولدها و برخ��ي مافياها زمان يادگي��ري از تجارب 
پرخس��ارت اين دوره فرانرسيده اس��ت؟ اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: اينكه من از تعبير دور باطل ركورد تورمي 
استفاده مي كنم به اين خاطر است وقتي نقدينگي اين گونه 
رشد مي كند يك سلسله تالي فاسدهاي خطرناك نيز دارد 
كه بايد رسيدگي شود. نمايندگان در اين زمينه مي توانند 
به سند تاريخي بانك مركزي كه در سال ۸3 انتشار يافت 
مراجعه كنند كه براي اولين بار در تاريخ بانك مركزي در 
مورد اثر افزايش نرخ ارز بر نرخ بهره در بازار غير رسمي پول 
آن گزارش تكان دهنده در باب رونق رباخواري از اين طريق را 
منتشر كردند و معلوم شد در اثر شوك نرخ ارز پس از جنگ، 
نرخ بهره در بازار غير رسمي را تا آستانه ۹0 درصد هم افزايش 
داده است. جالب آنكه كساني كه اين توصيه خطرناك را 
كرده بودند همزمان اقدام به استقراض خارجي هم دلخوش 
كرده بودند و از س��ال ۷۲ به بعد كه سررسيد بدهي هاي 
خارجي شده بود يكي ديگر از زواياي تضعيف ارزش پول 
ملي آشكار شد. مومني يادآور شد: نمايندگان مجلس بايد 
توجه كنند در حالي كه كل نقدينگي پس از ۸ سال اقتصاد 
جنگي به ۱۵۶۸ ميليارد توماني رسيده بود فقط از محل 
جبران ريالي بدهي سر رسيد شده ۴ ميليارد دالري سال 
۷۲، اضافه رشد بيش از ۱0 هزار ميليارد توماني را بر اقتصاد 
ايران تحميل كرد. يعني فقط از طريق اين بازي خطرناك آن 
هم منحصرا از اين ناحيه رشد بالغ بر ۶ برابري در نقدينگي در 

عرض يك سال به اقتصاد و جامعه تحميل شد.

   بانك ه�اي خصوصي كيفي�ت نقدينگي را 
تخريب كردند

 اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تاثير بانك هاي خصوصي در 
اقتصاد ايران گفت: در برنامه سوم توسعه يك گام ديگر برداشته 
شد و آن به رسميت شناخته شدن بانك هاي خصوصي بود كه 
از زاويه تحول نقدينگي يك نقطه عطف محسوب مي شود. با 
تاسيس اين بانك ها شاهد بوديم افق هاي جديدي براي رشد 
نقدينگي و تخريب كيفيت آن پديدار ش��د؛ به طوري كه در 
فاصله سال هاي ۷0 تا ۷۹ حتي با وجود شوك ارز، روند مربوط 
به شاخص قيمت مصرف كننده و قيمت زمين و ساختمان 
هم تراز بودند. اما با فعال ش��دن بانك هاي خصوصي و رونق 
بي سابقه سوداگري هاي افسارگسيخته در فاصله سال هاي 
۸0 تا ۹0 قيمت زمين به 3.۵ برابر نرخ تورم رسمي رسيد و 
قيمت مسكن ۲.۵ برابر شاخص هزينه مصرف كننده رسيد. 
يعني بانك هاي خصوصي غول س��وداگري را روي زمين و 

مس��كن و بعدا ارز و سكه در ابعاد بي س��ابقه اي بيدار كردند 
و به نابس��اماني هاي اقتصاد ايران ابعاد جديد بخشيدند كه 
نمايندگان بايد به اين تجربه هاي تاريخي توجه كنند. مومني 
ادامه داد: اين مناسبات به تدريج و فزاينده كشور را به سمت 
حاكميت زدايي از بازارهاي پول و سرمايه هدايت مي كند و اگر 
استمرار داشته باشد براي كشور فاجعه ساز خواهد بود. در دولت 
روحاني تا قبل از سقوط نرخ رشد تورم، بانك مركزي به ازاي 
كاهش 30 درصدي رشد تورم از بانك هاي خصوصي خواست 
كه كاهش ۲ درصدي در نرخ بهره داش��ته باشند كه ديديم 
چگونه در برابر اين خواسته مقامات پولي حكومت مقاومت 
كردند و حتي يكي از مقامات پولي ذينفع از اين مقاومت علنا 
طي يك سخنراني عمومي تقدير كرد. پروژه حاكميت زدايي از 
بازار پول يك سر آن بازمي گردد به اينكه بانك مركزي سياست 
اعالمي خود را نمي تواند اجرا كند و يك سر آن تسخير مقامات 
پولي از سوي بانك هاي خصوصي است. وي افزود: در اين پروژه 
حتي ناتواني دولت در اجراي سياست هاي ارزي ادعايي خود 
را شاهد هستيم كه نمونه بارز آن ماجراي ارز ۴۲00 تومان 
بود كه با آدرس غلط اينكه با جهش نرخ ارز به ميزان حدود 
۵0 درصد هدف ما تك نرخي كردن ارز است و حاال داستان 
تك نرخي شدن ارز با دالر ۴۲00 توماني را ببينيد كه به چه 
كاريكاتوري تبديل شد و چه فسادهايي بر جامعه ما تحميل 
كرد و االن دوباره همان شعار خطرناك با همان ادعاي واهي از 
سوي برخي افراد در كميسيون تلفيق تكرار مي شود. رييس 
موسسه دين و اقتصاد ادامه داد: خيلي مهم است كه حواس مان 
باشد آدرس هاي غطلي مانند تك نرخي شدن ارز يا نقدينگي، 
هر ك��دام منطق ها و لوازمي دارد كه در اثر تسخيرش��دگي 
بخش هايي از تصميم گيران اين خطر وج��ود دارد كه روند 

حاكميت زداي��ي در عرصه هاي ديگر مانند بازار س��رمايه و 
بازار كار نيز طي شود. همچنين من از نمايندگان درخواست 
مي كنم از مركز پژوهش هاي مجلس بخواهند گزارش هاي 
مربوط به روند تحوالت بخش غير رس��مي را گزارش كنند، 
چراكه به موازات افزايش اندازه بخش غيررسمي، سيطره و 
اقتدار حكومت حق اعمال حاكميت در اقتصاد و جامعه را به 
دست خود از دست مي دهيم و مي تواند در آينده فاجعه هاي 
غيرقابل جبران داشته باشد. كدام گروه از سياست گذاران حتي 
اگر حداقلي از قدرت يادگيري از تجربيات گذشته براي شان 
فرض كنيم در شرايط آشوبناكي منطقه اي خودشان به دست 
خودشان با سياست هاي منتهي به گسترش بخش غيررسمي 
از اقتدار و حق حاكميت خود، حاكميت زدايي مي كنند. وي با 
بيان اينكه ركن ديگر اين داستان مافيايي مربوط به واحدهاي 
رانتي معدني اس��ت، افزود: تقاض��ا دارم مركز پژوهش هاي 
مجلس گزارش روزنامه ها و خبرگزارهاي ۱0 و۱۱ بهمن ۹۶ 
را در معرض قضاوت مردم و نمايندگان قرار دهند كه وزير وقت 
صمت به وضوح گفتند:» درحالي كه در كشور ۱۱0 ميليون 
تن مجوز راكد و ۶۵ ميليون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در 
زنجيره فوالد است تمام مسووالن نظام با يك برادر سرمايه گذار 
پشت در معاون معدني نشسته اند تا مجوزهاي جديد بگيرند.« 
و در ادامه بيايند از اين مسابقه خطرناك و مشكوك احداث 
واحدهاي رانتي و كوچ��ك مقياس و فاقد توجيه اقتصادي 
فوالدي و پتروشيمايي در مناطق كم آب كشور رمزگشايي 
كنند و پيوند آن را با مسابقه بسيار مشكوك بعدي به ويژه در 
مجلس در جهت تبديل سراسر كشور به مناطق به اصطالح 
آزاد و ويژه را آش��كار س��ازند. اين كارشناس اقتصادي ادامه 
داد: در واقع سلسله جنبان اين مالي سازي هاي خطرناك و 
فاجعه ساز گاه ظاهر حمايت از توليد هم مي گيرد كه اميدوارم 
نمايندگان اين هشدار را جدي بگيرند و به هيچ وجه تن ندهند 
كه راه نجات كشور را در مسير افزايش نرخ پايه ارز در بودجه، 
تقويت سوداگرها و رباخوارها باشد بلكه با پرهيز از اين اقدامات، 
با ثبات بخشي و بازگرداندن اعتماد به توليد كنندگان و مردم 
انگيزه هاي سرمايه گذاري مولد و خلق فرصت هاي شغلي ايجاد 
شود كه مي توان در اين صورت براي كشور راه نجات متصور 
شد و كمك كنند مافياي مالي سازي اقتصاد به حاشيه رانده 

شود كه منافع توليدكنندگان و مردم در اولويت قرار بگيرد.

رييس موسسه دين و اقتصاد با يادآوري سياست هاي سه دهه 
اخير، اظهار داش��ت: با وجود اينكه در سي سال گذشته اين 
مسيرها بارها تكرار و خسارت هاي آن آشكار شده، باز مافياي 
قدرت و ثروت گويي نظام تصميم گيري را به اسارت درآورده 
و اينگونه القا مي كنند كه جز مالي سازي اقتصاد راه ديگر براي 
نجات كشور نيست. اين يك فريب بزرگ است كه بايد استمداد 
كنيم از كساني كه دل در گرو ايران دارند تا اين فريب خطرناك 
و بزرگ آشكار شود و اگر احيانا بخش هايي از ساختار قدرت 
منافعي در اين بازي خطرناك دارند بايد به هوش آيند كه با اين 
كارها عالوه بر خسارت هاي شديد به جامعه و آينده كشور بقاء 
خود را نيز به خطر مي اندازند. وي افزود: آيا اين عادي است كه 
در همين شرايطي كه همه از كسري هاي وحشتناك صحبت 
مي كنند و حتي در سال ۹۹ براساس يك گزارش رسمي از 
كسري بودجه باالي ۱۸۵ هزار ميليارد تومان سخن در ميان 
بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله پرورانه دولت و مجلس با 
شعار پرداخت بي ضابطه ۱00 و ۱۲0 هزار توماني هستيم. 
هنوز خود را با اين مسابقه خطرناك سازگار نكرده ايم كه يك 
دفعه افزايش برخي مستمري ها و دستمزدهاي غير متعارف 
در دستور كار قرار مي گيرد و نهايتا تير خالص را با يك بودجه 
به صورت افراطي بسط يافته در هزينه ها مشاهده مي كنيم. 
اگر اين موارد كنار هم باشد نتيجه اين است گويي بناست اين 
بسترسازي ها با ايجاد يك توهم پولي كوته نگرانه و فريبكارانه 
براي فرودستان و متوس��ط ها، منافع مافيا كه از حباب ارز، 
مسكن و بورس سود مي برند بر منافع توليدكنندگان و عامه 
مردم اولويت داشته باشد و به هر قيمت ممكن از تخليه آن 
حباب ها جلوگيري به عمل  آيد. اين اقتصاددان متذكر شد: 
البته مانند سي ساله گذش��ته همچنان اينها براي پيشبرد 
اهداف خود پش��ت عنوان هاي جذاب پنهان مي شوند مثال 
ژست حمايت از رهبري را مي گيرند و چون ايشان گفتند اتكا 
به برداشت از صندوق توسعه ملي بايد كاهش يابد كساني در 
كميسيون تلفيق زمزمه هايي مطرح مي كنند كه در صورت 
برداشت كم از صندوق تنها راه باقي مانده افزايش نرخ ارز است 
و اين همان مسيري است كه بيش از همه حيثيت مجلس را 
نشانه گرفته و تير خالص بر حيثيت مجلس است. نمايندگاني 
كه از سر صدق شعار انقالبي گري مي دهند را دعوت مي كنم 
توجه كنند كه اگر اين اتفاق بيفتد و ن��رخ ارز را براي تامين 
كسري هاي وحشتناك ناشي از جهش بي ضابطه و مشكوك 
هزينه ها افزايش دهند، اين يك تناقض آشكار است كه چگونه 
امكان دارد افرادي باشند كه شعار انقالبي گري بدهند اما در 
عمل متوسل به توصيه هاي ارتجاعي صندوق بين المللي پول 

