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 تورم، ناشي از محدوديت 
عرضه ارز و انباشت نقدينگي است

 واگذاري يك ملك تجاري 
به متري ۳۵۰ هزار تومان

انتظاراتازبانكها
بايدمعقولباشد

رييسكميتهاقتصاديشورايشهرتهرانباتشريححقوق
ازدسترفتهشهرداريدرواگذاريهااعالمكرد
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

يادداشت- 3

روايتي تلخ از بازار خودرو

چرا با ارز 17۵۰۰توماني مخالفم

انتخاب مالي   و چشم انداز گفت وگو 

با انتخاب»جو بايدن« و اتمام 
دوره رياست جمهوري »دونالد 
ترام��پ«، خوش بيني به رفع 
ناگهاني و يك شبه مشكالت 
بين المللي در فضاي سياسي 
و اجتماعي كشور حاكم شده 
است. صنعت خودرو همپاي 
صنعت نفت، آسيبي جدي از 
تحريم هاي امريكا ديده است.  ادامهدرصفحه7

من يك��ي از مخالف��ان جدي 
در  تومان��ي   17500 ارز 
و  هس��تم  فعل��ي  ش��رايط 
معتق��دم اين تصمي��م باعث 
افزايش مش��كالت معيشتي 
مردم خواه��د ش��د. در واقع 
پيشنهاد مجلس در خصوص 
ارز17500 توماني هيچ پايه و 
ادامهدرصفحه3 اساس كارشناسي ندارد و...  

»راب��رت مال��ي ش��خصيتي 
اس��ت كه در س��ال 2008 به 
دلي��ل تالش هايي ك��ه براي 
مذاكره ب��ا حماس داش��ت با 
فشارهاي البي هاي قدرتمند 
رژيم صهيونيستي در امريكا 
از كابينه ب��اراك اوبام��ا كنار 
گذاشته ش��د.« اين جمله به 
ادامهدرصفحه5 تنهايي تصويري مشخص از...  

فربدزاوه

آلبرتبغزيان

مهديمطهرنيا

طي 10 ماهه نخست سال جاري، 92 درصد به جمعيت اجاره نشين ها اضافه شد

آرامش شكننده در بازار مسكن
رشد مثبت 

زير سايه اختالفات سياسي

 آيا ثبات
 به  بازار  خودرو  برگشته  است؟ 

»تعادل« حواشي رياست جديد 
سازمان بورس را بررسي مي كند

KMC-K7آيا خودروي 
 9ميليارد و ۵00 ميليون ريال مي ارزد؟ 

اقتصاد ايران اجازه 
تنفس پيدا مي كند؟

بازگشت  
 معامله گران  

به  بازار  خودرو 

 بورس نيازمند
توجه بيشتر است

چرتكه 
»كرمان موتور« 

براي  گران فروشي 
خودروي چيني 

جعفر خيرخواهان در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

درس هاي چين براي اقتصاد ايران

يادداشت-5يادداشت-4

 آنچه البته
به جايي نرسد فرياد است

اولويت ها 
را فراموش كرده ايم

ماج��راي بودج��ه 1400 كل 
كشور و مواجه هايي كه ميان 
قواي تقنيني و اجرايي بر س��ر 
مس��ائل كالن ش��كل گرفته 
به نوعي داس��تان كل اقتصاد 
و معيش��ت كش��ورمان است. 
شكل و ش��مايلي ناهمخوان 
از روابطي مغش��وش كه انگار 
هر كس��ي بر طبل خود مي كوبد و از ظن خود دست به 
اقدام و تصميم سازي مي زند. بدون اينكه متوجه اصول و 
رهيافت هاي كارشناسي و تخصصي باشد. اقداماتي كه 
در نهايت گره اي از هزارتوي مش��كالت اقتصادي اقشار 
مختلف باز نمي كند و نظمي را به اين كالف س��ردرگم 
بازنمي گرداند. به عنوان مثال اساس��ا مش��خص نيست 
چرا حقوق ه��ا در ايران قرار اس��ت 25 درص��د افزايش 
پيدا كند. چرا يارانه هاي نقدي قرار اس��ت 2 برابر شود؟ 
چرا رويكردهاي مالياتي اين گونه تنظيم ش��ده و س��اير 
چراهايي كه كارشناسان و رسانه ها مطرح مي كنند، اما 
پاس��خي درخور به آن داده نمي شود. وقتي كارشناسان 
طرح پرس��ش مي كنند كه از كدام منبع قرار اس��ت اين 
تصميم س��ازي هاي بودجه اي محقق ش��ود، پاسخ داده 
مي شود كه قرار اس��ت، استقراض شود. استقراض يعني 
چه؟ يعني بانك مرك��زي پول چاپ كن��د؛ دارايي هاي 
ارزي را به ريال بدل كند يا اينكه در نهايت اوراق منتش��ر 
كنند. طبيعي است كه اين شكل از استقراض در نهايت 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كش��ور را افزايش خواهد 
داد. وقتي تصميم گيري مي شود كه نرخ ارز مبنا در بودجه 
17500 تومان در نظر گرفته ش��ود، طبيعي است كه در 
نهايت پايه پولي توسعه پيدا خواهد كرد؛ وقتي پايه پولي 
به اين شكل و ش��مايل افزايش پيدا كند، اقتصاد شاهد 
تكانه هاي تورمي افزون تر خواهد بود. تكانه تورمي قدرت 
خريد طبقات كمتر برخوردار را كاهش خواهد داد. كاهش 
قدرت خريد، شكاف طبقاتي كشور را افزايش خواهد داد. 
مجموعه اين عوامل در نهايت باعث گسترش فقر مطلق 
در جامعه خواهد ش��د. واقعيتي كه اين روزها متاسفانه 
به ش��دت در حال افزايش اس��ت. اين زنجيره اقتصادي 
كه من تالش كردم به  طور اختصار تش��ريح كنم، نتيجه 
رويكردي اس��ت كه در بودجه 1400 و اساس��ا در بطن 
تصميم سازي هاي اقتصادي در پيش گرفته شده است. 
ماجرا زماني بحراني تر مي شود كه بدانيم هيچ هماهنگي 
و هم افزايي ميان مجلس و دولت وجود ندارد. يعني دولت 
يك بودجه اي را ارايه كرده، بعد مجلس بودجه را ش��خم 
مي زند و اعداد و ارقام ت��ازه اي را جايگزين مي كند. بدون 
اينكه اساسا مشخص شود اولي چرا اين رويكرد را داشته 
و دومي چرا اين تغيي��رات را اعمال كرده اس��ت. وقتي 
يارانه 2 برابر مي ش��ود يا افزايش حقوق 25 درصدي 
پيش بيني مي شود، اين پالس به فضاي كالن اقتصادي 
ادامهدرصفحه5 داده مي شود كه...  

ش��عار درباره بهب��ود وضعيت 
اقتصاد كار پيچيده اي نيست، 
اما اينكه در عمل چه برنامه اي 
ب��راي آن در نظ��ر بگيري��م، 
اهميت دارد و در واقع تا زماني 
كه برنامه هاي عملي و اجرايي 
تدوين نش��ود، نمي توان انتظار 
داش��ت كه تغييري در عرصه 
عمل رخ دهد. اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته شرايط 
عادي را پش��ت سر نگذاشته اس��ت. از س��ويي با توجه به 
تحريم هاي امريكا، مراودات تجاري و درآمدهاي ارزي ايران 
بسيار محدود ش��ده و با توجه به عدم همكاري بانك هاي 
بين المللي، فعاالن اقتصادي ايران، فشار شديدي را تحمل 
كرده اند و در اين بين با شيوع كرونا، وضعيت پيچيده تر از 
قبل نيز شد. در چنين شرايطي استفاده حداكثري از توان و 
ظرفيت داخلي و كاهش مشكالتي كه در درون كشور وجود 
دارد بيشترين اهميت را دارد. موضوعي كه ما متاسفانه در 
سياست هاي اجرايي كشور آن را نمي بينيم و هر دستگاه و 
نهادي حرف خود را مي زند و به دنبال تصويب قوانيني است 
كه در شعارهايش به آن اشاره كرده و همين موضوع باعث 
مي شود كه هيچ تغييري در عمل به وجود نيايد. در كنار آن، 
دس��تگاه هاي اجرايي حتي در عمل به وعده هاي خود نيز 
جديتي نشان نمي دهند. براي مثال چه دولت و چه مجلس 
همواره بر لزوم حمايت از توليد تاكيد دارند و از برنامه هاي 
خود براي حمايت از سرمايه گذاران مي گويند در عمل اما 
ما نه تنها نشانه اي از اين تغيير نمي بينيم كه حتي همچنان 
تمام فشار مشكالت بر دوش توليد كننده است. در ايران اگر 
يك سرمايه گذار بخواهد پول خود را وارد توليد كند، راهي 
طوالني در پيش دارد و بايد از نهادها و دستگاه هاي مختلف 
مجوزهايي دريافت كند كه ماه ها زمان مي برد و همين روال 
پيچيده، باعث مي شود بسياري از سرمايه گذاران در ميانه 
راه پشيمان شوند. حتي در صورتي كه توليد كليد بخورد 
نيز همچنان مشكالت ادامه دارند. توليد كننده بايد همواره 
به سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و بانك ها 
جوابگو باشد و هزينه هاي جانبي توليد بسيار گسترده است. 
اين در حالي است كه در ايران سفته بازي و خريد و فروش در 
بازارهاي مختلف نه مالياتي دارد و نه بر آن نظارتي مي شود 
و افراد با استفاده از تورم مي توانند به راحتي سرمايه خود را 
به شكلي جدي افزايش  دهند. در كشورهاي توسعه يافته و 
حتي در كشورهاي منطقه، وضعيت طوري تغيير كرده 
كه اگر فردي قصد داش��ته باشد سرمايه خود را به توليد 
اختصاص دهد، در كمترين زمان مي تواند توليد خود را 
آغاز كند و با استفاده از تسهيالت دولتي در راحت ترين 
ش��رايط به كار خود ادامه دهد و اين در حالي اس��ت كه 
حتي تحريم يا محدوديتي نيز وجود ندارد. اگر ما قصد 
داريم تغيي��ري در ش��رايط اقتصادي به وج��ود آوريم، 
اولويت بايد به توليد اختص��اص يابد در غير اين صورت، 

همه حرف ها تنها در حد شعار باقي مي ماند.