و بانك جهاني در زمينه تضعيف ارزش پول ملي مي شوند.
مومني ادامه داد: نمايندگان با صداقت حواس شان باشد كه 
به سياست هاي سي سال اخير كه ابتدا نرخ ارز را باال مي بردند 
و سپس سيكل معيوب مافياپرور منتهي به شدت يابي دور 
باطل ركود تورمي را به جري��ان مي اندازند كه منابع ارزي را 
به ه��در مي دهند، تن ندهند كه از دل آن تجربه 30 س��ال 
گذشته ركود تورمي فالكت زا براي مردم، ورشكستگي براي 
توليدكنندگان و وابستگي ذلت آور و فزاينده به واردات براي 
كشور بازتوليد مي شود. بنابراين نمايندگان مجلس در مورد 
برخي اس��تدالل هاي خطرناك و آدرس هاي عوضي در اين 

راستا آگاه و بر حذر باشند.
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۱۰۰هزار دانش آموز در سيستان 
زيرپوشش شبكه مجازي نيستند

وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات گفت: از۷۶3 هزار 
دانش آموز استان سيستان و بلوچستان، ۱00 هزار نفر 
زيرپوشش شبكه مجازي نيستند و 300 هزار نفر نيز از 
تجهيزات موردنياز محروم هستند و الزم است برخي 
اعتبارات دستگاه ها به اين مسير هدايت و هزينه شود. به 
گزارش ايرنا محمدجواد آذري جهرمي در نشست شوراي 
اداري سيستان و بلوچستان اظهار كرد: حكومت و دولت 
بايستي حقوقي را براي منافع عمومي فراهم كنند و از اين 
حقوق در قانون اساسي كشورمان صراحتا صحبت شده 
است. وي با بيان اينكه اگر در همه نقاط كشور اين حقوق 
به صورت مساوي و متوازن توزيع شود عدالت اجتماعي 
برقرار مي شود، افزود: آموزش يكي از مصاديق عدالت 
بوده و كودك يا نوجواني كه در يكي از روس��تاهاي دور 
افتاده سيستان و بلوچستان زندگي مي كند از بچه هاي 
مناطق پررفاه كشور كم تر نيست و وظيفه ما به عنوان 
دولت فراهم كردن بسترهاس��ت. جهرمي با اشاره به 
اينكه ارتباطات حق الناس محس��وب مي شود و جزو 
مصاديق حقوق اجتماعي افراد است خاطرنشان كرد: 
ارتباطات بستر آموزش است تحصيالت دانش آموزان 
و دانشجويان در بستر فضاي مجازي بوده و طالب نيز 

دروس ديني شان را در اين بستر مي آموزند. 

روند صعودي بازارسرمايه 
تاپايان سال

 به ريزش سال ۱3۹۲ تشبيه كرده بودند كه اين اتفاق 
نشان دهنده حافظه قوي سهامداران در بازار است. يكي 
از راه هاي جلب دوباره اعتماد مردم به بازار اين است كه 
دولت اجازه دهد معامالت بر اساس عرضه و تقاضا شكل 
بگيرد و بر دوش سهامدار باشد. همچنين سهامداراني كه 
در انتخاب سهم به پشتوانه مالي شركت ها و همچنين 
صورت هاي مالي آنها توجه كرده باشند، در بازار سرمايه 
دچار زيان نمي شوند. بازار سرمايه، از نقدشوندگي بااليي 
برخوردار اس��ت، به طوري كه وقتي ش��خصي خودرو 
خريداري مي كند، زمان نياز اس��ت تا خودرو به فروش 
برسد اما در بازار سرمايه بعد از فروش سهام، دو روز كاري 
پول به حساب سهامدار واريز مي شود. با توجه به اينكه 
نرخ اكثر سهام در بازار به كف قيمتي و پايين ترين حد 
خود رسيده، اكنون از آمادگي الزم براي رشد برخوردارند 
كه اين موضوع موجب ايجاد موقعيت مناس��ب براي 

افرادي كه به دنبال خريد سهام در بازار بودند، شد.
در پيش بيني بازارسهام هم بايد بگوييم كه روند صعودي 
كوتاه مدت و پس از آن روند متعادل روبه باال را تا پايان 
س��ال تجربه خواهيم كرد و بنابر احتمال زياد شاخص 

تا محدود يك ميليون و ۸00 هزار واحد هم مي رسد.

ارز 42۰۰ توماني و بازگشت 
كوپن

 فش��اري كه بايد از وارد شدن آن به مردم جلوگيري 
مي شد، در نهايت در جامعه به شدت احساس شد. اين 
در حالي است كه دولت منابع قابل توجهي را براي اين 
ارز در نظر گرفته كه استفاده از آنها در ساير حوزه ها 

مي توانست گره گشا باشد.
وقتي طرح هاي غيرمستقيم جواب نمي دهد، احتماال 
يكي از گزينه هاي باقي مانده، حمايت مستقيم از مردم 
خواهد بود. در هفته هاي گذشته طرحي در مجلس 
پيگيري شده كه به ارايه كوپن به مردم اختصاص دارد. 
ما بايد در نظر داشته باشيم كه برخي نگراني ها، در اين 
رابطه چندان جدي نيست. ما از سويي سال ها تجربه 
اج��راي اين طرح ها را داريم و زيرس��اخت هاي الزم 
براي توليد و توزيع كاال وجود دارد و از سوي ديگر با 
توجه به امكانات روز مانند كارت هاي بانكي و اطالعات 
درآمدي افراد، امكان شناسايي اقشاري كه بايد كوپن 
دريافت كنند نيز به راحتي قابل دستيابي خواهد بود.
در اين ميان آنچه كه بيشترين اهميت را دارد، نحوه 
نگاه مس��ووالن و تصميم گيران كالن كشور است. 
هرچند اختالف نظرهاي سياس��ي ميان گروه هاي 
مختلف وجود دارد اما برخ��ي حوزه ها مانند تامين 
نيازهاي ابتدايي افراد جامعه، موضوعي ملي و كالن 
اس��ت و نبايد وارد دعواهاي سياس��ي شود. با وجود 
تمام مشكالت و محدوديت هايي كه اقتصاد ايران در 
طول سال هاي گذشته با آن مواجه بوده، همچنان در 
كشور ظرفيت هاي قابل توجهي براي كار و فعاليت 
وجود دارد و حتي منابعي كه صرف ارز ۴۲00 توماني 
ش��ده نيز اين موضوع را نش��ان مي دهد. از اين رو در 
صورتي كه دستگاه هاي تصميم گير و مجري، به يك 
جمع بندي ملي و كالن برس��ند و از تمام ظرفيت ها 
براي اجراي آن استفاده شود، مي توان انتظار داشت 
كه حمايت از اقشار كم درآمد، با جديت و بهره وري باال 

در دستور كار باشد.

عبور از مرز فروش ۵۰ هزار 
ميليارد تومان در ماه گذشته

مديرعامل فوالد مباركه در جلسه كميته مديريت اين 
شركت گف�ت: با وجود همه محدوديت هاي موجود 
در تأمين منابع انرژي و گاز و شيوع ويروس كرونا، فوالد 
مباركه همچنان بر مدار موفقيت و س��وددهي است. 
حميدرضا عظيميان گفت: فوالد مباركه در سال هاي 
گذشته همواره با چالش هاي سختي ازجمله تحريم ها 
و محدوديت هاي داخلي، مانند كمبود س��نگ آهن، 
كاهش عرضه ب��رق، آب و گاز و مواد اوليه و از ماه هاي 
پاياني سال گذشته نيز با شيوع بيماري كرونا مواجه 
بوده است. وي با اشاره به دستاوردهاي شركت طي ۹ 
ماه اخير و همچنين با مقايسه آمار توليد در اين مدت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، از افزايش ۱0 درصدي 
توليد در واحد گن��دله سازي خبر داد و گفت: در ۹ ماه 
نخست امسال، توليد گندله به ميزان ۵ ميليون و ۵۹۸ 
هزار تن محقق شده است. وي با اشاره به ميزان توليد 
فوالد خام در اين بازه زماني تصريح كرد: در نه ماهه سال 
گذشته، ۴ ميليون و ۸۹۵ هزار تن تختال توليد شده 
بود، درحالي كه در پايان ۹ ماه نخست امسال، با تحقق 
۱0۹ درصدي برنامه س��االنه و ب��ا ۱۱ درصد افزايش 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، به عدد ۵ ميليون و 
۴۵۶ هزار تن رسيده ايم. در ماه گذشته فروش شركت 

از مرز ۵0 هزار ميليارد تومان عبور كرد. 

فرشاد مومني ، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي: 

تير خالص  بر حيثيت مجلس  با تصميم به افزايش نرخ ارز

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 99/29

شركت مدیریت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خرید مقدار 1500 تن سود مایع 50% مورد 
نياز واحدهای بخار و سيکل ترکيبی نيروگاه شهيد سليمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنين 
شرایط خصوصی و عمومی کار پيوست اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام 
نماید. عالقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به حساب سيبای شماره 0105692716008 بنام شركت مدیریت توليد برق نكا 

نزد بانک ملی ایران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز 

2- مدت زمان تحویل کاال: یک سال از تاریخ مبادله قرارداد
3- پيشنهاددهندگان بایستی پيشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظيم و حداکثر تا 
ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 99/11/7  به اداره تدارکات شركت مدیریت توليد برق نكا واقع 
در نکا- کيلومتر 25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دریافت دارند. 
پيشنهادات واصله راس س�اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 99/11/8 با توجه به شرایط 
مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش 

پيشنهادهای مالی کميسيون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1/050/000/000 ریال 
است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به 

دستگاه مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب شرکت مدیریت توليد برق نکا

2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما
3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما که می بایست از تاریخ صدور دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سایر اطالعات و جزیيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

، www.tender.tpph.ir جه�ت مش�اهده آگه�ی و خالص�ه اس�ناد ب�ه س�ایت ه�ای 
  www.npgm.ir   و  پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 
34622350-011 خان�م حي�دری و  جهت کس�ب اطالعات فنی بيش�تر با ش�ماره تلفن 

09023277899 آقای مهندس عزیزی تماس حاصل فرمایيد .
اداره روابط عمومی

شركت مدیریت توليد برق نكا
نيروگاه شهيد سليمي

نوبت دوم
برابر رای شماره 8032002 سال 98.353 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی سميه سياه مشته ئی به شماره 
کد ملی 2219927547 صادره از تنکابن فرزند رمضانعلی ششدانگ یک قطعه زمين مشجر به مساحت 440 مترمربع دارای 
پالک 4293 مفروزی از پالک 178 فرعی از پالک 20 اصلی بخش 4 واقع در قریه خوبانرزگاه خریداری شده از مالک رسمی لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19908431
تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.10.16 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.10.30 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای شماره 8033239 سال 98.2587 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی علی اکبر ربيعی به شماره 
کد ملی 2219000826 صادره از تنکابن فرزند علی اوسط ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 485.42 
مترمربع دارای پالک 1177 مفروزی از پالک 82 فرعی از پالک 19 اصلی بخش 4 واقع در قریه چناربن خریداری شده از مالک 
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19908418

 تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.10.16 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.10.30 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين
 و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای ش�ماره 8030862 سال 98.1900 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی فرانه سعيدی به شماره 
کد ملی 2219822869 صادره از تنکابن فرزند فرهاد ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 243.70 
مترمربع دارای پالک 356 فرعی از پالک 207 اصلی بخش 3 واقع در قریه پایين اشتوج خریداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19908414
تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.10.16 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.10.30 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان 
آگهي تغيير هزینه هاي صندوق سرمایه گذاري مشترك نقش جهان به شماره ثبت 30534 و شناسه ملي 10320832729 

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/15 و مجوز 122/76700 مورخ 1399/10/15 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذیل اتخاذ گردید: 
بند 8-3 اميدنامه به شرح ذیل تغيير پيدا كرد: 

- كارمزد متولي س�االنه 0/3 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایي هاي صندوق كه حداقل 370 ميليون ریال و حداكثر 500 ميليون ریال 
خواهد بود. 

- كارمزد حسابرس صندوق مبلغ ثابت ساالنه 200 ميليون ریال به ازاي هر سال مالي. 
- هزینه نرم افزار صندق مبلغ ثابت ساالنه 470.000.000، بابت هر مشتري فعال 9.000، بابت هر صدور یا ابطال 2.000. 

ضریب ساالنه از ارزش خالص دارایي هاي صندوق طبق جدول زیر 
باالي 50.000 از 30.000 تا 50.000 ریال از صفر تا 30.000 ارزش دارایي ها به ميليارد ریال 

0/000001 0/000050/00003  ضریب 

- هزینه مجامع صندوق حداكثر تا مبلغ 30 ميليون ریال براي برگزاري مجامع در طول یك سال مالي با ارایه مدارك مثبته با تائيد مجمع صندوق 
تغيير یافت. 



تعادل|فرشته فريادرس |
»نهاده هاي دامي كه ترخيص ش��دند اما به مقصد نهايي 
نرسيدند.« اتفاقي در عرصه تجارت داخلي كه بر بسياري 
از بازاره��ا از جمله »مرغ و تخم مرغ« اثر منفي گذاش��ت. 
اما مش��كل كجاس��ت و به كدام نهاد بر مي گردد؟ برخي 
معتقدند، عدم اتصال سامانه  گمركي با سامانه جامع تجارت، 
موجب شده تا برخي واردكنندگان نهاده دامي از اين خأل 
سوءاستفاده كرده و نهاده دامي را كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد 
كردند، به جاي تحويل به بازارگاه راهي انبار هاي خود كنند و 
مورد رصد هم قرار نگيرند. اما ببينيم واكنش سه نهاد در اين 
زمينه چيست؟ وزارت جهاد تخلف در حوزه نهاده هاي دامي 
را تاييدمي كند اما مي گويد: رصد فيزيكي خروج هزاران تن 
نهاده دامي يا ذرت كه با تريلي از گمرك خارج مي شود، كار 
سختي است. البته وزارت جهاد »ناقص بودن سامانه انبارها 
و كامل نبودن اطالعات خروج نهاده ها از گمرك« را علت اين 
ماجرا مي داند. در مقابل وزارت صمت هم مي گويد: ما تالش 
كرديم بر نهاده هاي دامي نظارت كنيم اما كامل محقق نشد! 
يك مقام مسوول در وزارت صمت اما مقصر اول اين ماجرا 
را گمرك معرفي مي كند و مي گويد: گمرك سامانه اي را 
تحت عنوان س��امانه خدمات پس از ترخيص، راه اندازي 
كرده كه از همان س��ال 95 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و وزير وقت صمت به اين موضوع اعتراض كردند 
كه اين سامانه، موازي با سامانه جامع انبار ها كار مي كند. به 
گفته آنها، گمرك با راه اندازي سامانه موازي، مصرف كننده 
و انباردار را مكلف مي كند در داخل سامانه انبار هاي گمرك، 
اعالم وصول بار را ثبت كند، در صورتي كه انباردار داخلي 
كش��ور فقط با بار وارداتي، طرف نيست بلكه بار توليدي 
داخل كشور را هم ذخيره و انبارداري مي كند. بنابراين از 
نگاه وزارت صمت اين يك رويه غلط اس��ت كه همچنان 
ادام��ه دارد. البته مقصر دوم از دي��د وزارت صمت، جهاد 
كشاورزي است؛ چراكه براساس توافقات صورت گرفته رصد 
و رهگيري نهاده هاي دامي و خوراك دام به اين وزارتخانه 
سپرده و موظف شده، در سامانه »بازارگاه« اطالعات رصد و 
رهگيري را در اختيار سامانه جامع تجارت قرار دهد كه اين 
اتفاق نيفتاده است.در سوي ديگر ماجرا، گمرك قرار دارد كه 
اين اظهارات را نمي پذيرد و اتفاقا وزارت صمت را مقصر اين 
ماجرا مي داند و مي گويد: مشكل اين است كه مقصد نهايي 
يك سري از كاال ها پس از ترخيص تغيير مي كند اما هيچ 
نظارتي از طرف وزارت صمت در آن نمي شود. با همه اينها، 
تا زماني كه اين موازي كاري حذف نشود، مشكل همچنان 

سر جاي خودش باقي است. 

    نهاده هايي كه ترخيص شد، اما توزيع نشد
۲5 آبان ماه بود كه كميس��يون اصل ن��ود مجلس به ارايه 
گزارشي از مش��كالت تامين ارز و توزيع نهاده هاي دامي 
پرداخت. طبق اين گزارش وبر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته 9۰ درصد نهاده هاي دامي مورد نياز از طريق واردات 
صورت مي گيرد كه كشور ساالنه نياز به 9 ميليون تن ذرت 
و ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن سويا و 5.5 ميليون تن جو است، 
بنابراين اين نهاده ها بايد روان توزيع شود، اما عدم تامين به 
موقع آن باعث كاهش در ميزان توليد فرآورده هاي دامي 
و طيور و آبزيان ش��ده و زيان گسترده و جبران ناپذير وارد 
مي كن��د. در بخش ديگري از اين گزارش عنوان ش��د كه 
نوسانات رخ داده در قيمت ها به خاطر نبود نظارت بوده و بايد 
بر نحوه توزيع نظارت و  مشخص شود وارد كننده دانه هاي 
روغن و كارخانه دار اصلي سويا چه كسي است؟ چون طبق 
بررسي ها برخي از واردكنندگان ۳۰۰ ميليارد تومان كنجاله 
را در سامانه عرضه نكردند و در بازار آزاد عرضه كردند كه اين 
سود ۳ هزار ميلياردي به آنها داده، بايد مسووالن نظارتي 
بر اين موضوع نظارت داشته باشند. سخنگوي كميسيون 
اصل نود با بيان اينكه وزارت كشاورزي از ذخاير استراتژيك 
براي كنترل بازار برداشت كرده، در اظهاراتي تاكيد كرد كه 
بايد مشخص شود اين ذخاير در كجا عرضه شده و پيشنهاد 
ما اين است كه به جاي آنكه واردات نهاده هاي دام و طيور در 
انحصار شركت ها و افراد خاص باشد در اين كار تشكل هاي 
ذي ربط هم دخيل شوند. حال اما در ادامه ماجرا و با وجود 
چالش هايي كه طي ماه هاي اخير در بازار نهاده هاي دامي، 
شاهد آن بوديم، اخيرا گزارش هايي نيز مبني بر نرسيدن 
نهاده هاي دامي پس از ترخيص از گمرك به مقصد نهايي 
منتشر شده و اخيرا يكي از بحث هايي كه مطرح مي شود، 
اين است كه سازمان گمرك به سامانه بازارگاه متصل نيست 
و همين امر باعث شده نهاده هاي دامي كه با ارز ترجيحي 
وارد كشور شده اند، تضميني جهت فروش آن به دامداران و 
توليدكنندگان با قيمت دولتي وجود نداشته باشد و به همين 
دليل، وارد كنندگان نهاده هاي دامي به دليل نبود سامانه 
بازارگاه، نهاده هاي دامي را با تعهد غيررسمي از گمرك در 
بازار دام و طيور عرضه مي كنند و شاهد قيمت گذاري هاي 
كاذب هستيم. برهمين اساس گفته مي شود، تا زماني كه 
نظارت كافي بر روند توزيع نهاده هاي دامي با قيمت مصوب 

و دولتي صورت نگيرد، شاهد رفع مشكالت توليدكنندگان 
و دامداران در جهت تامين نهاده هاي دامي نخواهيم بود و 
قيمت اين نهاده ها در ب��ازار با قيمت آزاد به فروش خواهد 
رسيد و با افزايش هزينه هاي توليدكنندگان، شاهد افزايش 
قيمت گوشت، مرغ و... در بازار خواهيم بود و در اين ميان، 
اين مصرف كننده و توليدكننده هستند كه متضرر مي شوند 
و در اين ميان، فقط سوداگران و دالالن به كسب سود كالن 

مي پردازند.

    وزارت جهاد كشاورزي: نمي توان
كنترل فيزيكي كرد

حال ببينيم براساس اظهارات متوليان وزارت صمت، گمرك 
و جهاد كش��اورزي چرا اين اتصال برقرار نيست و مشكل از 
كجاست؟ مرتضي رضايي معاون امور توليدات دامي وزير 
جهاد كشاورزي درگفت وگوي تلويزيوني گفت: ماه گذشته 
به دامداران و مرغداران 85۰ هزار تن ذرت فروختيم و وضع 
بسيار خوب است، اما اين مقدار نهاده براي حمل به ۴۰ هزار 
تريلي نيازمند است و وزارت جهاد كشاورزي چطور مي تواند 
خروج اين تعداد تريلي را از گمرك، فيزيكي كنترل كند؟! او 
به اينكه اطالعات سامانه انبار ها ناقص است اشاره مي كند و 
مي گويد: داده ها در اين زمينه بايد برخط باشد.رضايي گفت: 
برخي از داده ها برخط، اما برخي مانند اطالعات خروج نهاده ها 
از گمرك كامل نيست.معاون وزير جهاد كشاورزي، مشكل 
را فني مي داند كه برخي داده ها در سامانه قرار نمي گيرد و 
براي برخورد دستگاه نظارتي اطالعات ناقص است.البته او بر 
اين موضوع كه تخلف در بخش نهاده هاي دامي وجود دارد و 
اين تخلفات را بايد دستگاه هاي نظارتي پيگيري كنند، تاكيد 
مي ورزد و مي افزايد: اگر وزارت جهاد كش��اورزي نداند در 
انبار هاي وزارت صمت يا گمرك چه مي گذرد چطور مي تواند 

موضوع نهاده هاي دامي را كنترل كند.

    وزارت صمت: اطالعات گمرك ناقص است
در مقابل اما رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت 
صمت، بر اين باور است كه سامانه بازارگاه به سامانه جامع 
توسعه تجارت خيلي مربوط نيست و باوجود اينكه براي 
كنترل تعهدات واردكننده مصوباتي وج��ود دارد تبادل 
اطالعات بين گمرك و جهادكشاورزي انجام مي شود، اما 
روال از طريق سامانه جامع توسعه تجارت انجام نمي شود.