مهديعليپورعباسعليابونوري
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مهديبيك| 
»اعضايحزبكمونيس�تچي�ن۸۰ميليون
نفرندواين۸۰ميليوننفربطورمتمركزدرحال
مديريتيكميلياردو3۸۰ميليوننفرچيني
هس�تند.ميدانيدچرا؟چونحاكميت،يگانه
اس�ت...يااينحاكميتراقبولداريدس�ّلمنا
ياقبولنداريد،بنابراينبايدبرويدگمش�ويد
بيرون...«اگرتصوركردهايداينجمالتمربوط
بهيك�يازمقاماتبلندپايهحزبكمونيس�ت
چينيايكيازاعضايمركزيكنگرهخلقچين
است،سختدراشتباهيد؛اينعباراتمتعلق
بهيكيازچهرههاينزديكبهجبههپايداريو
طيفهايتنداصولگرااستكهبهعنواننسخه
عملياتيبرايبهب�ودش�اخصهاياقتصادي
كش�ورمانمدت�يقب�لازانتخاب�اتمجلس
يازدهمارايهشدهاس�ت.چهرهايكهبسياري
ازاعض�ايجبههپايداريعن�وانپرطمطراق»
و برگزيدهان�د او ب�راي را استراتژيس�ت«
اظهارات�شرابالفاصل�هدرس�طحگس�ترده
منتش�رودرس�خنرانيهاازآنبهرهميبرند.
تالشهاييكهطيفهايتندجناحراستمدتي
قبلازآغازانتخاباتمجلسيازدهمدراسفند
س�ال9۸بااس�تفادهازآنهات�الشميكردند
ت�اتوجيهيب�رايردصالحيتهايگس�ترده
چهرههايبرجستهاصالحطلبتداركببينند
وبهافكارعمومياينپالسراارس�الكنندكه
اگرمي�دانانتخاباتمجلسيازده�مازرقابت
وتكثرگراييخاليش�دهاس�ت،نباي�دنگران
بود،اينمس�يرياس�تكهكش�وريهمچون
چيننيزطيدهههاياخي�رآنراپيمودهوبه
دس�تاوردهايقابلتوجهاقتصاديومعيشتي
نيزدستپيداكردهاست.اماآياواقعيتجهش
اقتصاديچينودس�تاوردهاييكهامروزازآن
ذيلعنوان»معج�زهاقتصادي«يادميكنندبه
همينشكلوش�مايليكهطيفهايتندروي
جناحراس�تبهآناش�ارهميكنندبااستفاده
ازتمركزگراييوبس�تندريچهه�ايتبادالت
اقتصاديب�اجه�انپيرامونيمحققش�دهيا
ماج�رايديگ�ريدركاربودهاس�تكهبرخي
اف�رادوجرياناتتالش�يبرايشفافس�ازي
درخص�وصآنص�ورتنميدهن�د؟واقعآن
اس�تكهداس�تاناصالحاتاقتص�اديچين
ك�هازس�ال1979)1357خورش�يدي(آغ�از
ش�دوچينراازكش�وريبااقتصاديبهشدت
»متمركز«بهكش�وريبااقتص�اد»بازارمحور«
بامناس�باتگس�تردهارتباطيبدلكرد،يكي
ازش�نيدنيترينروايتهايياستكهبررسي
تحليليوموشكافهآندرسهايفراوانيبراي
افرادوجرياناتيكههنوزگوش�يبرايشنيدن

وفكريبرايانديش�يدندارند،ميتوانددربر
داشتهباشد.چيندرحاليكه2۰درصدجمعيت
جهانرادرخودجايدادهاس�ت،33درصداز
رشداقتصادجهانيرا)آمارمربوطبهسال2۰19
وقبلازظهوركروناست(دراختياردارد.اعداد
وارقاميكهنش�اندهندهخيزشاژدهايزرد
آسيادردههدومقرن21است.معجزهاقتصادي
چينامادرمس�يرتاريخاززمانيآغازش�دكه
پسازمرگ»مائ�و«تصميمس�ازانچينيدر
يكروندتدريجياقتصاداينكشوررابهسمت
جهشواقعيتوليد،بازارمحوريوتكثرگرايي
هدايتكردند.اس�تارتيكهباعثشدچيندر
هردههيكسورپرايزبزرگبرايافكارعمومي
جهانيداشتهباش�دتاجاييكهامروزازمنظر
اعدادوارقاماقتص�ادي)ونهازنظرتواننظامي
وژئوپلتيك(اياالتمتحدهامريكارانيزپشت
سرگذاشتهاست.نقشچيندرپهنهسياسيبه
اندازهايپررنگشدهكهبسياريازتحليلگران

معتقدن�د،شكس�تترامپدر
انتخاباترياستجمهورياخير
اينكش�وربهدلي�لنارضايتي
ش�ركتهايب�زرگامري�كااز
رفتاريبودكهترامپدرمواجهه
باچي�ندرپيشگرفتهب�ود.اما
برايآگاهيازمس�يريكهچين
درفضاياقتصادبينالملليطي
كردهاس�ت،يكيازچهرههايي

كهميتواندروايتيدس�تاولازالگويتوسعه
چينياراي�هكند،جعف�رخيرخواهاناس�تاد
دانش�گاهفردوسيمشهداس�تكهدرجريان
گفتوگوبا»تعادل«تالشك�ردهنوريبهابعاد
پنهانهمهادعاهايكذبيبتاباندكهبرخيافراد
وجريان�اتدرخص�وصجهشاقتص�ادياين

كشورارايهميكنند.

طيس�الهاياخيربرخياف�رادوجريانات
اعالمميكنندكهدليلمعجزهاقتصاديچين،
تمركزگراييحزبكمونيستاست.گروههايي
كهمبتنيبراينپيشف�رضاعالمميكنندكه
اگردراي�رانهميكجريان،ي�كگروهيايك
دس�تهخاصاقتصادومديريتكشوررابهطور
كاملومتمركزدردستداش�تهباشند،نتايج
بهتريازتكثرگراييوخردجمعيدرپيخواهد
داشت.روايتشماازدليلاصليرشداقتصادي
حيرتانگيزچينميتواندراهگشاباشد.اصل

ماجرايتوسعهچينچيست؟
بل��ه متاس��فانه من هم ي��ك چنين 
ادعاهاي��ي را مي بينم و مي ش��نوم. 
افراد و جرياناتي كه براي رس��يدن به 
اهداف سياسي و انتخاباتي كوتاه مدت 
خ��ود نمونه هايي خيال��ي از چين را 
مث��ال مي زنند ك��ه البته هي��چ پايه 
و اس��اس علمي و تخصص��ي ندارد. 
براي بررس��ي و تحليل دقيق چرايي 

توسعه يك كشور قبل از هر چيز نيازمند رويكردهاي 
واقعي و منصفانه از روند بررسي ها هستيم. بعد از اين 
رويكرد تحليلي بي طرفانه تازه باي��د ديد كه آيا مثال 
الگويي كه چين براي توس��عه پياده سازي كرده براي 
اقتصاد ايران امكان پذير است يا نه؟ يك زماني خاطرم 
هست كه اساس��ا گفته مي ش��د چين به دليل اينكه 
كمونيست اس��ت و رويكردهاي مذهبي در آن جايي 
ندارد، شايستگي ارتباط با ايران را ندارد. اما مدتي بعد 
همين چين به دوست نزديك و غيرقابل انتقاد برخي 
افراد و جريانات داخلي بدل ش��د. باي��د بدانيم؛ چين 
از اواخر دهه 70 و اوايل ده��ه 80 ميالدي چهارمين 
مرحله اصالحي، انقالب خود را آغاز كرد. يعني متوجه 
شدند كه مسيري را طي بيش از يك قرن گذشته در 
تمركزگرايي و بستن دروازه هاي كشور به روي جهان 

پيراموني داشته اند، اشتباه بوده است.
چهعاملوعوامليباعثش�دتاچينبهيك

چنيننتيجهايبرسد؟
به هر حال چين تجربيات مختلف��ي را طي دهه هاي 
متمادي پشت س��ر گذاش��ته بود اما به دستاوردهاي 
مورد نظرش نرس��يده بود. وضعيت اقتصادي كشور 
چين قبل از آغ��از اصالح��ات اقتص��ادي از بدترين 
كش��ورهاي آفريقايي مثل كنگ��و و...نيز بدت��ر بود. 
در جدول ش��اخص هاي اقتصادي چي��ن اغلب يا در 
پايين ترين رده ها قرار داشت يا اينكه رتبه هاي بسيار 
پاييني را در اختيار داشت. معيشت مردم چين شرايط 
نامناسبي داش��ت و وعده هايي كه انقالب چين براي 
بهبود ش��اخص هاي زندگي و رفاه به مردم ارايه كرده 
بود، محقق نش��ده بودند.در شرايطي كه درآمد سرانه 
چين ب��ه 100دالر رس��يده ب��ود برخي كش��ورهاي 
آفريقايي درآمد س��رانه 300 تا 400دالري داشتند. 
ميليون ها چيني، دچار گرس��نگي بودن��د و مردم از 

زباله ها غذاي خود را جست وجو مي كردند.
اتحادجماهيرشوروينيزازمنظريخاصبه
چينشباهتداشت،چراسرنوشتايندونظام
باهمتفاوتپيداكرد،يكيدچارفروپاشيشد
وديگريدرراسهرماقتصاديجهانيايستاد؟

تفاوتي كه نظام اقتصادي چين با شوروي داشت اين 
بود كه رهبران چين تحليل درستي بر چشم انداز نظام 
كمونيستي شوروي داش��تند. آنها به درستي متوجه 
ش��دند كه بايد از علم اقتصاد و دانايي رس��وب كرده 
بش��ري بهره ببرند. ضمن اينكه براي استفاده از علم 
اقتصاد، عاقالنه مس��ير اصالحات تدريجي را انتخاب 
كردند. شوروي اما در سال هاي پاياني دهه 80 ميالدي 
ناگهان احساس كرد كه همه چيز را بايد از اساس تغيير 
دهد و اين اصالحات ناگهاني باعث شد تا ساختار اتحاد 
جماهير كه يكي از ابرقدرت هاي جهان��ي بود، دچار 
فروپاشي ش��ود. چين اما اين روند را چند دهه زودتر 
درك كرد و به بازار آزاد، عل��م اقتصاد و توليدمحوري 
ادامهدرصفحه6 روي آورد.   

اينهنربزرگچينيهادراقتصادبودكهمناطقيويژهبرايتحوالتاقتصاديموردنظرشان
ايجادكردند.البت�هوقتيصحب�تازمناطقويژهاقتص�اديميكنيم،ممكناس�تبرخي
مخاطبانبهيادمناطقويژهاقتصاديكشورمان)كيش،قش�مو...(بيفتندكهدروازهواردات
استوتاثيراتخاصيندارندوكمكيبهتوسعهكشورماننكردهاند.اماچينيهااين...مناطق
رابهدروازهه�ايصادراتبدلكردندواس�ماينمناط�قرا»پردازشصادرات«گذاش�تند.
چگونه؟تحليلكردندكهباتوجهبهاينكهنيرويكارارزاندارندوظرفيتهايفراوانيبراي

توليددارندازدانش،مديريتوتكنولوژيغربيدراينمناطقآزادبهرهبردند.

برش



رييس جمهور مي گويد به اعضاي تي��م اقتصادي دولت 
دستور داده كه در مسير تصويب بودجه با مجلس همراهي 
كنند و رييس مجلس نيز در صحبت هاي خود به همراهي 
دولت با مصوبات مجلس اش��اره دارد و مي گويد راه براي 
تعامل ميان قوا باز است. در عمل اما آنچه كه ديده مي شود 
نه تنها نشانه اي از كاهش اختالفات و رسيدن به جمع بندي 
قطعي بر سر بودجه ندارد كه حتي دو طرف زبان به تهديد 
نيز گشوده اند. از سويي اعضاي دولت مي گويند كه آنچه كه 
در كميسيون تلفيق رخ داده، نه تنها به برنامه دولت كمكي 
نمي كند كه حتي ش��باهتي با اليحه ابتدايي بودجه نيز 
ندارد. از سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز معتقدند آنچه 
ك��ه دولت پيش بيني كرده بود نه واقعي بود و نه اجرايش 
به سود اقتصادي كشور تمام مي شد و از اين رو مجلس در 
اليحه اصالحات اساسي به وجود آورده تا بتواند مشكالت را 
حل كند. آنچه كه به نظر مي رسد در ميان اختالف نظرهاي 
ميان دو قوه فراموش شده، اقتصاد ايران و سپس وضعيت 
مردم تحت تاثير شرايط پيچيده فعلي است. همان طور كه 
بسياري از كارشناسان اقتصادي تاكنون هشدار داده اند، در 
شرايط سخت اقتصادي فعلي، تنها راه براي بهبود شرايط 
استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور و همراهي و همكاري 
تمام قوا در اين مسير است، موقعيتي كه اقتصاد ايران در آن 
قرار گرفته و آمارها و گزارش هايي كه از اين وضعيت منتشر 
مي شوند نيز همين موضوع را نشان مي دهند. در سالي كه 
بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته جهان، تحت تاثير شيوع 
ويروس كرونا، يكي از تيره ترين سال هاي خود را پشت سر 
گذاشتند و رشد اقتصادي منفي، نقطه اشتراك عملكرد 
آنها به شمار مي رود، بر اساس گزارش بانك مركزي، اقتصاد 
ايران شش ماه ابتدايي امسال رشد اقتصادي مثبت داشته و 
حتي در بخش نفت نيز رشد مثبت بوده است. همين روند 
بر اساس پيش بيني هاي بين المللي در سال جاري ميالدي 
نيز ادامه خواهد داشت. صندوق بين المللي پول در گزارش 
اوليه خود از وضعيت اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۱ پيش 
بيني كرد اقتصاد ايران پس از سه سال از ركود خارج شود. 
به گفته اين نهاد، پيش بيني مي شود رشد اقتصادي امسال 
ايران مثبت سه درصد باشد. از سوي ديگر انتظار مي رود 
نرخ تورم در ايران كماكان در س��طح بااليي باقي بماند و 
بطور متوسط در سال ۲۰۲۱ تورم ۳۰ درصدي براي كشور 
پيش بيني شده است.  اين پيش بيني نشان مي دهد كه 
هرچند نمي توان انتظار داش��ت فعال نرخ تورم در ايران به 
استانداردهاي بين المللي نزديك شود اما الاقل بعد از حدود 
سه سال، رش��د اقتصادي مثبت قطعي خواهد بود و اين 
رشد در حالي به ثبت رسيده كه ايران در كنار شيوع كرونا، 
تحريم هاي امريكا را نيز پيش روي خود مي بيند. با وجود 
آنكه هم در حوزه تحريم ها و هم در مبارزه با كرونا، خبرهاي 
اميدواركننده اي منتشر شده كه مي تواند شرايط اقتصادي 
ايران در ماه هاي پيش رو را به شكل جدي تغيير دهد اما 
در عمل آنچه كه بيش��ترين اهميت را دارد، استفاده از 
ظرفيت هايي است كه به نظر در بهارستان و پاستور توجه 

چنداني به آن نمي شود.

اصالحنكنيد،تصويبنميكنيم
صرف نظر از تحوالت بين المللي، در داخل ايران نيز فضاي 
سياسي تغيير خواهد كرد. دولت روحاني به ماه هاي پاياني 
خود رسيده و در انتخابات خرداد سال آينده، رييس جمهور 
جديد مشخص خواهد شد و در مرداد ماه همان سال دولت 
سيزدهم كار خود را آغاز مي كند. همين موضوع بودجه سال 
آينده را نيز دستخوش تغيير كرده است. مجلس يازدهم كه 
از همان ابتداي كار خود نشان داد كه با دولت سر همراهي 
ندارد، در بررسي بودجه سال آينده نيز اين اختالف نظرها 
را نش��ان داد و كار را تا جايي پيش برد كه پيش از رسيدن 
بودجه به صحن علني و تنها بر اساس مصوبات كميسيون 
تلفيق، به نظر مي رسد بودجه با آنچه كه دولت در آذر ماه 
به نمايندگان ارايه كرد، فاصله اي قابل توجه دارد. هرچند 
دو ط��رف از اين مي گويند كه در مس��ير تصويب بودجه 
آماده اند با يكديگر همكاري كنن��د اما آنچه كه در عمل 
مطرح مي شود، چيزي جز اين را نشان مي دهد. مجلس در 
كميسيون تلفيق، با راي گيري لب مرزي كليات بودجه را 
تصويب كرد و پس از اعمال تغييرات، حاال زمان آن رسيده 
تا در هفته آينده، بودجه به صحن علني بيايد و تكليف قانون 
بودجه مشخص شود. در شرايطي كه به نظر مي رسد دولت 
از تغييرات به وجود آمده ناراضي  است حاال صحبت هاي 
رييس كميته منابع كميسيون تلفيق مجلس نشان مي دهد 
كه مجلس سر عقب نشيني ندارد و شمس الدين حسيني 
حتي دولت را تهديد ك��رده كه اگر بنا بر اعمال تغييرات 
ندارد، مجلس به كليات بودجه راي مثبت نخواهد داد. او 

گفته: اين طور نيست مجلس في البداهه بتواند در همه امور 
از صفر قانون نويسي انجام دهد.براي رسيدن به قانون يا بايد 
اليحه از طرف دولت ارايه شود يا طرح از سوي نمايندگان 
مجلس تهيه شود.بدين شيوه نيست كه مجلس بتواند 
براي مث��ال در خصوص بودجه طرح اراي��ه دهد چرا كه 
مطابق اصل 5۲ قانون اساسي بودجه كه سند مالي يك 
سال دولت است در قالب اليحه توسط دولت پيشنهاد و از 
سوي مجلس رسيدگي و تصويب مي شود. حسيني درباره 
سرنوشت اليحه بودجه در مجلس نيز گفته: دولت از حيث 
تاريخي در آذرماه سال جاري اليحه بودجه سال ۱4۰۰ را 
ارايه كرد اما اين اليحه پر از ايراد و اش��كال بود. اگر كليات 
اليحه بودجه در كميسيون تلفيق رد مي شد جاي تعجب 
نداشت كما اينكه سال گذشته در صحن علني مجلس 
كليات بودجه رد شد و همين االن هم خيلي از نمايندگان 
طرح مي كنند كه كليات اليحه بودجه سال ۱4۰۰ بايد 
در صحن رد شود. بطوركلي در كميسيون تلفيق ۲۳ نفر 
به كليات اليحه بودجه س��ال ۱4۰۰ راي موافق و ۱9 نفر 
راي مخالف دادند. رييس كميته منابع كميسيون تلفيق 
بودجه ۱4۰۰ مجلس شوراي اسالمي گفت: تصويب كليات 
اليحه بودجه در كميسيون به اين دليل بود كه »محمد 
باقر نوبخت« رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و »سيد 
حميد پور محمدي« معاون هماهنگي ايشان به صراحت 
گفتند اين حق شماست كه اليحه بودجه را اصالح كنيد. 
وقتي كميسيون تلفيق راي به كليات اليحه بودجه داد و 
به اص��الح آن ورود كرد قدري ادبيات دولتمردان به ويژه 

شخص رييس جمهور تغيير كرد و مدام از اصل تغييرات 
اليحه بودجه انتقاد كرد. كميس��يون تلفيق با اين شرط 
كه اليحه بودجه اصالح ش��ود به كليات آن راي داد. وي 
در ادامه س��خنان خود به دولتمردان توصيه كرد كه اگر 
دغدغه تغييرات اليحه بودجه را داريد به صراحت بگويد 
اين تغييرات را قب��ول نداريد ولو اينكه كليات را مجلس 
رد كند در اين صورت كليات در صحن رد خواهد شد. اگر 
تلقي دولت اين است كه بودجه اي كه در قالب اليحه براي 
تصويب به مجلس اراي��ه داده اگر تغيير كند، نمي پذيرد 
اين را رييس جمهور به صراحت بگويد و بنويسد مطمئن 
باشند كه كليات بودجه سال ۱4۰۰ در صحن رد مي شود. 
مجلسي كه از روزهاي ابتدايي كار خود بر اين موضوع تاكيد 
كرده كه اولويت خود را بر بهبود سطح معيشت مردم استوار 
كرده و از اين رو بودجه را نيز با همين هدف پيگيري مي كند، 
حاال رسما دولت را تهديد مي كند كه اگر تغييرات را نپذيرد 
كار به جاي باريك كشيده خواهد شد و كليات بودجه در 
مجلس رد مي ش��ود. اين تهديد در حالي مطرح شده كه 
تنها حدود يك ماه تا زمان تصويب نهايي بودجه باقي مانده 
و مشخص نيست در صورت رد شدن كليات، سرنوشت 
بودجه كشور در سال آينده چگونه خواهد شد. در شرايطي 
كه پس از سه سال فشار بر مردم، اقتصاد ايران نشانه هايي از 
رشد مثبت را نشان داده، اختالف نظر دو قوه در هفته هاي 
گذشته، به تهديدي جديد بدل شده و وقتي راه تنفس باز 
مي شود، به نظر مي رسد هيچ همراهي و همكاري براي 

استفاده از اين فرصت شكل نگرفته است.
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پاسخگوترشبهاحتمال
ميانجيگريميانايرانوامريكا

دبيركل سازمان ملل از ايران و امريكا خواست تا از بن 
بست فعلي بر سر توافق هسته اي خارج شوند اما اعالم 
كرد كه انتظار نتيجه س��ريع ندارد.  آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل در كنفرانسي خبري در پاسخ به 
احتمال ميانجي گري مي��ان ايران و امريكا اعالم كرد: 
»كارهاي زيادي بايد انجام ش��ود« اما »انتظار راه حل 
سريع ندارم«. گوترش ادامه داد: من باور دارم كه همگي 
يعني تمام كساني كه وارد برجام شده اند و ديگر طرفين 
بايد با يكديگر براي كاهش ترديدها به منظور مواجهه 
با دشواري ها و موانع همكاري كنند. وي بدون اشاره به 
احتمال ميانجيگري گفت كه اين مساله دارد »در جهت 
رسيدن به راه حلي حركت مي كند كه در آن ما توافقي 
خواهيم داشت كه براي صلح و ثبات در خليج )فارس( 
و جهان ضروري اس��ت«. دبيركل سازمان ملل با ابراز 
تاسف نسبت به »زير سوال رفتن توافق هسته اي« بيان 
كرد: برجام يك پيروزي بزرگ ديپلماتيك و عنصري 
ضروري براي صلح و ثب��ات در خليج )فارس( بود. وي 
ادامه داد: واضح است كه دش��واري ها و موانعي وجود 
دارد. مسائل پيچيده تر ش��ده اند چراكه امريكا توافق 
را ترك و اقدامات بيش��تري اتخاذ ك��رد. در اين زمان 
ايران نيز گام هايي براي توسعه توانايي هاي هسته اي 
خود برداشته است. نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز 
تصميم دولت بايدن براي بازگشت به برجام را »اشتباه« 
خواند. بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
روز پنج شنبه مدعي شد كه بازگشت اياالت متحده به 
توافق هسته اي يك »اش��تباه« است و نسبت به عدم 
بازگشت امريكا به اين توافق ابراز اميدواري كرد. وي در 
ميان سخنان خود مدعي شد كه پول رسيده به ايران از 
انعقاد توافق هسته اي سال ۲۰۱5 با قدرت هاي جهاني 
صرف »گسترش تروريسم« و »درگيري در يمن، آفريقا 
و خاورميانه« شده است. نتانياهو در انتها افزود كه وي 
از كانال  ديپلماتيك براي ممانعت از تالش ايران براي 

آسيب رساندن به اسراييل استفاده خواهد كرد.