علي رهبري مي گويد: از واردكننده نهاده هاي دامي با ارز 
۴۲۰۰توماني در مرحله ثبت سفارش تعهد مي گيريم كه 
كاال براساس ضوابط وزارت جهاد در سامانه بازارگاه عرضه 
شود و گمرك از وزارت جهاد كشاورزي استعالم مي كند كه 
آيا واردكننده كاال را به سامانه بازارگاه اعالم كرده، تا اجازه 
دهد كاال ترخيص شود.اين مرحله تبادل اطالعات، مكتوب 
بين گمرك و وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود و كنترل 
سيستمي در آن وجود ندارد. رهبري مي گويد اين امكان 
وجود دارد كه كارشناس گمرك بيش از آنچه واردكننده 
كاال اظهار كرده است كاال ترخيص كند. اين مقام مسوول 
در وزارت صمت مي افزايد: يكسال پيش دسترسي هايي به 
وزارت جهادكشاورزي داديم، اما اين وزارتخانه گفت »اين 
دسترسي كافي نيست« و آن را كامل كرديم.البته معتقد 
است كه بخشي از اطالعات گمرك ناقص است، نامه نگاري 
كرده ايم كه اطالعات سامانه بازارگاه به سامانه جامع تجارت 
بازگردد. رهبري همچنين با بيان اينكه اطالعات ترخيص 

گمرك با نقص و تأخير فرستاده مي شود، مي گويد: البته 
گمرك گام هايي را در اين باره برداشته، اما به نقطه ايده آل 
نرسيده و آخرين فرصتي كه براي آن در نظر گرفته شده 
11 بهمن ماه است.همچنين به گفته او، داده هاي مربوط 
به نقل و انتقال و مالكيت كاال در بازارگاه وجود دارد و درباره 
انتقال مكان كاال، ورود گمرك به انبارداري غيرمجاز است و 
اين وظيفه وزارت صمت است. او همچنين آماري ارايه داد 
كه براساس آن از ابتداي سال تاكنون ۲9 هزار بازرسي از 
انبار ها صورت گرفته كه ۳ هزار پرونده تشكيل شده و 8۰۰ 
ميليارد تومان پرونده به سازمان تعزيرات ارسال شده است. 
اما رهبري مي گويد: به انبار ها مي گوييم »چرا اطالعات را 
در سامانه جامع توسعه تجارت ثبت نكرده ايد؟« متوجه 
مي شويم آنها اطالعات را در سامانه انبار هاي گمرك ثبت 
كرده اند.براي اين افراد پرونده تشكيل داده ايم، اما تا زماني 
كه موازي كاري گمرك در انبارداري حذف نشود مشكل 
وجود خواهد داشت. رهبري ادامه داد: رييس جمهور نامه 
داده كه همه انبار ها به سامانه جامع انبار ها متصل شوند، 
پس مصوبات مربوط به انبار هاي ش��ركت هاي عمومي و 
مناطق آزاد و بندري كه كاال هاي گمركي نگهداري مي كنند 
چيست؟ او همچنين با اشاره به اينكه در پته گمرك، مقصد 
درج مي شود و مقصد بايد در سامانه گمرك اعالم وصول 
كند، تاكيد مي كند: موازي كاري گمرك در اين باره در حال 
اصالح اس��ت. البته او اين نكته رامتذكر مي شود كه براي 
رهگيري كاالها، تقسيم كار انجام شده است و سامانه جامع 
تجارت با سامانه تجارت انبار ها به يكديگر وصل هستند. او 
در عين حال مي گويد: رصد نهاده هاي دامي به عهده وزارت 
جهاد كشاورزي است واگر سامانه ها به يكديگر وصل شوند 
تخلفات بسيار كم مي شود، زيرا ممكن است در مكاتبات بين 
گمرك و وزارت جهاد، كاال از مسير خارج شود.او با تاكيد 
براينكه تالش كرده ايم بر نهاده هاي دامي نظارت داشته 
باشيم، اما اين موضوع تاكنون كامل محقق نشده، تصريح 
مي كند: اطالعات تجارت خارجي، شفاف در بازارگاه قرار 

مي گيرد، اما اطالعات تجارت داخلي ناقص است.

    سامانه انبار هاي گمرك بايد برچيده شود!
از سوي ديگر، مدير سامانه جامع تجارت ايران با بيان اينكه 
موضوع انبار هاي داخلي كشور و سامانه جامع انبار ها جزو 
اختيارات وزارت صمت اس��ت و ورود گمرك به آن، هيچ 
مبناي قانوني ندارد.محمد ش��يرازيان مي افزايد كه رصد 
و رهگيري كاال ها وظيفه وزارت صمت در س��امانه جامع 
تجارت است، اما فرآيندي كه در حال حاضر پياده مي شود 
مورد تاييد وزارت صمت نيس��ت و بار ه��ا براي اصالح اين 
فرآيند، پيگيري شده است. به گفته او، مصوبات متعددي 
داريم كه اين موازي كاري بايد به پايان برسد كه اميدواريم 
اين مصوبات اجرايي ش��ود. اين مقام مسوول اين بار جهاد 
كشاورزي را نشانه مي گيرد در اين ماجرا و مي گويد: بر اساس 
توافقات و ضوابطي كه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز داشتيم رصد و رهگيري نهاده هاي دامي و خوراك دام به 
وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده، اما اين وزارتخانه موظف 
شده است در سامانه »بازارگاه« اطالعات رصد و رهگيري 
را در اختيار سامانه جامع تجارت قرار دهد كه متاسفانه اين 
اتفاق نيفتاده است. همچنين بنابه اظهارات شيرازي، از سال 
1۳98 پيگير ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد كشاورزي 
و از سال 1۳95 پيگير ارتباط با سامانه گمرك هستيم، اما 

متاسفانه گمرك سامانه اي را تحت عنوان سامانه خدمات 
پس از ترخيص، راه اندازي كرده كه از همان سال 95، ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز و وزير وقت صمت به اين 
موضوع اعتراض كردند كه اين سامانه، موازي با سامانه جامع 
انبار ها كار مي كند. او مي افزايد: باوجود مصوبات متعدد براي 
جمع آوري سامانه انبار هاي گمرك، اما هنوز اين موضوع 
اجرايي نشده است و اين سامانه همچنان به فعاليت خود 
ادامه مي دهد. شيرازي مي گويد: بر اساس آخرين گزارش 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات، در سامانه انبار هاي گمرك، 
تعداد متعددي ركورد تكراري، كد پستي اشتباه و كد ملي 
تكراري وجود دارد. اين مقام مسوول در ادامه اين پرسش 
را مطرح مي كند كه چرا گمرك با راه اندازي سامانه موازي، 
مصرف كننده و انباردار را مكلف مي كند در داخل سامانه 
انبار هاي گمرك، اعالم وصول بار را ثبت كند؟ در صورتيكه 
انباردار داخلي كشور فقط با بار وارداتي، طرف نيست بلكه 
بار توليدي داخل كشور را هم ذخيره و انبارداري مي كند. 
وي اضافه كرد: متاسفانه همچنان اين رويه غلط ادامه دارد. 
روزگذشته عليرضا رزم حسيني وزيرصمت نيز در نشست 
س��تاد تنظيم بازار نيز به بحث »دزدي نهاده هاي دامي« 
واكنش نشان داد و با اشاره به عدم توزيع نهاده هاي دامي كه 
از گمرك ترخيص شد، گفت: به همه دستگاه هاي مسوول 

ابالغ شده كه بايد به سامانه جامع تجارت متصل باشند.

    گمرك: وزارت صمت مقصر ماجراست
تا اينجاي كار، مسووالن وزارت صمت تمامي انتقادات را در 
درجه اول متوجه گمرك و سپس جهاد كشاورزي كردند. 
اما ببينيم گمرك چه توضيحي براي اين انتقادات وارده 
داشت. سخنگوي گمرك ايران اما وزارت صمت را مقصر 
اين ماجرا مي داند و مي گويد: مشكل اين است كه مقصد 
نهايي يك سري از كاال ها تغيير مي كند و هيچ نظارتي از 
طرف وزارت صمت در آن نمي شود. به گفته سيد روح اهلل 
لطيفي، سامانه انبار هاي گمرك از ۲1 اسفند 98 براساس 
توافق با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و وزارت صمت ديگر 
مسووليتي ندارد و مسووليت با سامانه جامع انبارهاست. 
بناب��ه توضيحات اين مقام گمرك��ي، ترخيص كاال، قفل 
سيستمي ش��ده و س��امانه جامع انبار ها و گمرك زماني 
مي توانند كاال را ترخيص كنند كه سامانه جامع انبارها، انبار 
مورد نظر را تأييد كند. او در ادامه مي گويد: شرط ترخيص 
كاال ثبت انبار در سامانه جامع انبار هاي وزارت صمت است 
و س��امانه گمرك انبارداري نيست بلكه كار حسابرسي و 
ترخيص را انجام مي دهد كه اگر وزارت صمت اين اطالعات 
را نيز به ما بده��د ديگر نيازي به اين س��امانه نداريم وما 
اطالعات را به سامانه جامع توسعه تجارت مي دهيم و اين 
سامانه موظف اس��ت داده ها را به سامانه بازارگاه بدهد. به 
گفته سخنگوي گمرك، از ۲9 خرداد سال گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي، فيزيكي به كساني كه ثبت كاال مي كردند 
مجوز ترخيص مي داد، اما ابتداي دي ماه موضوع قرنطينه 
در سامانه جامع گمرك به معناي تأييد سامانه بازارگاه شده 
است. لطيفي ادامه مي دهد: زماني كه كاال از گمرك خارج 
مي شود گمرك مسووليتي ندارد و وظيفه به عهده سامانه 
جامع انبار هاي وزارت صمت است. همچنين پس از خروج 
كاال از گمرك اطالعات سامانه جامع توسعه تجارت و سامانه 
جامع انبار ها داده مي شود و به زودي سامانه جامع تجارت به 

سامانه جامع انبار ها متصل مي شود.
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حذف امتياز
گوشي مسافري و پستي

ايسنا |معاون فني گمرك با بيان اينكه ترخيص 
كاالهاي پس��تي -به اس��تثناي اقالمي كه از نظر 
ش��رعي يا قانوني ممنوعيت دارد- اگر كاال جنبه 
تجاري پيدا نكند به ارزش حداكثر 5۰ دالر بدون 
پرداخت حقوق گمركي و س��ود بازرگاني و بدون 
مطالبه كارت بازرگاني با مجوزهاي مقرر بالمانع 
اس��ت، اظهار كرد: در رابطه با گوشي هاي پستي 
نيز اين موضوع قابل اج��را بود اما از چندي پيش 
بررسي هاي گمرك نش��ان داد كه به نوعي ورود 
گوشي هاي پستي جنبه تجاري پيدا كرده است.

مهرداد جمال ارونقي گفت: مشاهده شد كه افراد 
از كشورهاي ديگر و از جمله كشورهاي همسايه 
از جمله عراق، افغانس��تان و تركيه اقدام به پست 
گوش��ي به ايران مي كردند كه اين از نظر گمرك 
ايران طبيعي به نظر نمي رس��يد. وي يادآور شد 
كه براين اس��اس با طرح موضوع در ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز تصميم بر اين ش��د كه معافيت 
5۰ دالري گوش��ي هاي پس��تي حذف و نرخ ارز 
۴۲۰۰ تومان��ي براي محاس��به حق��وق ورودي 
حذف ش��ود كه در نهايت با پيشنهاد ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و گمرك ايران در جلسه ستاد تنظيم بازار مطرح 
و به تصويب اين مرجع رسيد. براين اساس از اين 
پس ورود گوشي هاي پستي بدون هيچ معافيتي 
بوده و حقوق ورودي گمركي آن براساس نرخ سنا 
و با پرداخت دو برابر سود بازرگاني انجام مي شود. 
وي تاكيد كرد كه اگر بيش از يك گوشي بنام يك 
شخص پست شده باش��د گمرك ايران نسبت به 
مرجوع كردن م��ازاد آن اقدام ك��رده و فقط يك 
گوش��ي را رجيس��تر خواهد كرد. وي در رابطه با 
جريان اخير مربوط به گوش��ي هاي آيفون 1۲ و 
اينكه مسافران به طور گس��ترده اي با خود از اين 
مدل همراه داشته و يا در بسته هاي پستي زيادي 
گوش��ي آيفون 1۲ وجود داشت گفت كه در حال 
حاضر با حذف معافيت هاي گوشي هاي پستي و 
ارز ۴۲۰۰ توماني آن اختالف ۲.5 ميليون توماني 
گوشي پستي كه نسبت به گوشي همراه مسافر ي 
وجود داشت حذف شده است. ارونقي همچنين 
با اشاره به اينكه در مهرماه سال گذشته در رابطه 
با گوشي همراه مسافر تصميماتي اتخاذ شده بود 
توضيح داد كه طبق تس��هيالتي كه گمرك براي 
مس��افران در نظر گرفته مي توانند س��االنه يك 
گوش��ي همراه خود به كش��ور بياورند و مشمول 
معافيت هايي هم مي شد. اما در سال گذشته طي 
بررسي هاي صورت گرفته و با طرح موضوع در ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مصوبه س��تاد تنظيم 
بازار، قرار بر اين شد كه معافيت 8۰ دالري واردات 
گوشي مسافري نيز حذف شود و حقوق و عوارض 
ورودي آن نيز با نرخ س��نا محاس��به گردد. براين 
اساس در حال حاضر گوشي هاي همراه مسافر نيز 
با دو برابر سود بازرگاني و دريافت حقوق و عوارض 

گمركي بر مبناي سامانه سنا انجام مي شود.

آخرين وضعيت
خودروهاي دپويي

فارس|دبي��ر انجمن واردكنندگان خ��ودرو آخرين 
وضعي��ت خودروهاي وارداتي را تش��ريح كرد. مهدي 
دادفر با بيان اينك��ه از حدود 1۲ هزار و ۷۰۰ خودرويي 
كه از سال 9۷ در گمركات كشور وجود داشته بيش از 
1۲ هزار خودرو ترخيص شده اند، گفت: اكنون ۲ هزار و 
8۷۳ خودرو در گمركات مانده، اما خبري از ترخيص آنها 
نيست زيرا اين خودروها ثبت سفارش نشده اند، به همين 
دليل به هيچ عنوان اجازه ترخيص آنها داده نمي شود. 
همچنين حدود ۷۰۰ خودرو در گمركات باقي مانده كه 
قبل از ثبت سفارش وارد كشور شده بودند تا همزمان 
با ورود به گمرك مجوز ثبت س��فارش دريافت كنند. 
دادفر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه واردات انحصاري 
خودرو انجام مي ش��ود يا خير، گفت: قاطعانه مي توان 
گفت كه واردات خودرو طي ۳ سال گذشته بسته است 
و فرق نمي كند كه خودرو قرار است انحصاري وارد شود 
يا ارگاني، حتي واردات خودرو به صورت قاچاق هم انجام 
نشده است. به دليل شفاف بودن فضاي واردات خودرو، 
هيچ گونه واردات انحصاري و قاچاق انجام نمي شود. وي 
با تأكيد بر اينكه بيش از ۲ هزار خودرو نيز داراي پرونده 
قضايي هستند، گفت: اين خودرو ها به شرط دريافت 

حكم قضايي ترخيص خواهند شد.

بازار تخم مرغ
به زودي تنظيم مي شود

ايسنا|رييس اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهي از 
كاهش قيمت تخم م��رغ در يك هفته تا 1۰ روز آينده 
خبر داد. مهدي يوسف خاني با بيان اينكه قيمت مصوب 
تخم مرغ در روزهاي اخير افزايش يافته، اظهار كرد: قيمت 
مصوب هركيلو تخم مرغ از درب مرغداري ها 1۴هزار 
تومان، قيمت عمده آن جهت تحوي��ل درب مغازه ها 
15هزار و 5۰۰ تومان و براي مصرف كننده 1۷ هزارتومان 
است و هر شانه تخم مرغ دوكيلويي براي مصرف كننده 
۳۴هزارتومان خواهد شد. وي ادامه داد: تخم مرغ با قيمت 
مصوب به صورت مح��دود در ميادين و صنف در حال 
توزيع است و يك هفته تا 1۰ روز آينده قيمت آن كاهش 
مي يابد و قيمت مصوب و قيمت بازار يكي خواهد شد. وي 
در پاسخ به اين سوال كه علت افزايش قيمت تخم مرغ و 
چند نرخي شدن آن در هفته هاي اخير چه بوده، گفت: 
كمبود نهاده ها و افزايش قيمت نهاده ها در بازار آزاد قيمت 
تمام شده تخم مرغ را باال برده، ولي خوشبختانه مشكالت 

حل شده و قيمت تخم مرغ به زودي تنظيم مي شود.

بيش از ۴ ميليون تن
كاالي اساسي در بنادر

شاتا|وزير صمت، از موجودي ۴ ميليون و 1۰۰ هزار تن 
كاالهاي اساسي در بنادر كشور خبر داد و با اشاره به لزوم 
تجديدنظر در قيمت پايه برخي محصوالت در بورس، به 
دستگاه هايي كه در اجراي سامانه جامع تجارت كوتاهي 
كرده اند هش��دار داد. عليرضا رزم حسيني در نشست 
ستاد تنظيم بازار اظهار كرد: در ستاد تنظيم بازار تامين 
كاالهاي مورد نياز مردم از طريق افزايش توليد و واردات 
كاالهاي ضروري مورد نظر وزارت صمت است. براساس 
گزارش گمرك تاكنون 1۶ ميليون تن كاالهاي اساسي 
وارد كشور شده و براي تأمين ذخاير كاالهاي راهبردي 
هم اقدامات خوبي صورت گرفته است. وي همچنين از 
موجودي ۴ ميليون و 1۰۰ هزار تن كاالهاي اساسي در 
بنادر كشور خبر داد و گفت: بايد براي ترخيص اين كاالها 
مراحل قانوني انجام شود. اولويت بعدي اين وزارتخانه هم 
رصد قيمت و وضعيت عرضه 1۰۰ قلم كاالي اساسي 
است و بر اساس گزارشات، قيمت ۴۰ قلم از اين كاالها از 
ثبات نسبي برخوردار بوده و ۶۰ قلم هم نوسانات قيمتي 
داشته كه مقرر شده س��ازمان حمايت اقدامات الزم را 
براي ثبات آنها انجام دهد. رزم حسيني با تاكيد بر اينكه 
رسوب كاال در گمرك بايد به حداقل برسد، از گمرك و 
بنادر خواست نسبت به تسهيل و تسريع ترخيص كاالها 
اقدام كنند تا در بازار نيز اثر بگذارد. وي در ادامه با بيان 
اينكه بورس در شرايط صلح يكي از ابزار تنظيم بازار است، 
گفت: در شرايط خاص كنوني بايد درباره عرضه كاال در 
بورس اقدامات خوبي انجام شود و شرايط ويژه در زمينه 
فوالد و پتروشيمي در بورس تعريف كنيم. افزايش قيمت 
برخي محصوالت در بازار به دليل قيمت پايه اي است 

كه در بورس عرضه شده و بايد در آن تجديد نظر شود.

بيكاري ۴0 هزار نفر
با تعطيلي تاالرهاي پذيرايي

فارس|ريي��س اتحاديه تاالره��اي پذيرايي و تجهيز 
مجالس تهران گفت: براي بازگشايي تاالرهاي پذيرايي 
در انتظار تصميم و موافقت اس��تانداري و ابالغيه ستاد 
ملي كرونا هستيم. خسرو ابراهيمي نيا در مورد بازگشايي 
تاالرهاي پذيرايي گفت: بعد از حدود يك سال از تعطيلي 
تاالرهاي پذيرايي به علت شيوع ويروس كرونا در جلسه 
چهارشنبه هفته گذشته اتاق اصناف ايران با حضور زالي 
فرمانده ستاد مديريت مقابله با كرونا در كالن شهر تهران، 
موافقت ضمني وي براي بازگشايي تاالرهاي پذيرايي 
كس��ب ش��د. وي با تاكيد بر اينكه بازگشايي تاالرهاي 
پذيرايي در صورت موافقت استانداري تهران انجام خواهد 
شد، گفت: اتاق اصناف تا اين لحظه، ابالغيه اي مبني بر 
بازگش��ايي تاالرهاي پذيرايي دريافت نكرده است، اما 
اميدواريم كه هر چه زودتر با اين موضوع موافقت شود 
و تاالرهاي پذيرايي پس از حدود يكسال تعطيلي دوباره 
باز شوند. وي با بيان اينكه حدود هزار تاالر پذيرايي پس از 
شيوع بيماري كرونا در تهران تعطيل شد، بيان داشت: با 
احتساب حدود ۳۰ الي ۴۰ نفر كارگر شاغل در اين تاالرها 
حدود ۳۰ تا ۴۰ ه��زار نفر بعد از تعطيلي اين تاالرهاي 
پذيرايي بيكار شدند. وي افزود: در صورت ابالغ مصوبه 
بازگشايي تاالرهاي پذيرايي، تاالرهاي پذيرايي تهران به 
زودي با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
و با يك سوم ظرفيت پذيرش كار خود را آغاز خواهند كرد.

دستورالعمل هاي تكميلي 
فعاليت صنوف 

ايرن�ا |رييس اتاق اصناف اي��ران گفت: درصدد 
تدوين دس��تورالعمل هاي تكميلي براي صنوف 
مختلف هستيم تا در صورت تداوم محدوديت هاي 
ناشي از ش��يوع ويروس كرونا همه كسب وكارها 
اجازه فعاليت داشته باش��ند تا از صدمه بيشتر به 
بدنه اين بخش جلوگيري ش��ود. سعيد ممبيني 
در نشس��ت با روس��اي اتحاديه توليدكنندگان و 
فروشندگان پوشاك، كيف و كفش با هدف تهيه 
دس��تورالعمل  هاي تكميلي ب��راي اجازه فعاليت 
صنوف در بازار ش��ب نوروز برخالف تدوام شرايط 
كرونايي كه با تدابير اتاق اصناف ايران انجام شد، 
افزود: تصميم بر اين ش��د كه با توجه به ش��رايط 
تدوامي بيم��اري كرون��ا حتي المق��دور صدمه 
بيش��تري به بدنه اصناف وارد نش��ود و بر همين 
اساس با برنامه اي تدوين ش��ده درصدد هستيم 
براي رسته هاي مختلف دستورالعمل هاي تكميلي 
تدوين كنيم كه صنوف در شرايط زرد، نارنجي و 
شرايط قرمز اجازه فعاليت داشته باشند و در تدوين 
آن از نظرات كارشناس��ي صاحب��ان و ذي نفعان 
نظرخواهي صورت گرفته است. رييس اتاق اصناف 
ايران با بيان اينكه در هفته گذش��ته جلسه اي نيز 
با حضور رييس اتحاديه تاالرداران پذيرايي برگزار 
شده بود، اظهار داشت: دستورالعمل هاي جديدي 
براي اين بخش مصوب شد كه بر اساس آن اجازه 
فعاليت به ت��االرداران در مناطق زرد داده خواهد 
شد و دستورالعمل ها به گونه اي طراحي شده كه 
در مناطق نارنجي نيز تاالرداران با ظرفيت محدود 
مي توانند فعاليت داش��ته باشند. ممبيني تاكيد 
كرد: اين اصل را سرلوحه قرار داديم كه در صورت 
تداوم شرايط كرونايي فعاليت كسب وكارها متوقف 
نشود و صنوف بتوانند در بازار پايان سال كه پيك 
خريد اس��ت با اس��تفاده از تخفيف هاي مناسب، 
تقويت فروش و ترغيب به خريد بخشي از خسارت 
سال گذشته خود را جبران كنند. وي ضمن تاكيد 
بر اينكه ضرورتي به برگزاري نمايشگاه هاي بهاره 
نيس��ت، تصريح كرد: برگزاري اين نمايش��گاه ها 
آسيب بيشتري به صنوف وارد مي كند، زيرا سهم 
ب��ازار اصن��اف را خواهند برد و نكت��ه ديگر اينكه 
تجمع ها در نمايشگاه ها بيش��تر بوده و كنترل و 
رعايت دستورالعمل ها مشكل تر است. وي افزود: 
ب��ا توجه به كثرت واحده��اي صنفي ضرورتي به 
برگزاري نمايشگاه هاي بهاره نيست و طي نامه اي 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست كرديم 
از صدور مجوز براي برگزاري نمايشگاه هاي پايان 

سال خودداري كند.