تشخيصنيازهايمردم
ضرورتمهمكشوراست

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: در دهه 
پنجم انق��الب مهم تري��ن ضرورت براي مس��ووالن 
تشخيص دقيق نيازها و مطالبات مردم و برنامه ريزي 
براي پاسخ به آنهاست. محمدرضا عارف   اظهار كرد: در 
يك ارزيابي كلي از عملكرد 4 دهه اول انقالب اسالمي، 
دس��تاوردهاي كش��ور عمدتا مرهون حضور جوانان 
متعهد و پرتالش در همه زمينه ها و صحنه ها به ويژه 
در حوزه هاي علمي و حضور محققين و دانشمندان، 
توجه به دانش و فناوري، نقش آفريني آنها و تشخيص 
درس��ت اولويت ها و بها دادن به اولويت هاي كشور در 
زمينه توسعه و پيشرفت است.  در دهه پنجم انقالب 
مهم ترين ضرورت براي مس��ووالن تشخيص دقيق 
نيازه��ا و مطالبات مردم و برنامه ريزي براي پاس��خ به 
آنهاست. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه 
داد: اولويت اصلي و مسير درست حركت كشور براي 
تحقق خواسته هاي مردم و حل چالش ها و مشكالت 
كشور، مسير دانش اس��ت . پژوهش، فناوري و توليد 
ثروت الزامات و نتايج اين نگاه است. وي با اشاره به بيانيه 
گام دوم انقالب كه از سوي رهبر معظم انقالب منتشر 
شد، تصريح كرد: بيانيه گام دوم انقالب كه به عنوان يك 
سند فرادستي براي پيشرفت و تعالي كشور محسوب 
مي شود بايد مورد توجه همه دست اندركاران قرار بگيرد 
و در اين ارتباط هم وظيفه سنگيني بر عهده تشكل هاي 
علمي اس��ت. عارف با اش��اره به جامعه ابرهوشمند و 
انقالب صنعتي چهارم، گف��ت: همه نهادهاي علمي، 
كارب��ردي و حاكميتي از جمله انجم��ن فرماندهي و 
كنترل بايد خود را آماده حضور در جامعه ابر هوشمند 
كنند و بايده��ا و نبايدهايي را در برخورد با اين جامعه 
براي خود در نظر داش��ته باشند و نيز مشاركت جدي 
علمي و فناورانه در رويدادهاي جامعه ابر هوشمند را 
براي خود ترسيم كنيم. وي با توصيه به حضور جدي تر 
جوانان نخبه در انجمن فرماندهي و كنترل بر ضرورت 
توجه به علم فرماندهي و كنترل به عنوان يك علم فرا 
رش��ته اي از سوي نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير 
تاكيد كرد و گفت: حاكميت علم فرماندهي و كنترل 
را براي اجراي كامل برنامه هاي پيشرفت و تعالي كشور 
در برنامه هاي ملي و در زمينه هاي دفاعي، اقتصادي، 
فرهنگي و مديريت بحران ها بايد پذيرفت. عضو شوراي 
عالي انقالب فرهنگ��ي در پايان با تاكيد بر ترويج علم 
فرماندهي و كنت��رل از طريق هم��كاري با نهادهاي 
مختلف، خاطرنشان كرد: با توجه به پايين بودن شاخص 
بهره وري در كشور، استفاده از علم فرماندهي و كنترل 

براي ارتقاء اين شاخص ضروري است.

بگوييداسراييلنميگذارد
بهبرجامبازگرديد

يك فعال سياسي در واكنش به سخنان اخير وزير 
خارجه امريكا گفت: گويي ايران عهدشكني كرده و 

فرمانده ارشد امريكا را ترور كرده است!
علي مطهري در توييتر نوشت: 

وزير امور خارجه امريكا گفته اول ايران به برجام برگردد 
و ما راستي آزمايي كنيم تا تحريم ها را برداريم و به برجام 
برگرديم. گويي ايران عهدشكني كرده و فرمانده ارشد 
آنها را ترور كرده است. به قول معروف: رو كه رو نيست، 
سنگ پاي قزوين اس��ت. راحت بگو اس��راييل اجازه 
نمي دهد ما به برجام برگرديم. آنتوني بلينكن وزير خارجه 
جديد امريكا در نشس��ت خبري اخير خود اظهار كرد: 
بايدن بسيار شفاف است. اگر ايران به تعهدات خود ذيل 
توافقنامه هسته اي عمل كند، امريكا نيز برمي گردد. او 
ادامه داد: اگر ايران به برجام برگردد و پايبند باشد، ما يك 
تيم تخصصي براي گفت وگو درباره بازگشت به اين توافق 
تشكيل مي دهيم. آن زمان همراه با متحدان خود از برجام 
به عنوان س��كويي براي حل موضوعات ديگر استفاده 

خواهيم كرد. اما تا آن زمان فاصله زيادي وجود دارد.

حقوقسربازانچهاربرابرميشود
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال ۱4۰۰ 
از مصوبه اين كميسيون براي افزايش 4 برابري حقوق 
س��ربازان و افزايش 5۰ درصدي اي��ن پرداخت براي 
سربازان متاهل خبر داد. رحيم زارع در نشستي خبري 
با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق گفت: تقريبا حقوق 
سربازان در كميسيون تلفيق نهايي شده كه در صورت 
تصويب در صحن علني، حقوق سربازان در سال آينده 
4 برابر افزايش پيدا مي كند.عالوه بر آن 4۰۰ هزار تومان 
مازاد براي رفت و آمد آنها تسهيالت اختصاص داده شده 
است. سربازان متأهل نيز تس��هيالتي مانند افزايش 
5۰ درصدي اين پرداخت خواهند داش��ت همچنين 
مقرر ش��د به منظور اش��تغالزايي مبلغ 5۰ ميليون و 
۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت كم بهره در زمان پايان 
خدمت پرداخت ش��ود. وي اضافه كرد: در تبصره ۱4 
درباره دستورات مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تصميماتي در 
حوزه منابع عمومي بودجه گرفته شد كه از جمله آن 
مي توان به تكليف براي وزارت جهاد كشاورزي اشاره 
كرد كه بر اساس آن براي اجراي طرح هاي آبياري تحت 
فشار هزار و 757 ميليارد تومان اعتبار تخصيص مي يابد 
همچنين براي طرح هاي آبخي��زداري و آبخوان داري 
هزار و 757 ميليارد تومان پيش بيني شد. وي با اشاره 
به مشكالت شهر اهواز گفت: 877 ميليارد تومان براي 
طرح هاي آب و فاضالب اهواز، حميديه، كارون و باوي 
پيش بيني شده اس��ت. همچنين كميسيون تلفيق 
تصويب كرد كه افزايش س��رمايه صن��دوق نوآوري و 
شكوفايي به ميزان هزار ميليارد تومان باشد.۱۳ هزار 
ميليارد تومان تس��هيالت ب��راي نهادهاي حمايتي 
همچون كميته امداد امام )ره( و سازمان بهزيستي به 
منظور اشتغالزايي و توانمندي زنان سرپرست خانوار 
پيش بيني شده اس��ت. سخنگوي كميسيون تلفيق 
با اشاره به مصوبه كميس��يون درباره حقوق سربازان 
اظهار كرد: تقريبا حقوق سربازان در كميسيون تلفيق 
نهايي شد كه در صورت تصويب در صحن علني، حقوق 
سربازان در س��ال آينده 4 برابر افزايش پيدا مي كند. 
عالوه بر آن 4۰۰ هزار تومان مازاد براي رفت و آمد آنها 
تسهيالت اختصاص داده شده است. سربازان متأهل 
نيز تسهيالتي مانند افزايش 5۰ درصدي اين پرداخت 
خواهند داشت همچنين مقرر شد به منظور اشتغالزايي 
مبل��غ 5۰ ميليون و ۱۰۰ ميليون تومان تس��هيالت 

كم بهره در زمان پايان خدمت پرداخت شود.

ظرفيتيكميليارددالري
تجارتايرانوارمنستان

وزير اقتصاد ايران در ديدار با همتاي ارمنس��تاني خود 
ضمن تاكيد بر توسعه زير ساخت هاي ارتباطي و مالي 
دو كش��ور گفت: با توجه به ظرفيت صادرات و واردات 
دو كش��ور و در صورت توسعه همكاري هاي دوجانبه 
مي توان سطح مبادالت تجاري را تا يك ميليارد دالر در 
سال افزايش داد. فرهاد دژپسند در اين ديدار با اشاره به 
اينكه بايد تالش كنيم در زمينه زير ساخت هاي ارتباطي، 
توسعه جاده و خطوط ريلي را افزايش دهيم گفت: تمركز 
بر خط راه آهن ايروان - جلفا – تهران سبب توسعه روابط 
تجاري دو كشور خواهد شد و از ظرفيت خود به عنوان 
وزير اقتصاد در ش��ورا و مجامع اقتصادي كشور جهت 
تس��ريع در اين امر استفاده خواهم كرد. وزير اقتصاد با 
تاكيد بر حل كردن مشكالت به صورت ساختاري افزود: 
بايد روابط گمركي دو كشور را توسعه دهيم و نبايد در 
رابطه اقتصادي عميق دو كشور اين مسائل مانع ايجاد 
كن��د. وي در ادامه و با اش��اره به همكاري هاي بانكي و 
بيمه اي بين دو كشور اظهار داشت: بايد در اين خصوص 
مدل ه��اي جديد همكاري تعريف كني��م و مبادالت 
دو جانبه پولي، بانكي و مال��ي در قالب قرار دادهاي دو 
جانبه داشته باشيم. دژپسند در ادامه پيشنهاد كرد كه 
بانك مشترك ميان دو كشور تاسيس شود تا مشكالت 
توسعه مالي حل شده و روند سريع تري را در اين خصوص 
شاهد باشيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه صرف نظر از همه 
موارد، مي توان به يك مدل تسويه مالي دست يافت تا 
هم دولتمردان و هم بازرگانان ارمنستاني را مصون نگه 
دارد، افزود: در اين زمينه ما مدل تجربه شده داريم و شما 
مي توانيد با معاون وزير و رييس سازمان سرمايه گذاري 
و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مذاكره كرده و از آن 
مكانيسم بهره مند شويد. دژپسند به نبود تفاهم نامه 
بيمه بين كشور ايران و ارمنس��تان اشاره و اظهار كرد: 
در حال حاضر با توجه به ظرفيت هاي موجود در زمينه 
حمل و نقل و برقراري امكان تردد وسايل نقليه و كاال در 
عمق خاك دو كشور و همچنين ظرفيت همكاري هاي 
گردشگري مي توان به تفاهم نامه بيمه اي دست يافت 
كه درحل اين قبيل مسائل كمك خواهد كرد. وي در 
ادامه به لزوم توسعه روابط تجاري دو طرف بدون فوت 
وقت اشاره كرد و گفت: در حال حاضر حجم مبادالت 
ايران و ارمنستان حدود ۳۰۰ ميليون دالر در سال است 
كه با توجه به ظرفيت هاي دو كشور اين رقم مي تواند 
به يك ميليارد دالر برس��د و ب��ا توجه به ظرفيت هاي 
صادراتي ايران دستيابي به اين هدف ناممكن نيست. 
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در زمينه تجارت خارجي با 
معرفي ظرفيت ها مي توانيم تجار و بازرگانان را نيز براي 
توسعه حداكثري حجم مبادالت تجاري دخيل كنيم 
اظهار كرد: در حال حاضر  كاالهاي زيادي از كشور هاي 
ديگر وارد ارمنستان شده كه بخش قابل توجهي از آن 
در ايران قابل تهيه است كه پيشنهاد مي كنيم به عنوان 
فرصت طالي��ي در نظر بگيريد. دژپس��ند در ادامه به 
سرمايه گذاري خارجي در دو كشور با توجه به فرصت ها 
و ظرفيت هاي موج��ود به خصوص در حوزه نفت و گاز 
و صنايع معدني اش��اره كرد و افزود: با سرمايه گذاري 
خارجي مش��ترك مي توانيم براي كشور هاي منطقه 
و اتحاديه اوراس��يا، محصول خاص با برند خاص توليد 
كنيم. وي با اشاره به سابقه تاريخي ميان دو جمهوري 
اظهار كرد: اين سرمايه گذاري ها سبب گسترش روابط 
دو كشور به صورت نمايي بوده و داراي اثرات دايمي 
است و مي تواند سكوي پرتابي براي دو كشور ايران و 

ارمنستان در منطقه شود.

رشد مثبت زير سايه اختالفات سياسي

اقتصادايراناجازهتنفسپيداميكند؟

قاليباف: 

ظريف: 

روحاني: 

كمالوندي: 

از دولت براي اجراي مصوبه مجلس تشكر مي كنم

وظيفه امريكاست كه به برجام بازگردد

سه سال است با خيال راحت نخوابيده ام

ذخاير اورانيوم 20 درصد به 17 كيلوگرم رسيد

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: وظيفه خود مي دانم 
از طرف خودم و نمايندگان از دولت تشكر كنم كه در اجراي 
قانون اقدام راهب��ردي براي لغو تحريم ها، درنگ نكردند. 
محمدباقر قاليباف در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه دهه 
مبارك فجر اين ايام را به ملت ايران تبريك و ياد حضرت 
امام و شهداي گرانقدر را گرامي مي داريم. وي ادامه داد: روز 
خوشحال كننده و افتخارآميزي است و از سايت فردو بازديد 
داشتم. بايد تشكر كنم از همه كساني كه در اين سال هاي 
سخت تالش كردند و به واقع معني قوي شدن كه رهبري 
گفتند را محقق كردند و اين قوي شدن مايه عزت ماست. 
رييس مجلس همچنين ياد ش��هداي هس��ته اي و همه 
كساني كه گمنام زحمت كش��يدند را گرامي داشت. وي 
ادامه داد: در چارچوب  نظارت ميداني و قانون رفع تحريم 
راهبردي و زمانبندي هاي اجراي آن از جمله غني سازي ۲۰ 
درصد به فردو آمديم. وظيفه خود مي دانم از طرف خودم 
و نمايندگان از دولت تشكر كنم كه در اجراي قانون درنگ 
نكردند. خدا قوت مي گويم و از سازمان انرژي اتمي و وزارت 
خارجه قدرداني مي كنم. در كمتر از يك ماه قريب به ۱7 
كيلو غني سازي شده است و سانتريفيوژهاي IR۲m نصب 
ش��ده يا در حال نصب است. رييس مجلس اظهار كرد: ما 

براي پيشرفت كشور نياز به پيشران هايي در حوزه صنعت 
و اقتصاد و غيره داريم و يكي از آنها صنعت هسته اي است و 
تركيبي از فناوري و علوم ديگر را هم شامل مي شود. امروز 
نمونه هاي جدي اين روند را در اين صنعت ديديم. در حوزه 
كشاورزي، راديودارو و غيره اين صنعت فعال و موثر است. 
اگر دشمن محكم ايستاده كه ما داراي اين بنيه علمي نباشيم 
و از ايران قوي ناراحت هستند ما مصمم هستيم در اين راه 
گام برداريم و مجلس با مصوبه اش در رفع تحريم وارد اين 
روند شد. وي اضافه كرد: بايد تاكيد كنم همه اقدامات ايران 
در چارچوب برجام است. ما هيچ وظيفه اي نداريم كه وقتي 
آنها پايبند نيستند، ما باشيم. هر وقت آنها به تعهداتشان 
عمل كردند يعني رفع تمام تحريم ها و مشكالت بانكي و 
نفتي و تجاري ما برداشته شد با گزارش به مجلس دوباره بر 
اساس مواد ۳۶ و ۳7 به تعهدات خودمان مي توانيم برگرديم. 
قاليباف تاكيد كرد: با اين تصميم دشمنان ما باور كنند كه 
ما مصمم بر اجراي اين قانون هستيم تا رفع كامل تحريم 
را ش��اهد باشيم. وي خاطرنش��ان كرد: صنعت هسته اي 
گام بزرگي در مسير خنثي سازي تحريم برداشته است و 
معتقديم با اقدام و مواضع واحد به گونه اي پيش رويم كه 
مردم در آينده با آسايش و امنيت و رفاه بيشتر زندگي كنند.

وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: اكنون وظيفه امريكاست 
كه به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا كند. محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه كشورمان در نشست خبري مشترك با 
چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه گفت: روابط با تركيه براي 
ما بسيار مهم است. وي تاكيد كرد: با رفتن دولت تروريست 
دونالد ترامپ اميدواريم كه روابط كشورهاي منطقه به حالت 
عادي خود بازگردد.  ظريف تاكيد كرد: به منظور كم كردن 
مشكالت و رنج هاي ملت سوريه به گفت وگوهاي آستانه 
ادامه مي دهيم و گفت وگوها اكنون جاي جنگ در اين كشور 
را گرفته است. ظريف گفت: ما با صراحت تحريم هاي امريكا 
عليه تركيه را محكوم كرديم و براي آنها هيچ ارزشي قائل 
نيستيم، باعث تاسف است كه دولت امريكا معتاد به تحريم 
ش��ده است. اين سياست امريكا به ضرر تمام دنيا و به ضرر 
خود امريكا تمام خواهد شد. وي گفت: برجام توافقي بود كه 
دولت امريكا، ايران و پنج كشور ديگر به آن پيوستند و بعد 
از مذاكرات طوالني همه موضوعات را در آن بررسي كردند 
و اين توافق به تاييد شوراي امنيت ملل متحد رسيد. آنچه 
كه در توافق نيست مورد توافق قرار گرفته است كه در توافق 

نباشد و امروز نمي تواند آن موضوعات به توافق اضافه شود. 
اين توافق در چارچوب بي اعتمادي متقابل نوشته شده است 
لذا ساز وكارهايي پيش بيني شد كه اگر يك طرف توافق را 
اجرا نكرد طرف مقابل هم بتواند تعهدات خود در توافق را اجرا 
نكند. امريكا تصميم گرفت كه نه تنها از توافق خارج شود بلكه 
كساني كه به اين توافق متعهد بودند را تحريم كند و تحت 
فشار قرار دهد و ما شاهد بوديم كه شركت ها و بانك هاي 
تركيه اي را هم به همين دليل تحري��م كرد. وزير خارجه 
كشورمان گفت: اين اقدام در واقع نمونه بارز قانون شكني 
اس��ت، اقداماتي كه ايران كرد بر اساس توافق براي جبران 
اقدامات طرف امريكايي ب��ود و به معني تالش ايران براي 
دستيابي به سالح هسته اي نيست. ما از نظر اعتقادي و از 
نظر استراتژيك سالح هسته اي را قبول نداريم و آن را باعث 
امنيت نمي دانيم. معتقديم هرچه سريع تر بايد سالح هاي 
هسته اي توسط همه دارندگان سالح هسته اي نابود شود .  
ظريف گفت: اين را تاكيد مي كنم كه امريكا از برجام خارج 
شده و تعهدات خود را نقض كرده است و اكنون هم وظيفه 
امريكاست كه به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا كند. 

رييس جمهور گفت: خدا را گواه مي گيرم در اين سه سال 
هيچ شبي نبوده كه با خيال آسوده سر بر بالين بگذارم. در 
اين سه سال احساس مسووليت دوره جنگ تحميلي را 
داشتم و احساس مي كردم كه در جنگ تحميلي هستيم. 
وي همچنين با تبريك فرا رسيدن ايام دهه فجر به ملت 
ايران و خانواده هاي شهداي انقالب اسالمي، افزود: بايد 
قدردان مردم عزيز ايران بابت ۱۶ سال مبارزه براي پيروزي 
انقالب و 4۲ سال ايستادگي، صبر، مقاومت و سازندگي 
كشور باشيم. رييس جمهور با اش��اره به صبر و مقاومت 
مردم در سه سال اخير در يك جنگ اقتصادي تحميلي 
بي نظير در تاريخ، خاطرنشان كرد: نظير اين جنگ شايد 
پيدا نشود يا اندك باشد كه اينچنين كشور و ملتي را تحت 
فش��ار قرار دهند تا در برابر يك جالد، سر فرو بياورد، اما 
ملت ما ايستادگي و مقاومت كرد. روحاني ادامه داد: خدا 
را گواه مي گيرم در اين سه س��ال هيچ شبي نبوده كه با 
خيال آسوده سر بر بالين بگذارم. در اين سه سال احساس 
مس��ووليت دوره جنگ تحميلي را داش��تم و احساس 
مي كردم كه در جنگ تحميلي هستيم. مردم ايستادگي، 
صبر و مقاومت كردند و رنج فراواني ديدند، ولي احساس 
مي كنم مردم براي تامين مايحتاج خود دچار رنج هستند 

و اجناس از قيمت تعادلي خارج شده است. دشمن ما را سه 
سال در تحريم شديد قرار داده است. منابع مالي ما را در دنيا 
قفل كرده و اجازه صادرات نفت و ميعانات گازي را نمي دهد 
و براي صادرات ساير كاالها هم مشكل درست كرده است. 
با اين حال با وجود همه س��ختي ها در ۱۰ ماه اول امسال 
واردات ما حدود ۳۰ ميليارد دالر و صادرات غيرنفتي ما 
بي��ش از ۲8 ميليارد دالر بوده اس��ت؛ البته اين رقم بايد 
بيشتر مي شد ولي به خاطر كرونا صادرات ما سخت شد. 
وي در ادامه تاكي��د كرد: ملت ما نه در برابر تحريم، نه در 
برابر فشار و توطئه و نه در برابر ويروس سر فرود نياورد و 
متحد بود و ايستادگي و مقاومت كرد و ان شاءاهلل اين اتحاد 
و يكپارچگي باقي بماند. رييس جمهور با اشاره به اهميت 
امنيت غذا در كشور گفت: در دوران كرونا امنيت غذايي 
را بيشتر لمس كرديم زيرا كشورهايي به دليل ترس كرونا 
اجازه صادرات مواد غذايي خود را نمي دادند و اگر در گندم 
خودكفا نبوديم و ش��رايط برنج، شكر و روغن ما متفاوت 
از گذش��ته نبود، مردم رنج بيش��تري تحمل مي كردند. 
در اين هفت س��ال كار بزرگي در بخش كشاورزي انجام 
شده است. البته اصل كار با كشاورزان بوده است ولي در 

سرمايه گذاري هاي بزرگ دولت بايد وارد شود.

س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت: ذخاير اورانيوم 
غني شده ۲۰ درصد كشور به حدود ۱7 كيلوگرم رسيده 
اس��ت. بهروز كمالوندي   گف��ت: قانون را مو ب��ه مو اجرا 
مي كنيم. مجل��س و دولت درباره پروت��كل الحاقي و لغو 
اجراي آن تصميم گيري مي كنند. ما در اين باره آمادگي 
داريم، اجراي قانوني ش��دني اس��ت. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي گفت: وقت مبسوطي را براي بازديد از سايت 
فردو قرار دادند و از بخش هاي زيرزمين و آزمايشگاه خأل، 
مواد و غي��ره بازديد كردند. آقاي قاليباف و هيات همراه از 
اينكه قانون به نحو احسن اجرا مي شود خوشحال بودند و 
سواالت زيادي داشتند كه به آنها پاسخ داده شد. وي درباره 
نصب سانتريفيوژهاي IR-۲m طبق مصوبه مجلس در 
نطنز گفت: االن آمار دقيق ن��دارم. اما حتما قبل از پايان 
سه ماه مهلت تعيين شده، هزار ماشين IR-۲m را نصب 
شده خواهيم داشت. كمالوندي  اظهار كرد: بر اساس آنچه 
از سوي مسووالن كشور ش��نيدم قرار است طرف مقابل 
تعهدات خود را انجام دهد و اگر قرار باشد ايران به تعهداتش 
برگردد مسووالن باال و مجلس در اين باره تصميم مي گيرند.   