چرا برخي از اقالم اساسي وارداتي پس از ترخيص از گمرك به مقصد نهايي نرسيدند؟

دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي: 

پاسخگو كيست؟

روغن نباتي به شكل سازمان يافته قاچاق مي شود
فارس |

دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اش��اره به قاچاق 
سازمان يافته روغن خوراكي به خارج از مرزها، گفت: بايد 
قيمت گذاري اجباري روغن برداشته ش��ود و به ازاي آن 
يارانه روغن به صورت مستقيم به مردم داده شود.قاسمعلي 
حسني به داليل گران فروش��ي روغن در بازار اشاره كرد و 
گفت: تمام فرآيند تامين و توزي��ع روغن از صفر تا صد از 
جمله اختصاص ارز، تامين مواد اوليه، قيمت گذاري و توزيع 
در اختيار دولت است و در اين شرايط بخش خصوصي هيچ 
نقشي در مقوله روغن ندارد. وي با اشاره به قيمت گذاري 
دستوري روغن اظهار داشت: با اين شرايط روغن با قيمت 

درج ش��ده روي كاال به جز در فروشگاه هاي زنجيره اي به 
دست مصرف كننده نمي رسد. وي افزود: بسياري از روغن 
توليدي كشور به صورت سازمان يافته از مرزهاي شرقي و 
غربي قاچاق مي شود.حسني با اشاره به قيمت 9 هزار توماني 
يكي از اوزان روغن مايع اظهار داشت: اين در حالي است كه 
همين روغن با قيمت 5۶ هزار تومان در كشورهاي همسايه 
ما به فروش مي رسد، بنابراين اگر فردي همين روغن 9 هزار 
توماني را به قيمت 1۴ يا ۲۰ هزار تومان خريداري كند با 
توجه به اختالف قيمت اين كاال در خارج از مرزها مي تواند با 
قاچاق آن سود قابل توجهي را به دست آورد .وي بيان داشت: 
با توجه به اين شرايط بايد روغن اصالح قيمت شود و اين 

كاال با ارز آزاد عرضه شود. حسني با اشاره به گران فروشي 
5۰ تا 1۰۰ درصدي روغن در بازار گفت: اين موضوع كامال 
آشكار است و پنهان نيست، بطوري كه در حال حاضر يك 
حلب روغن 1۶ كيلويي روغن كه قيمت واقعي آن از 15۷ 
هزار تومان است در بازار به قيمتي بيش از ۳۰۰ هزار تومان 
عرضه مي شود.  وي دليل اختالف قيمت عرضه روغن در 
بازار با قيمت درج شده روي كاال را افزايش قيمت تمام شده 
عنوان كرد و بيان داشت: در يكي دو سال گذشته قيمت 
ورق pet از س��ه هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رس��يده و 
قيمت كارتن نيز 15۰ درصد افزايش يافته است. وي با بيان 
اينكه روغن در فروشگاه هاي زنجيره اي موجود است، بيان 

داشت: اما توزيع روغن در مغازه هاي سطح شهر كم است 
و اين در حالي اس��ت كه ۲5 درصد مردم به فروشگاه هاي 
زنجيره اي دسترسي دارند . وي بيان داشت: تمام دغدغه 
دولت تامين روغن مايع فروشگاه هاي زنجيره اي است در 
حالي كه با توجه به كمبود اين روغن در بازار و بنكداري با 
فروش اجباري ساير كاالها به خريدار عرضه مي شود و لذا 
اگر بنكدار و مغازه داران اين كاالها اجباري را به همراه روغن 
خريداري نكنند، روغني به آنها فروخته نمي شود. حسني 
اظهار داشت: بنابراين فروشگاه هايي كه در سطح شهر روغن 
را به قيمت آزاد خريداري مي كنند مجبورند كه اين كاال را 

به قيمت بيشتر بفروشند.
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خبرروز

در خواست كمك بيمارستان روزبه از خيرين براي تهيه محلول ضدعفوني
بيمارستان روزبه از مردم درخواست كرد كه براي كنترل همه گيري ويروس كرونا، در تهيه محلول ضدعفوني به اين بيمارستان كمك كنند. در پويش 
نيكوكارانه بيمارستان روزبه كه »احسان سالمت« ناميده شده است، از خيرين درخواست شده با اهداي محلول ضد عفوني يا مبالغي براي خريد آن 
به واحدد مددكاري بيمارستان در اين اقدام نيكوكارانه همراه شوند.بيمارستان روزبه ماه گذشته نيز در پويش »خيرات ماسك« از خيرين درخواست 
كرده بود براي تامين ماسك بيماران بستري، به اين بيمارستان كمك كنند.به گزارش نمايندگي علوم پزشكي شهيد بهشتي، بيمارستان روزبه با 
۸۰ سال قدمت اولين مركز مدرن روانپزشكي دولتي در كشور است كه زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت مي كند. شركت در پويش هاي 
اينچنيني مي تواند كمك بسيار مهمي براي آن دسته از افرادي باشد كه توان تهيه اين اقالم را ندارند و نمي توانند از خود در برابر كرونا محافظت كنند.

رويداد

برخي افراد فعال در شبكه هاي اجتماعي عراق تصاويري 
از طاق كس��ري در بغداد منتش��ر كرده و نوشته اند كه 
همزمان با آغاز س��ال ۲۰۲۱ بخشي از سقف اين بناي 
تاريخي فرو ريخت. برخي از ش��بكه هاي اجتماعي در 
كشور عراق، خبر داده اند كه بخشي از سقف بناي معروف 
و باستاني، طاق كس��ري، در منطقه المدائن بغداد فرو 
ريخته است.فعاالن شبكه هاي اجتماعي و دوستداران 
ميراث اين كش��ور نيز در نقد عملك��رد دولت عراق در 
نگهداري از آن، به بي توجهي دولت نسبت به اين بناي 
مهم اعتراض كرده اند.هن��وز مقامات مربوطه در عراق 
نسبت به اين موضوع واكنش��ي نداشته و خبر را تأييد 
نكرده اند.از سال ها قبل حرف هايي درباره همكاري بين 
ايران و عراق براي مرمت اين بناي فاخر در ميان مسووالن 
ايراني و عراقي زده مي شد اما اتفاق نيفتاد. حتي باستان 
شناسان ايراني بارها از مقامات ايراني خواسته اند تا نسبت 
به مرمت اين بناي تاريخي در همكاري بين دو كش��ور 
رايزني شود. چرا كه طاق كسري به اعتقاد آنها به مرمت 
اضطراري نياز دارد و هر بار بخشي از آن فرو مي ريزد.در 
سال ۹۸ حسن يعقوبي معاون وزير فرهنگ و گردشگري 
عراق از آمادگي كشورش براي مرمت و بازسازي طاق 

كس��ري خبر داد و گفت: جمهوري اسالمي ايران نيز 
براي كمك به مرم��ت اين بناي تاريخي موافقت كرده 
است.پيش از اين ولي تيموري معاون گردشگري وزارت 
ميراث فرهنگي درباره پيگيري پيش��نهاد قبلي عراق 
درباره مرمت »ايوان مدائن« طاق كسري گفته بود: ايران 
براي مرمت اين آثار باستاني قباًل هم اعالم آمادگي كرده 
بود، اما شرط آن ، تأمين هزينه هاي متخصصان ايراني از 

سوي عراق است كه اگر اين شرايط از سوي آنها فراهم 
شود، ايران در اين باره اقدام خواهد كرد.طاق كسري يا 
ايوان مدائن مشهورترين بناي بازمانده از دوران ساساني 
است كه در مدائن و حدود ۴۰ كيلومتري جنوب بغداد، 
در ساحل شرقي رود دجله قرار دارد. تاريخ ساخت آن 
۵۵۰ ميالدي ذكر شده است، اين بنا از آجر و گچ ساخته 

شده و ۳۰ متر بلندي دارد.

بخشي از طاق كسري فرو ريخت
جامعه خبر

 ازدواج سالمند 
بايد  عرف شود

رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور با 
بيان اينكه شوراي ملي سالمندان بودجه مستقلي 
ندارد از قول مس��اعد نماين��دگان مجلس براي 
تخصي��ص بودجه مس��تقل براي ش��وراي ملي 
سالمندان با هماهنگي با كميسيون تلفيق خبر 
داد.حس��ام الدين عالم��ه با بيان اينك��ه توجه به 
موضوع س��المندي يك امر بين بخش��ي است، 
گفت: موضوعات مرتبط با سالمندي هم از لحاظ 
مس��ائل اجرايي و هم از لحاظ مس��ائل قضايي و 
قانوني  همچنين از لحاظ قانون گذاري احتياج به 
توجه قواي سه گانه دارد از اين رو كار بسيار خوبي 
در مجلس يازدهم صورت گرفته است و تشكيل 
فراكسيون س��المت سالمندان در اين مجلس به 
سرانجام رسيد.عالمه در خصوص بودجه شوراي 
ملي سالمندان گفت: ما به صورت مستقل بودجه 
نداريم و بودجه ما در ذيل فعاليت هاي بهزيستي 
محسوب مي شود. البته براي سال ۱۴۰۰ حدود 
۲۲ و نيم ميليارد تومان درخواس��ت كرده بوديم 
كه حدود ۱۰ ميليارد تومان از س��مت بهزيستي 
براي سازمان برنامه و بودجه رفته است و در حال 
حاضر اطالع دقيقي ندارم كه در بودجه ارايه شده به 
مجلس اين رقم در نظر گرفته شده است يا خير. او 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره ازدواج 
سالمندان و در نظر گرفتن مشوق هايي براي آنها 
گفت: در حقيقت بحث ازدواج به دو دليل مهم است 
يكي ازدواج جوانان است كه هم از نظر پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي مهم است و هم از 
نظر فرزندآوري و در حقيقت يك راهكار براي مقابله 
با بحران جمعيتي است كه كشور با آن مواجه شده 
است. در خصوص ازدواج سالمندان اين موضوع 
مطرح است كه س��المندان از نظر مباحثي مانند 
ملزومات اوليه ازدواج مانند مسكن، لوازم زندگي 
و ... وضعيت حداقلي را براي ش��روع يك زندگي 
مشترك دارند، اما با توجه به اينكه وجود همسر و 
همدم در دوران سالمندي براي جلوگيري از انزواي 
سالمندان و آرامش و س��المت رواني سالمندان 
بسيار موثر اس��ت و به زندگي مستقل سالمندان 
و كاهش هزينه هاي اقامت س��المندان در مراكز 
اقامتي همچنين نگهداري س��المندان در درون 
خانواده بسيار كمك مي كند، بنابراين امر ازدواج 
س��المندان امر بسيار مهمي اس��ت. حدود بيش 
از سه چهارم س��المندان تنهاي ما زنان هستند، 
بنابراين الزم است فرهنگ سازي كافي و يك بسته 
قوانين و هنجارهاي اجتماع��ي و قراردادي براي 
تسهيل ازدواج س��المندان زن تنها اتفاق بيفتد و 
اين بيش��تريك كار رس��انه اي و فرهنگ سازي را 
مي طلبد. البته اختصاص وام ازدواج به سالمندان 
هم مي تواند درصدي از وام ازدواجي باش��د كه به 

جوانان تعلق مي گيرد.

استفاده از مازوت درصورت مصرف بي رويه گاز 
اگ��ر گاز از س��وي خانواده ه��ا بي روي��ه 
مص��رف ش��ود اس��تفاده از م��ازوت در 
صناي��ع و نيروگاه ها به عنوان س��وخت 
اجتناب ناپذير اس��ت. رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: با سرد شدن 
هوا مصرف گاز در ميان خانواده ها افزايش 
يافته كه اين مساله موجب شده تا گاز مورد 
نياز صنايع و نيروگاه ها به عنوان سوخت 

كم شود. عيسي كالنتري افزود: از سوي ديگر صنايع و 
نيروگاه ها هم كه نمي توانند بدون سوخت بمانند چون 
بايد برق مورد نياز كش��ور توليد شود بنابراين ناچارند 
كه از مازوت به عنوان س��وخت اس��تفاده كنند. معاون 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه سازمان محيط زيست 
موافق س��وخت مازوت نيست، گفت: برخي نيروگاه ها 
مشكل سوخت دارند بنابراين مجبورند براي توليد برق از 
مازوت استفاده كنند در غير اين صورت مجبوريم قطعي 

برق را تحمل كني��م. البته مصرف مازوت 
استثنا نيز دارد به طوري كه ستاد ملي كرونا 
تصويب كرده كه مازوت در كالنشهرهايي 
مانند تهران، كرج و اصفهان استفاده نشود اما 
شهرهاي ديگر مجبورند كه مازوت بسوزانند 
چ��ون به علت مصرف ب��االي گاز، گاز كم 
داريم. كالنتري تاكيد كرد: ملت يا بايد نبود 
برق را بپذيرند يا اينكه ناچاريم براي مدت 
كوتاهي مازوت س��وخته شود، وزير نفت هم اعالم كرد 
كه به علت مصرف زياد گاز توسط خانواده ها كمبود گاز 
وجود دارد بنابراين يا بايد برق توليد نشود يا اگر بخواهد 
توليد شود بخشي بايد با مازوت باشد. او با بيان اينكه چون 
اكنون گاز به اندازه كافي نيست پس جايگزين آن مازوت 
است، گفت: يا مردم بايد رعايت كنند گاز كمتري مصرف 
شود يا اينكه مازوت سوخته شود چون اگر گاز همچنان 
بي رويه استفاده شود مصرف مازوت اجتناب ناپذير است. 

واكسن زائران در صورت برگزاري حج تامين مي شود
رييس س��ازمان حج و زي��ارت از تامين 
واكسن كروناي مورد نياز زائران در صورت 
برگ��زاري حج تامين خب��ر داد. عليرضا 
رشيديان با اش��اره به ديدار خود با وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: 
با توجه به اينك��ه برنامه ريزي حج تمتع 
۱۴۰۰ در دستور كار سازمان حج و زيارت 
قرار گرفته است در رابطه با سالمت زائران 

با دكتر نمكي مذاكره شد و وي براي تأمين واكسن مورد 
نياز قول مساعد داد. او با اشاره به اينكه دولت عربستان بعد 
از لغو حج تمتع سال گذشته، عمره را به صورت محدود با 
ظرفيت هاي مشخص دوباره راه اندازي كرده است، افزود: 
ضمن اينكه عربس��تان با عرضه واكسن كرونا از جمله 
نخستين كشورهايي اس��ت كه واكسيناسيون را آغاز 
كرده و احتمال دارد، حج امسال را برگزار كند. رشيديان با 
تاكيد بر اينكه هنوز طرف عربستاني در اين زمينه بحثي را 

مطرح نكرده ضمن اينكه ممكن است براي 
برگزاري شروطي هم ارايه كند، اعالم خبر 
مشخص و روشن در موضوع برگزاري حج 
تمتع را به بعد از مذاكره با طرف عربستاني 
موكول كرد. او ادامه داد: در اين راستا ما از 
هم اكنون براي معاينات سالمت زائران حج 
تمتع برنامه ريزي خ��ود را آغاز كرده ايم و 
در اين رابطه با وزير بهداشت هم نشستي 
برگزار و مقرر شد كه واكس��ن مورد نياز اين زائران در 
صورت برقراري مراسم حج تأمين شود. همچنين در 
اين نشست به منظور دقت در معاينات پزشكي زائران و 
دسترسي به سوابق پزشكي براي ارتقا دقت، حساسيت 
و حفظ سالمت آنها درخواست شد كه هيأت پزشكي 
حج و زيارت به سامانه پرونده الكترونيك سالمت در اين 
مدت مرتبط ش��ده و از اطالعات آن براي ارايه خدمات 

بهتر بهره مند شوند. 

جديدترين آمار مبتاليان و فوتی های کرونا در جهان
آمار جهانِی مبتاليان ب��ه کروناويروس 
تاکنون ب��ه ۸۵ ميلي��ون و ۵۰۹ هزار و 
۳۵ نفر رس��يده و مرگ ي��ک ميليون و 
۸۵۰ هزار و ۷۱۹ نفر نيز بر اثر ابتال به اين 
بيماری تأييد شده است. بنابر تازه ترين 
آمارها همچنين تاکن��ون ۶۰ ميليون 
و ۴۵۷ ه��زار و ۳۹۳ نف��ر از مبتاليان به 
کوويد-۱۹ بهبود يافته اند. روند افزايش 

آمار ابتال به بيماری کوويد-۱۹ ک��ه تاکنون در ۲۱۸ 
کشور و منطقه در جهان شيوع يافته، ادامه دارد و اين 
بيماری همچنان در دنيا قربانی می گيرد. آمريکا تاکنون 
با بيش از ۲۱.۱ ميليون مبتال و بيش از ۳۶۰ هزار قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگير با بيماری 

کوويد-۱۹ قرار دارد. هند نيز با آمار بيش 
از ۱۰.۳ ميليون مبتال پ��س از آمريکا در 
رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتاليان 
به کوويد-۱۹ در برزي��ل هم بيش از ۷.۷ 
ميليون نفر اعالم شده است. همچنين در 
حال حاضر چهار کش��ور اياالت متحده، 
برزيل، هند و مکزيک به ترتيب رکوردداِر 
قربانيان اين بيماری در دنيا هستند. تعداد 
جان باختگان اين بيماری در ايتاليا نيز از ۷۵ هزار نفر 
عبور کرده و اين کشور تاکنون بيشترين قربانيان کرونا 
را در بين کش��ور های اروپايی داش��ته است. به عالوه 
هم اکنون تعداد قربانيان کرونا در انگليس هم از ۷۵ هزار 

نفر عبور کرده است.

سینما

كوروش اهري كارگردان فيلم »آن شب« فيلمنامه فيلمي بر اساس زندگي يك 
فيزيكدان و مخترع ايراني-امريكايي را مي نويسد و كارگرداني مي كند. شهاب 
حسيني )بازيگر فيلم فروشنده( قرار است در نقش علي جوان، در اين فيلم بازي 
كند. علي جوان )زاده ۵ دي ۱۳۰۵، تهران - درگذش��ته ۲۲ ش��هريور ۱۳۹۵( 
فيزيك دان و مخترع ايراني است كه نخستين ليزر گازي هليوم- نئون جهان، 
ساخته وي مي باشد. او استاد بازنشس��ته دانشكده فيزيك دانشگاه  ام اي تي و 
ساكن اياالت متحده امريكا بود. جوان همچنين در زمينه هاي فيزيك كوانتوم و 
طيف سنجي به دنياي علم كمك كرد. دستگاه اصلي ليزر نئون هليوم وي در حال 
حاضر در موزه ملي تاريخ امريكا موسسه اسميتسونيان به نمايش گذاشته شده 
است. اهري، حسيني و الكس برتو، در شركت Pol Media، حقوق انحصاري 
ساخت فيلم س��ينمايي زندگي جوان را در سراسر جهان به دست آورده اند. از 
علي جوان، دو دخترش مايا و ليال به يادگار مانده اند كه تهيه كنندگي و مشاوره 

اجرايي پروژه را بر عهده دارند.

بازي شهاب حسيني در نقش »علي جوان« 
فيزيكدان ايراني

سینما

فيلم س��ينمايي »يقه س��فيدها« به كارگرداني شهرام مس��لخي به مرحله تدوين 
 و صداگذاري رس��يد. ش��هرام مس��لخي تهيه كننده و كارگردان فيلم س��ينمايي 
»يقه سفيدها« درباره آخرين وضعيت اين فيلم سينمايي گفت: در حال حاضر با پايان 
تدوين، مرحله صداگذاري توسط حسين قورچيان و ساخت موسيقي توسط بابك 
ميرزاخاني آغاز شده است تا براي حضور در سي ونهمين دوره از جشنواره فيلم فجر 
آماده شويم. او در ادامه افزود: »يقه سفيدها« بر خالف ديگر فيلم هايم ژانري كمدي، 
اجتماعي دارد و همانطور كه از نام فيلم پيداست در كنار فضاي متفاوت كمدي موقعيت، 
نقدي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در زير متن فيلم به همراه دارد. در اين فيلم سينمايي 
بازيگراني همچون: مهدي هاشمي، مهدي كوشكي، رضا داوودنژاد، ليال اوتادي، صحرا 
اسداللهي، عليرضا استادي، ايمان صفا، يوس��ف يزداني، مرتضي زارع، آزاده نوبهار، 
علي يازرلو، مسعود حقي، رضا درودي و مهدي تهراني به ايفاي نقش پرداخته اند. ديگر 
عوامل فيلم عبارت اند از: تهيه كننده و كارگردان: ش��هرام مسلخي/ نويسنده: فرزاد 

گودرزي/ مدير فيلمبرداري: مجيد گرجيان/ تدوين: عماد خدابخش و ...

مهدي هاشمي و مهدي كوشكي 
دركمدي »يقه سفيدها«

اليحه »حمايت از حقوق افراد مبتال به 
اختالالت رواني« كه تدوين آن سال ها 
به طول انجاميد، آذر س��ال گذشته در 
دولت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات به مجلس 
ارسال شد. در حالي اين اليحه فروردين سال جاري در 
مجلس اعالم وصول شد و در انتظار تصويب است كه 
به گفته بسياري از روانپزشكان به دليل وجود ايراداتي 
در برخي مواد مي تواند براي بيماران، روانپزشكان و 
حتي افرادي كه بيمار نيس��تند مشكل آفرين باشد. 
هدف از تدوين اليحه مذكور حمايت از حقوق بيماران 
 داراي اختالل رواني و بس��تري اجباري آنها در موارد 
خطر آفرين براي درمان بود كه نبايد شامل حال تمام 
افراد جامعه شود چراكه شيوع اين اختالالت در جامعه 
تنها ۲۵ درصد است و ساير افراد داراي اختالل رواني 
خفيف يا متوس��ط خود مي توانند در جهت احقاق 
حقوق اقدام كنند اما اشكاالت موجود در برخي مواد 
اين اليحه مي تواند بدون توجه به نظر كارشناس��ي 
روانپزشكان، به بستري شدن افرادي كه داراي اختالل 

رواني خطر آفرين نيستند، بينجامد.
از اين رو، انجمن علمي روانپزش��كان ايران طي دو 
نامه  در ش��هريور و آبان سال جاري از وزير بهداشت 
درخواست استرداد اليحه مذكور به منظور اصالح 
آن را داش��ته اس��ت و در آخرين نامه خود به تاريخ 
۱۳ دي س��ال جاري داليل حقوقي و اجرايي خود 
براي اس��ترداد اليحه را به وزارت بهداش��ت اعالم 
كرده است. همچنين به دليل نگراني ايجاد شده در 
روانپزش��كان، اعضاي اين انجمن طي نامه هايي  به 
رييس جمهوري و مدير كل دفتر مطالعات اجتماعي 
مركز پژوهش هاي مجلس نيز خواستار باز پس گيري 

اليحه مذكور از مجلس به دولت شدند.
بنا بر نظر روانپزشكان امضا كننده اين نامه، استفاده از 
بستري اجباري روان پزشكي براي افرادي كه مبتال به 
بيماري روان پزشكي نيستند، افزايش ميزان بستري 
اجباري كه برخالف حق آزادي و حق انتخاب بيماران 
اس��ت، افزايش انگ براي بيماران روان پزشكي و نيز 
افزايش ترس اين بيماران جه��ت مراجعه  به مراكز 
درمان��ي، موجب نگراني جدي آنها )روانپزش��كان( 

شده است.
همچنين به گفته روانپزشكان امضا كننده اين نامه، 
اليحه مذكور در مقام اجرا با مشكالت متعددي همراه 
خواهد بود و بيمارس��تان هاي كشور توان تحمل بار 
س��نگين اجراي اين اليحه را ندارند. در ادامه برخي 

از ايرادات وارد بر اين اليحه را از زبان اعضاي انجمن 
علمي روانپزشكان مي خوانيم.