در س��ازمان انرژي اتمي آمادگ��ي داريم با ظرفيت كامل 
فعاليت هاي خود را داشته باش��يم و ما منتظر دستورات 
هستيم. كمالوندي درباره توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر 
گفت: االن يك و نيم درصد از ظرفيت توليد برق در كشور 
از طريق هسته اي تامين مي شود اگرچه خيلي كم است. 
واحد هاي ۲ و ۳ در سطح زيرساخت و بتن ريزي واحد اول 
انجام شده و بتن ريزي واحد سوم در شرف آغاز است. اگر به 
همين شكل پيش رويم ظرف هشت سال دو نيروگاه اتمي 
ديگر خواهيم داشت. هر نيروگاهي كه به مدار مي آيد ۱۲ 
تا ۱4 ميليون بشكه نفت صرفه جويي نفت خواهيم داشت 
كه براي حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي موثر هستند. 
نيروگاه اتمي بوش��هر در سال هاي گذشته در پيك باالي 
مصرف برق به كشور كمك كرده است. سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي در پاسخ به اينكه اگر تا اوايل اسفند امريكا به 
برجام بازنگردد اجراي پروتكل الحاقي لغو مي شود گفت: 
مس��لما ما قانون را مو به مو اجرا مي كنيم. اينكه پروتكل 
الحاق��ي را اجرا مي كنيم يا نه تصميمي مربوط به دولت و 

مجلس است. ما براي اجراي قانون آمادگي داريم .



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اين نهاد بي شك 
از كاهش نرخ ارز استقبال مي كند، گفت: مهم ترين وظيفه 
بانك مركزي، حفظ و تقويت ارزش پول ملي است و از اين 
رو طرح اين موضوع كه بانك مركزي تمايلي به كاهش نرخ 

ارز ندارد، به هيچ عنوان صحيح نيست.
عبدالناصر همتي، در نشست شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي استان فارس در ش��يراز اظهار داشت: 
افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه هاي دولت است و از 
افزايش نرخ ارز نفعي به دولت نمي رسد.سال ۹۸ از مجموع 
حدود ۱۵ ميليارد دالر كاالي اساسي كه وارد كشور شد، 
هفت ميليارد دالر آن از ذخاير و منابع بانك مركزي تامين 
ارز شد و امسال نيز از هشت ميليارد دالر ارز در نظر گرفته 
شده براي واردات كاالي اساسي، پنج ميليارد دالر آن توسط 

بانك مركزي تامين شده است.

    تورم موجود  ناشي از محدوديت
عرضه ارز است

وي ادامه داد: تورم موجود در كش��ور ناشي از محدوديت 
عرضه ارز و انباشت نقدينگي است لذا باال رفتن قيمت ارز 
به دليل محدوديت ها ب��دون ترديد بر افزايش قيمت ها و 
تورم تاثير زيادي داشته است.در شرايط تحريم و با كاهش 
درآمدهاي دولت، بخشي از ارزهاي صادراتي نيز به كشور 
برنگشت كه البته بخش مهمي از صادركنندگان ارز خود را 
برگرداندند كه قابل تقدير است. لذا بايد توجه داشته باشيم 
كه وقتي تعادل عرضه و تقاضاي ارز به هم مي خورد، قيمت 
ارز نيز افزايش مي يابد.اگر بانك مركزي مانع واردات بدون 
انتقال ارز نمي شد و ساير محدوديت ها را اعمال نمي كرد نرخ 

ارز مي توانست بسيار باالتر برود.
وي، در مورد مشكالت نظام بانكي هم گفت: به دليل مسائلي 
اعم از بدهي هاي دولت و بخش هاي مختلف به بانك ها كه از 
ساليان گذشته وجود داشته و نيز فشار تحريم ها، بانك هاي 
كشور كه ۹۰ درصد تامين مالي كشور بر دوش آنهاست، 

دچار مشكل هستند.
او افزود: با وجود اين موارد، امسال افزون بر ۷۰۰ هزار فقره 
وام ازدواج به مبلغ ۳۷ هزار ميليارد تومان توسط بانك ها 
پرداخت شد و تاكنون ۷۵ هزار ميليارد تومان براي حمايت از 
اقشار و كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا اختصاص يافته 
است كه از اين ميزان۲۸ هزار ميلياردتومان وام يك ميليون 
توماني به سرپرستان خانوارهاي يارانه بگير بوده كه نقش 
مهمي در حمايت از اقشار ضعيف جامعه داشت.همچنين 
در ۹ ماهه امس��ال، بانك ها يك هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه ۶۰ درصد آن سرمايه 
در گردش بود.انتظارات از بانك ها بايد معقول و مبتني بر 
واقعيت ها باشد و اگر تعادل بين منابع ورودي و خروجي 
بانك ها وجود نداشته باشد بانك ها دچار مشكالت عديده 
خواهند شد كه نظام اقتصادي كشور را خدشه دار خواهد 
كرد. همتي، با اش��اره به اينكه نرخ ارز بايد به شكل پايدار، 
متعادل و به دور از ايجاد نوسانات و شوك در اقتصاد كاهش 
يابد، بيان كرد: به اين ترتيب، توليد كنندگان، صادركنندگان 
و وارد كنندگان در فعاليت هايشان حداقل افق ميان مدتي 
را لحاظ مي كنند. وي، بخشي از نوسانات نرخ ارز را رواني 
دانست و افزود: صادرات نفت ما با وجود لغو نشدن تحريم ها، 
بهبود يافته و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پيش بيش از 
۲ برابر شده و روند صادرات فرآورده هايمان نيز ظرف دو سه 
ماه اخير بهتر شده است. در سامانه نيماروز چهارشنبه۲۵۰ 
ميليون دالر ارز توسط صادركنندگان عرضه شده كه 
امري بي سابقه است  لذا روند عرضه ارز نسبت به گذشته 
روان تر شده و ارز صادرات غيرنفتي در حال بازگشت به 
كشور اس��ت.اميدوارم با مطلوب شدن شرايط و ايجاد 
ثبات، طي ماه هاي آينده شاهد شرايط بهتري باشيم. وي، 

ضمن تاكيد بر لزوم توجه بيش از پيش به رفاه شهروندان 
گفت: معيشت مردم و به ويژه دهك هاي پايين جامعه 
ظرف اين۲سال متحمل آسيب هايي شده و لذا ضروري 
است با همياري يكديگر و با وحدت رويه در جهت بهبود 

وضعيت معيشتي مردم و رفع مشكالت آنان بكوشيم.
رييس كل بان��ك مركزي گفت: تحريم هاي۲ س��ال 
گذشته  بي س��ابقه ترين تحريم ها عليه ايران بوده كه 
تاكنون در مورد هيچ كش��وري اعمال نش��ده و امروز 
كشورمان درگيريك جنگ تمام عيار اقتصادي است.

ظرف سال هاي اخير شرايط بسيار سختي را گذرانديم 
لذا انتظارات از بانك مركزي و نظام بانكي كشور هم بايد 
متناسب با توانايي ها و امكانات سيستم بانكي و بانك 
مركزي باشد.تحريم هاي جديد امريكا كه از اواخر سال 
۹۶ اعالم شده بود از پانزدهم مرداد سال ۹۷ و يك هفته 
پس از اينكه مسووليت بانك مركزي را بر عهده گرفتم 
عملياتي شد و به مرور و در ماه هاي بعد از آن به اوج رسيد 
كه شامل تحريم بانك مركزي، بانك ها و صادرات نفتي و 
ساير موارد بود و عمال منابع ارزي و اقتصاد كشور را تحت 
تاثير قرار داد. وي اضافه كرد: در طول ۲ س��ال گذشته 
بخش زيادي از درآمد ارزي كش��ور را از دس��ت داديم   
بنابراين دولت در ۲ س��ال گذشته به شدت تحت فشار 
بود و همان مقدار محدود منابع ارزي نيز با هدف حمايت 
از اقش��ار ضعيف با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان تبديل 
شد.اين فشار به حدي بود كه حتي بسياري از كشورهايي 
كه با ما روابط دوستانه داشتند، منابع ارزي كشور را بلوكه 

كردند و پول هاي ما را ندادند.
وي گفت: امسال و تا آبان و آذرماه ۹۹ بيشترين فشارها 
را تحمل كرديم و شرايط بسيار سخت شد و بسته شدن 
مرزها به دليل ش��يوع كرونا و محدود شدن سيستم 
بانكي نيز شرايط ويژه اي را براي كشور ايجاد كرد كه از 
اين شرايط سخت عبور كرديم و دشمن با وجود فشار 
به طبقات كم درآمد جامعه و ايجاد مشكالت معيشتي 
براي آنها، به هدف خود كه فروپاشي اقتصادي كشور بود 
نرسيد. وي، با اشاره به انتشار افزون بر ۸۰ هزار ميليارد 
تومان اوراق از س��وي دولت در س��ال ۹۹ بيان داشت: 
بخش زيادي از اين انتشار اوراق در چارچوب عمليات 

بازار باز انجام ش��ده و اگر اين اقدام صورت نمي گرفت، 
۵۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافه ايجاد مي شد.

    تالش براي وصول مطالبات  بانك ها
ادامه دارد

وي ضمن قدرداني از حمايت هاي قوه قضاييه در وصول 
بخش��ي از مطالبات بانك ه��ا از بده��كاران بانكي گفت: 
خوش��بختانه هم افزايي خوبي بين بان��ك مركزي و قوه 
قضاييه وجود دارد و موارد اينچنيني در كميته فرادستگاهي 
پيگيري مي شود و تالش ها براي وصول تمام مطالبات ادامه 
دارد. همتي، با بيان اينكه وظايف اصلي بانك مركزي شامل 
سياست گذاري پولي، سياست گذاري ارزي، مديريت نظام 
پرداخت ها، بانكداري دولت و نظارت بر بانك هاست افزود: 
استقالل بانك مركزي نقش مهمي در كنترل تورم و انجام 
وظايف آن دارد كه مفهوم آن عدم ارتباط بانك مركزي با 
دولت و مجلس نيست بلكه بدين معناست كه سياست پولي 
بايد به صورت مستقل و بر اساس نظرات كارشناسي اتخاذ 
شود. وي، با بيان اينكه شفاف سازي و انضباط در سيستم 
پولي و بانكي كشور با حمايت و تاكيد رهبر معظم انقالب 
انجام شده و ادامه خواهد داشت، گفت: در سال هاي اخير 
ايجاد شفافيت در نظام هاي پرداخت و تراكنش هاي بانكي 
نقش بسزايي در جلوگيري از پولشويي و تخلفات بانكي 
داشته و شايد بخشي از فش��ارها به بانك مركزي و نظام 
بانكي به دليل جلوگيري از تخلفات در تراكنش هاست قبل 
از ايجاد سامانه رفع تعهد ارزي واردات در سال ۱۳۹۷ حدود 
۳۰ درصد از تعهدات اجرا نمي شد اما در حال حاضر اين رقم 
به حدود ۶ درصد رسيده است. همتي، هدف بانك مركزي 
را حمايت از فعاالن اقتصادي به هر طريق ممكن دانست و 
گفت: قصد ايجاد محدوديت در مسير فعاليت اقتصادي 
فعاالن اقتصادي را  نداريم و تا جايي كه امكان داشته باشد 
و ظرفيت هايمان اجازه دهد مشكالت را تسهيل مي كنيم.

رييس ش��وراي پول و اعتب��ار ضمن تاكيد ب��ر افزايش 
همكاري ها ميان اس��تانداري ها و شبكه بانكي بيان كرد: 
بانك ها بايد مباحث طرح شده و تصميمات اخذ شده از سوي 
هيات خبرگان بانكي استان ها را جدي بگيرند.اين هيات 
به نوعي هيات تشخيص مصلحت استان ها در امور بانكي 

محسوب مي شود كه اعضاي آن به موجب قانون تسهيل، به 
پيشنهاد استاندار و با حكم رييس كل بانك مركزي منصوب 
مي شوند. وي، خواستار گزارش هرگونه تخطي بانك ها از 
اجراي تصميمات هيات خبرگان بانكي به بانك مركزي شد.

    به دنبال محدود كردن توليد نيستيم
وي، با اشاره به اينكه بانك مركزي به دنبال محدود كردن 
توليد نيست افزود: عمده واحدهاي تمليكي توسط بانك ها، 
پيش از تمليك توسط شبكه بانكي، تعطيل و فاقد كارايي 
بودند و از اين رو تاكيد مي كنم كه ش��بكه بانكي به دنبال 

حمايت از توليد است.
همتي، با بيان اينكه دوران س��اخت را پشت سر خواهيم 
گذاش��ت افزود: نسبت به بهبود شرايط بسيار خوش بين 
هستم و باالخره اراده ملت در برابر فشارهاي دشمنان پيروز 
ش��د.در همين راس��تا، ظرف ۶ ماه ابتدايي سال ۹۹ رشد 
اقتصادي كشورمان مثبت بوده كه اين امر نشان از تحقق 
جهش توليد مدنظر رهبر معظم انقالب است. خوشبختانه 
ما در بخش كشاورزي وضعيت مطلوب و جهش داشته ايم 
ام��ا در بخش خدمات به دليل ش��رايط مرتبط با ويروس 
كرونا با افت مواجه بوديم. همتي در اين نشست با تاكيد بر 
ضرورت شفاف سازي اطالعات نظام بانكي، گفت: همسو 
با اقدامات بانك مركزي براي شفاف سازي و انضباط نظام 
پولي كش��ور، بانك ها در اس��تان ها بايد اطالعات خود را 
به طور شفاف به استانداري ها اعالم كنند كه اين شفافيت 
نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد. وي افزود: نسبت ميزان 
سپرده هاي بانكي بين تهران و شهرستان ها به صورت ۵۰-

۵۰ است و ارايه تسهيالت نيز به همين نسبت بين تهران و 
شهرستان ها انجام مي شود؛ البته اين تناسب بايد به تفكيك 
استان ها نيز رعايت شود و ميزان تسهيالت ارايه شده در هر 
استان متناسب با ميزان جذب سپرده ها در آن استان باشد.

تامين مالي۱۰۵ پروژه استان فارس كه بيش از ۹۰ درصد 
پيشرفت داشته اند بايد توسط بانك هاي استان انجام شود 
و اين پروژه ها هرچه س��ريع تر به بهره برداري برس��ند.در 
راستاي جهش توليد بانك ها بايد حتي االمكان منابع خود 
را به سمت واحدهاي توليدي هدايت كنند كه اين امر اثر 

مثبتي در رشد اقتصادي خواهد داشت.

اخبار
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محدوديت هاي شديدتر
براي صادركنندگان چك برگشتي

آمنه نادعليزاده سخنگوي اجراي قانون جديد 
صدور چك گف��ت: در قانون جديد صدور چك 
محدوديت هاي ش��ديدي براي صادركنندگان 
چك برگش��تي در نظر گرفته ش��ده است.اين 
محدوديت ها ش��امل افتتاح نش��دن حساب و 
كارت بانكي جديد، گش��ايش نيافتن اعتبارات 

اسنادي و اعطا نشدن تسهيالت بانكي است.
 وي ادام��ه داد: اق��دام س��خت گيرانه تري كه 
بر اس��اس اين قانون ب��راي صادركننده چك 
برگش��تي در نظر گرفته ش��ده، مسدودسازي 
حساب هاي صادركننده چك برگشتي به ميزان 

مبلغ چك است.
 اين حساب ها تا زمان تعيين تكليف در انسداد 
باقي مي مان��د و پس از تعيين تكليف نس��بت 
به رفع انس��داد اين حس��اب ها اقدام مي شود.

بر اس��اس قانون جدي��د، صدور چ��ك به طور 
سيستمي و از طريق سامانه صياد انجام مي شود، 
بنابراين سامانه صياد براي افراد فاقد صالحيت 
ش��امل كساني كه چك برگش��تي رفع سوءاثر 
نش��ده دارند يا افرادي ك��ه داراي محكوميت 
قضايي هستند دسته چك جديد صادر نخواهد 
كرد. نادعليزاده گف��ت: صادر كننده چك بايد 
اطالعات چك صادرشده ش��امل تاريخ، مبلغ 
و هويت گيرنده را در س��امانه صياد ثبت كند، 
بنابراين اگر چك در س��امانه صياد ثبت نشود 

فاقد اعتبار خواهد بود.
به گفت��ه وي،   گيرنده چك نبايد چكي را كه در 
سامانه ثبت نشده از صادركننده دريافت كند، 
در غير اين صورت بانك نسبت به پرداخت مبلغ 
چك اقدام نخواهد كرد.  سخنگوي اجراي قانون 
جديد چك ادامه داد:  گيرنده چك بايد متعاقب 
دريافت فيزيك چك، اطالعات ثبت شده در آن 
را با اطالعات ثبت شده در سامانه تطبيق دهد 
و در صورت صحت اطالعات مراتب تاييد را در 
س��امانه اعالم كند.در صورت تطابق نداشتن، 
اطالع��ات فيزيك چك و اطالعات ثبت ش��ده 
در سامانه،  گيرنده بايد با انتخاب يكي از داليل 
رد چك نس��بت به عدم تاييد چك در س��امانه 

اقدام كند.

ارز تك نرخي زمينه ساز ايجاد 
آرامش در اقتصاد

يك كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر ل��زوم حذف ارز 
ترجيحي در اقتصاد ايران، تك نرخي شدن ارز را باعث 
حذف نوس��انات و ايجاد ثبات دانست. سياست ارزي 
ايران در ۵ دهه اخير با تعيين نرخ و تزريق ارز ترجيحي 
و سياست هاي مقطعي همراه بوده كه به اعتقاد برخي 
كارشناسان ناشي از تحريم ها و محدوديت هاي متاثر از 
آن بوده است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
با اشاره به ضرورت تك نرخي شدن ارز همچنين ثبات 
قيمت ها اظهار كرد: نوسانات نرخ ارز ضربه سنگيني به 
بخش توليد و صادرات كشور وارد مي كند. فريدون همتي 
در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد براينكه ارز چند نرخي ايجاد 
رانت مي كند و رقابت سالم را از بين مي برد، افزود: اينكه 
به تازگي سقف قيمتي نيما را برداشته اند و صادركنندگان 
مي توانند ارز خود را به قيمت بازار آزاد بفروش��ند اقدام 
بسيار ارزشمند و موثري است. در سال ۹۷ نرخ ارز نيما و 
سنا اختالف ۴۰ درصدي داشت  و صادركنندگان تمايلي 
به بازگشت ارز نداشتند چرا كه ضرر مي كردند، اما در 
حال حاضر اين مشكل برطرف شده است. سال هاست 
با سياس��ت هاي مقطعي ارزي در كش��ور و همچنين 
تعيين نرخ و نوسانات قيمتي مواجه هستيم كه شايد 
ناشي از تحريم ها و مشكالت عديده متاثر از آن باشد كه 
قيمت ارز را باال مي برد و دولت ها نيز به دليل حمايت از 
مصرف كننده مجبور بودند كه نرخ هاي رسمي مانند ارز 
۴۲۰۰ توماني تعيين كنند كه البته بايد ديد واقعا سود 
اين اتفاق به جيب مردم و مصرف كننده واقعي رفته است 
يا خير. با تك نرخي شدن ارز و تعيين قيمت در بازار ديگر 
شاهد نوسانات قيمت و به دنبال آن ضرر و زيان تجار و 
فعاالن اقتصادي نخواهيم بود. در نتيجه تصميم گيران 
اقتصادي ايران بايد از تعيين نرخ دستوري همچنين ارز 
ترجيحي دست بكشند، تا شاهد ثبات نسبي در بازار و 

بخش هاي مختلف باشيم.

كاهش تقاضاي جهاني طال
در سال شيوع كرونا

طبق گزارش ش��وراي جهاني ط��ال )WGC( كه روز 
پنجشنبه در دس��ترس خبرگزاري تاس قرار گرفت، 
تقاضاي جهاني براي طال و جواهرات س��ال گذشته به 
كمترين ميزان خود از زمان ش��روع بررسي ها در سال 
۱۹۹۵ رسيده است. علت اين سقوط تقاضا، همه گيري 
ويروس كرونا و قيمت باالي طال اعالم شده است.در اين 
گزارش آمده اس��ت: تقاضا براي طال و جواهرات در سه 
ماهه چهارم ۲۰۲۰ با ۱۳ درصد كاهش به ۵۱۵.۹ تن 
رسيد. در نتيجه كل تقاضاي ساالنه در اين بخش ۱۴۱۱ 
تن بود ك��ه ۳۴ درصد كمتر از س��ال ۲۰۱۹ و حداقل 
ساالنه در تاريخ مشاهدات ماست.با وجود بهبود تقاضا 
در سه ماهه چهارم، بازار اين محصول قادر به فائق شدن 
بر مش��كالت مداوم خود در رابطه با بيماري همه گير 

كوويد-۱۹ نبوده است.