    افراد عادي در معرض بستري اجباري 
در بيمارستان هاي روانپزشكي

دكتر رضا شيرالي، روانپزشك و عضو انجمن علمي 
روانپزش��كان ايران درباره ض��رورت بازپس گيري 
اين اليحه از مجلس و اصالح آن در دولت، به ايسنا 
مي گويد: متاسفانه ممكن است اين اليحه كه هدف 
آن در واق��ع حمايت از حقوق بيم��اران رواني بود و 
تدوين آن سال ها به طول انجاميد، نتواند به اهدافي 
كه ب��راي آن تدوين ش��ده بود دس��ت يابد و حتي 

مشكالت جديدي را ايجاد كند.
به گفته او، بسياري از كشورهاي پيشرفته در جهت 
حمايت از حقوق بيماران روان��ي قوانين خاصي را 
وضع كرده اند چراكه اين بيماران به داليل متعددي 
قادر به دفاع از حقوق خود نيستند، بنابراين تدوين 
و تصويب اليحه اي براي حمايت از حقوق بيماران 
رواني امري پس��نديده و مفيد است اما برخي مواد 
اليحه تدوين شده داراي اشكاالتي است كه مي تواند 
مشكل آفرين بوده و نه تنها نتواند از حقوق بيماران 
دفاع كند، بلكه افرادي كه بيمار نيس��تند را نيز در 
معرض بس��تري اجباري روانپزشكي قرار دهد. اين 
عضو انجمن علمي روانپزش��كان اي��ران مي افزايد: 
تصويب اين اليحه از طرفي دست پزشكان را براي 
ارايه خدم��ات مفيد خواهد بس��ت و از طرف ديگر 
ممكن اس��ت منجر ب��ه طبابت تدافعي پزش��كان 
و بس��تري بيش از ح��د و در م��واردي غيرضروري 

مراجعان به بيمارستان ها شود.

   بروكراس�ي اداري اليح�ه دولت مانع از 
رسيدگي به حال بيمار مي شود

او همچنين اين را هم گفت كه مجازات متخلفين 
در اين اليحه از بعد تخلف انتظامي به جرم تبديل 
ش��ده  و از اين رو ممكن اس��ت روانپزشكان براي 
پرهي��ز از خطر حبس، بيش از حد ل��زوم اقدام به 
ارجاع بيماران براي بس��تري كنند. از سوي ديگر 

بروكراسي اداري در اثر اين اليحه به قدري خواهد 
شد كه رسيدگي به شرايط بيمار در مرتبه دوم قرار 
مي گيرد. اين روانپزش��ك با بي��ان اينكه طراحان 
اليحه با درنظر گرفتن بندهايي س��عي داشته اند 
كه جلوي سوءاستفاده سياسي را بگيرند، تصريح 
مي كن��د: تضميني وجود ندارد ك��ه اين اليحه به 
همين ش��كل تصويب ش��ود. اگر موارد مذكور در 
تبصره موجود حذف شوند يا به نحوي تغيير كنند 
كه برخ��ي از گرايش هاي سياس��ي و اجتماعي را 
مش��مول بحران رواني كنند، آنگاه سوءاستفاده از 
بستري روانپزشكي براي مجازات محتمل خواهد 
شد. او مي گويد: از س��وي ديگر اگر در سطح شهر 
درگيري ش��كل گيرد و پليس طرفين را بازداشت 
كند، مرجع قضايي مطابق ب��ا آنچه در اين اليحه 
ذكر شده است فرد را پس از بازداشت به بيمارستان 
ارجاع مي دهد. س��پس روانپزشك بيمارستان در 
حداقل زمان ممكن در هم��ان نوبت كاري فرد را 
معاينه و در صورت تشخيص فرد را بستري مي كند 
و به اين صورت روانپزشك بيمارستان مجبور است 
تمام درگيري هاي بيمارس��تان را در شيفت خود 

مورد معاينه باليني قرار دهد. 

  احتمال حبس روانپزشكان تا 5 سال 
اين روانپزشك با بيان اينكه در چنين شرايطي فشار 
بااليي روي روانپزشكان و كادر بيمارستان وارد است، 
ادامه مي دهد: اگر روانپزش��ك به اين نتيجه رسيد 
كه نيازي به بستري نيست باز هم نمي تواند بيمار را 
مرخص كند و بر اس��اس ماده ۷ اين افراد به صورت 
موقت بستري شده و ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان 
بس��تري موقت، توسط روان پزشك ديگري معاينه 
مي  ش��وند، همچنين نظر اين روان پزشك قطعي و 
الزم االجراء است. اومعتقد است كه اين »الزم االجرا 
بودن« كه در اليحه قيد شده است، مصونيت قضايي 
نخواهد داشت در نتيجه اگر نظر قاضي اين باشد كه 
فرد بايد بستري شود و روانپزشك نظر ديگري داشته 
باشد و فرد را بستري نكند قاضي مي تواند روانپزشك 
را احضار كند، چراكه صحبت از بحران رواني است كه 
مستقل از اختالالت روان پزشكي به صورت جداگانه 
در قانون تعريف شده اس��ت. قاضي نيز مي تواند با 
اجتهاد خود به راحتي به آن اس��تناد كند. از سوي 
ديگر احضار روانپزشك مي تواند مطابق با ماده ۳۶ 
اليحه مجازات درجه پنج يعني تا پنج سال حبس به 

همراه داشته باشد. 

    لزوم اصالح و تدوين مجدد اليحه 
شيرالي ادامه مي دهد: به دليل وجود بندهاي علمي در 
اين اليحه، بهتر است جهت تدوين مجدد و اصالح به 
كميسيون لوايح دولت بازگردد. همچنين در تدوين 
اليحه جديد نبايد جزئيات علمي درج شود - برخالف 
اليحه فعلي كه به ذكر جزئيات علمي نظير تعاريف 
علمي مربوط به روانپزشكي پرداخته است- چرا كه 
ذكر اين جزئيات اصواًل نه الزم و نه كمك كننده است 

و بايد به مراجع علمي سپرده شود.

    زير پا گذاشتن حقوق  شهروندي
حسن فالح پور، روانپزشك و از ديگر اعضاي انجمن 
علمي روانپزش��كان ايران نيز در اين باره مي گويد: از 
جمله موارد حائز اهميت در اين اليحه بستري شدن 
افراد فاقد اختالالت روان پزشكي است، كه مطابق با 
مواد ۳، ۷ و ۸ اين اليحه افرادي كه اختالل روانپزشكي 
نيز نداش��ته باش��ند به صرف انجام رفتاري خالف 
هنجارهاي اجتماعي و به صورت نا آگاهانه، مي توانند 
در بخش روانپزشكي، بستري اجباري شوند. بنابراين 
مواد مذكور به نوعي منجر به ايجاد مشكل در زمينه 
حقوق شهروندي افراد و سوءاستفاده از روانپزشكي 

خواهد شد. 

    نگراني از امكان دستور بستري
 از سوي مرجع قضايي 

اين روانپزش��ك مي افزايد: مطابق مواد مزبور مرجع 
قضايي مي تواند دستور بستري بدهد كه نگران كننده 
است، چراكه تنها روانپزش��ك بايد بتواند دستور به 
بستري اجباري يا اختياري افراد مبتال به اختالالت 
رواني را صادر كند و مراجع قضايي بايد بتوانند افراد 
را صرفا جهت ارزيابي رواني به روانپزشك ارجاع داده 
و در صورت تشخيص نياز به بستري اجباري توسط 
روانپزشك، اين دستور نيز از شخص روانپزشك صادر 
شود. متاسفانه تاكنون با توجه به نبود قانون در اين 
موارد، مراجع قضايي در برخي موارد راس��ا اقدام به 
صدور دستور بستري اجباري روانپزشكي مي كرده اند 
و با تصويب اليحه، اين اقدامات اشتباه به صورت قانوني 

امكان پذير مي شود. اين روانپزشك با اشاره به ابهام 
تعاريف در ماده ۱ اين اليحه، ادامه داد: در اين اليحه 
تعاريفي نظير بحران رواني، آشفتگي رواني و... درج 
ش��ده اس��ت. منوط كردن تعريف اختالالت رواني 
كه يك موضوع علمي نظير تعريف س��اير بيماري ها 
اس��ت به تاييد وزارت بهداش��ت كه يك دس��تگاه 
اجرايي است اقدامي غيرعلمي محسوب مي شود. از 
 سوي ديگر وجود اين تعاريف منجر به دخالت افراد 
غير روانپزش��ك در امر تش��خيص و صدور دستور 
بستري اجباري مي ش��ود. فالح پور معتقد است كه 
مطابق با ماده ۲۴ اليح��ه، مراجع قضايي در صورت 
وجود ش��واهد دال بر ابتال به اختالل روان در هر يك 
از طرفين دعاوي موظف اس��ت وي را جهت ارزيابي 
روانپزشكي به پزشكي قانوني معرفي كند و با توجه به 
شيوع حدود ۲۵ درصدي اختالالت رواني در جامعه، 
اين ماده مش��كالت متعددي را در روند رسيدگي به 

دعاوي و شكايات ايجاد خواهد كرد.

    بستري اجباري افراد غير مبتال 
به بيماري رواني طبق اليحه مذكور

او تاكيد كرد: تشخيص اين مورد كه آيا جرم انجام شده به 
علت اختالالت رواني بوده است يا خير بر عهده روانپزشك 
است. از س��وي ديگر بس��تري اجباري افراد تنها براي 
اختالالت شديد و يا خطر ساز انجام مي شود در حالي كه 
در اين اليحه اختالالت رواني با انواع شدت ها از خفيف 
تا شديد آمده و بستري اجباري براي افراد غيرمبتال نيز 
محتمل اس��ت. فالح پور همچنين اين را هم گفت كه 
ابهامات موجود در اين اليحه و عواقب ناشي از آن مي تواند 
منجر ب��ه افزايش انگ اجتماعي مراجع��ه براي درمان 
اختالالت روان و كاهش مراجعه افراد به روانپزشك شود، 
چراكه افراد نسبت به تبعات قانوني پس از آن دچار ترس 
مي شوند. از طرف ديگر بار بستري هاي اجباري نادرست 
در بخش هاي روانپزش��كي افزايش مي يابد.  اين عضو 
انجمن علمي روانپزشكان ايران، تصريح كرد: نامه اي كه 
جمعي از روانپزشكان جهت درخواست استرداد اليحه 
مذكور به رييس جمهوري ارس��ال كرده اند در راستاي 
حمايت از موضع انجمن علمي روانپزشكان ايران بوده 
است، چراكه به رغم پيگيري اين موضوع توسط انجمن 
از وزارت بهداشت همچنان تالش ها به نتيجه اي نرسيده 
و با توجه به نگراني ايجاد ش��ده در جامعه روانپزشكان، 
اين نامه به رييس جمهوري ارس��ال ش��د ت��ا اينگونه 
بازپس گيري اليحه از مجلس به دولت را خواستار شويم. 

گزارش
درخواست روانپزشكان از دولت براي پس گرفتن يك اليحه

 خطر بستري كردن افراد سالم
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