چرا با ارز 17500توماني مخالفم
دستاوردي هم در نهايت در فضاي اقتصادي و معيشتي 
كشورمان نخواهد گذاشت. اين موضوع را از منظر تحليلي 
و كارشناسي به دقت بررس��ي كردم اما در نهايت هيچ 
منطقي در اين نوع تصميمات و اين رويكردها نديدم. در 
واقع اين نوع تصميم سازي ها واكنشي است به عدم توانايي 
در مديريت بازار و اخذ تصميمات كارشناسي اقتصادي. 
حتي پيشنهاد ارز پايه در حول و حوش ۱۱۵۰۰ توماني 
هم براي طبقات محروم قابل تحمل نيست، چه برسد به 
اينكه نرخ ارز ترجيحي به يك باره و ناگهاني حدودا ۴برابر 
شود. در استدالل چرايي اخذ اين تصميم اشاره مي شود 
كه اين تصميم سازي ها براي حذف رانت ارز ۴۲۰۰ توماني 
است، اما در واقع و در مرحله اجرا بدون ترديد اين تصميم 
باعث افزايش دامنه هاي تورمي خواهد شد. يعني همان 
مردمي كه به دليل عدم مديريت درس��ت ارز ترجيحي 
در س��ال۹۹ و ظهور و بروز بازارهاي س��ياه و آزاد، ناچار 
بوده اند مرغ را قيمت باالي ۳۰هزار تومان و گوشت را با 
قيمت باالي ۱۳۰هزار تومان و... خريداري كنند. در سال 
۱۴۰۰ نيز ناچار خواهند بود تكانه هاي تورمي بيشتري 
متحمل ش��وند، چرا؟ چون نمايندگان مجلس با تصور 
اينكه نزديك تر كردن نرخ ارز مبنا با قيمت ارز در بازار آزاد 
مي تواند بخشي از مشكالت را پوشش دهد، ناگهان نرخ ارز 
مبنا را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزايش داده اند. 
جالب آنجاس��ت نه در زمان تصميم گيري در خصوص 
ارز ۴۲۰۰ توماني به نظر اس��اتيد اقتصاد و كارشناسان 
توجهي ش��د، نه در زمان تصميم گيري در خصوص ارز 
۱۷۵۰۰ توماني و...به نظر كارشناسان توجهي مي شود. با 
اين توضيحات ممكن است اين پرسش در اذهان عمومي 
ايجاد ش��ود كه راهكار معقول در يك چنين شرايطي 
چيست؟ راهكار معقول آن است كه اين روند تغيير در 
يك وضعيت پلكاني با شيب ماليم اتخاذ شود. يعني مثال 
مسووالن اعالم كنند در يك روند ۴الي ۶ساله هر سال 
۱۰درصد اين تغييرات لحاظ شوند. تا بعد از اين مدت، 
بدون اينكه تكانه هاي تورم��ي قابل توجهي در اقتصاد 
ايجاد ش��ود، تغييرات مورد نظر لحاظ شوند. اما از آنجا 
كه بيشتر مباحث سياسي و جناحي مد نظر مسووالن 
و تصميم سازان كشور اس��ت، شاهد اتخاذ تصميماتي 
هستيم كه نه با رويكردهاي كارشناسي سازگار است و نه 
تاثير مناسبي در معيشت مردم دارد. اين در حالي است 
كه نمايندگان هيچ استداللي در خصوص تصميماتي كه 
اخذ مي كنند، ارايه نمي كنند. در سال ۱۴۰۰ هم وقتي 
مشكالت معيشتي دامنه دار در كشور مشاهده شد و بازارها 
به هم ريخت، اين مقام مس��وول، ديگري را مقصر جلوه 
مي دهد و آن مدير، مسوول ديگري را مقصر جلوه مي دهد. 
تاوان اين نوع تصميم سازي ها را نيز مردمي بايد بپردازند 
كه اين روزها ديگر رمق و تواني براي تحمل برايشان باقي 
نمانده و زير بار مشكالتي چون گراني ها، اجاره مسكن باال، 

رشد قيمت اقالم مصرفي و... كمر خم كرده اند.

انتظارات از بانك ها بايد معقول باشد

   همتي: از كاهش نرخ ارز استقبال مي كنيم                            دولت از افزايش نرخ ارز نفعي نمي برد

مهلت يک ماهه به اتباع خارجی برای مراجعه به بانک ها

تورم موجود، ناشي از محدوديت عرضه ارز و انباشت نقدينگي است

واکنش شورای هماهنگی بانک ها به ابطال کارت بانکی مهاجرين
گروه بانك و بيمه |

ب��ه دنبال ابطال کارت بانکی برخ��ی مهاجرين از جمله 
مهاجرين افغان، مديران بانک ها اعالم کرده اند که اين 
افراد بايد در داخل شعبه خدمات بانکی را دريافت کنند و 

نسبت به تکميل مشخصات خود اقدام نمايند.
از روز پنج شنبه بانک های صادرات و تجارت در راستای 
سياس��ت های مب��ارزه با پولش��ويی، مان��ع از تراکنش 
کارت هايی شده اند که اطالعات صاحبان آن کارت ها نزد 
شعب کامل نيست.آن طور که مسئوالن بانکی می گويند: 
اطالع رسانی در اين خصوص از يک سال و نيم قبل آغاز 
شده بود و بانک ها به مشتريان اتباع خارجی هشدار داده 
بودند که سريع تر نسبت به اعالم کد اتباع خود نزد شعب 
بانکی اقدام کنند. شورای هماهنگی بانک ها در واکنش 
به مس��دود ش��دن کارت بانکی مهاجرين افغان اعالم 
کرد:در اين باره چندين بار اطالع رسانی و هشدار الزم به 
صاحبان اين حساب ها داده شد تا اينکه براساس بخشنامه  
بانک مرک��زی از ۶ بهمن ارائه خدمات به حس��اب های 
فاقد کد ش��هاب متوقف شد. مسدود شدن کارت بانکی 
مهاجرين افغان موجب ناراحتی و اعتراض مشتريان اتباع 
خارجی در نظام بانکی شده است. اين افراد می گويند که 
با مسدود ش��دن کارت های بانکی شان در امرار معاش با 
مشکل مواجه ش��ده اند؛ برخی از مهاجرين که طی روز 
گذشته در اعتراض به اين وضعيت مقابل بانک ها تجمع 
کرده بودند، می گويند: بيمارشان در بيمارستان است و 
نمی توانند هزينه های درمان را پرداخت کنند. درحالی 
از صبح روز پنج شنبه، کارت بانکی تعدادی از مهاجرين 
افغان به دليل عدم اعالم کد اتباع به بانک، مس��دود شد 

که از بانک های عامل خبر رسيده که يک ماه ديگر به اين 
مشتريان مهلت داده شده است.مسدود شدن کارت های 
بانکی مهاجرين افغانستانی از صبح روز پنج شنبه باعث 
شد تا جمعی از اين افراد مقابل شعب بانکی تجمع کنند 
و خواستار رسيدگی به وضعيت حساب بانکی شان شوند. 
برخی از اين افراد می گويند: بانک بدون اطالع قبلی، کارت 
بانکی ما را باطل کرده است بی آنکه از قبل هشداری داده 
باش��د! دغدغه اصلی اين گروه وضعيت امرار معاش بعد 
از باطل شدن کارت های بانکی شان است.کسب اطالع 
از ش��بکه بانکی درباره چرايی ابط��ال کارت های بانکی 
مهاجرين بيانگر آن است که از روز پنج شنبه بانک های 
صادرات و تجارت در راس��تای سياس��ت های مبارزه با 

پولشويی، مانع از تراکنش کارت هايی شده اند که اطالعات 
صاحبان آن کارت ها نزد شعب کامل نيست. آن طور که 
مسووالن بانکی می گويند: اطالع رسانی در اين خصوص 
از يک سال و نيم قبل آغاز شده بود و بانک ها به مشتريان 
اتباع خارجی هش��دار داده بودند که سريع تر نسبت به 
اعالم کد اتباع خود نزد ش��عب بانکی اقدام کنند. بعد از 
اين اطالع رسانی ها بيش از ۸۰ درصد از مشتريان اتباع 
خارجی به ش��عب بانکی مراجعه کرده و کد اتباع خود را 
به بانک اع��الم کرده اند ولی کارت بانکی ۲۰ درصد باقی 
مانده که هنوز کد اتباع خ��ود را به بانک اعالم نکرده اند 
در روز پنج شنبه غيرفعال شد. البته ارائه خدمات بانکی 
به اين افراد در ش��عب ادامه داشته ولی کارت بانکی آنها 

مسدود شده بود. با توجه به لزوم شفافيت عمليات مالی 
و تراکنش های بانکی و رعايت قوانين و مقررات مبارزه با 
پولشويی ، بانک مرکزی از مدت ها پيش،   اخذ اطالعات 
هويتی کامل و صحيح برای مشتريان و صاحبان حساب ها 
و کارت های بانکی را الزامی کرده اس��ت. روش عملياتی 
برای احراز اطمينان از کام��ل و صحيح بودن اطالعات 
هويتی هر فرد، اخذ کد ش��هاب است که همان شناسه 
هويت الکترونيکی بانکی است. برای هر مشتری بانکی 
يک شناس��ه هويتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب 
تعريف می شود. کد شهاب رابط اصلی  سامانه های بانکی و 
 )NiBN( نهاب بوده و سامانه نهاب روی شبکه ملی کشور
برای تمامی بانک ها و موسسات مالی مجاز قابل استفاده 
است..اتباع ايرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی  و اتباع 
غير ايرانی به کد فراگير که متولی آن وزارت کشور است، 
نياز دارند. از ابتدای س��ال ج��اری، اقدام  و پيگيری های 
مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی 
بانک ها به عمل آمد تا عزيزان غيرايرانی فاقد کد شهاب 
بتوانند اطالع��ات هويتی خود را تکميل و کد ش��هاب 
را درياف��ت کنند. خوش��بختانه بخش بزرگ��ی از اتباع 
کشورهای همسايه به ويژه برادران و خواهران افغانستانی 
توانستند کد شهاب بگيرند و البته تعدادی از اين عزيزان 
هم ظاهراً  به دليل قانونی و رس��می نبودن مهاجرتشان  
موفق به دريافت کد شهاب نشدند .  در اين باره چندين بار 
اطالع رسانی  و به اشکال مختلف، هشدار الزم به تک تک 
صاحبان اين حساب ها داده شد تا اينکه تمامی بانک ها بر 
اساس بخشنامه  بانک مرکزی، از تاريخ ششم بهمن، ارائه  
خدمات به حساب های  فاقد  کد شهاب را متوقف كردند.

افزايش امنيت مبادالت مالي و 
كاهش هزينه ها

»قانون اصالح قانون صدور چك« با اس��تفاده 
از تجربه موفق ديگر كش��ورها در حوزه قوانين 
چك، تدوين و توس��ط نماين��دگان مجلس در 
آبان ماه س��ال ۹۷ اصالح و بازنگري شد، حال 
پس از گذشت بيش از دو سال از زمان تصويب 
اصالح قان��ون چك، بان��ك مركزي ب��ا ايجاد 
زيرساخت هاي الزم مقدمات اجراي آن را فراهم 
كرده است. با توجه به اهميت قابل توجه چك 
به عنوان راحت ترين ابزار براي انجام معامله ها، 
بخش زي��ادي از تراكنش هاي مال��ي از طريق 
چك انجام مي شود كه اين موضوع باعث شده تا 
تغييراتي در قانون استفاده از چك در مبادالت 
تجاري در دستور كار قرار گيرد. بر همين اساس 
بانك مركزي پس از ابالغ قانون، اجراي كامل، 
صحيح و دقيق قانون را در دس��تور كار قرار داد 
و با برگزاري جلسه هاي مختلف با دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط، اتخ��اذ هماهنگي هاي الزم و 
تمهيد زيرساخت هاي فني مورد نياز تالش كرد 
اين قانون در مهلت مورد نظر قانون گذار به اجرا 
گذاشته شود.  با توجه به تغييرات ايجاد شده در 
قانون چك »اكب��ر كميجاني«، قائم مقام بانك 
مركزي چندي پيش با اشاره به مشكالت اصلي 
حوزه چك، گفت: ساماندهي نداشتن، تقويت 
اعتبار و اطمين��ان به چك و افزايش ريس��ك 
معامالت و ايجاد ناامني در فضاي كس��ب وكار، 
بررسي دادرسي در پرونده هاي چك و تحميل 
هزينه ب��اال به فع��االن اقتص��ادي و همچنين 
ضعف نظارت و كنترل ب��ر فرآيند صدور چك 
و اتكا صرف به الش��ه كاغذي چك، مهم ترين 
مشكالت و مسائلي بودند كه منجر به بازنگري 
و اصالح قانون صدور چك شد. اقدام هايي مانند 
راه اندازي س��امانه صياد و س��اماندهي صدور 
دسته چك، برقراري نسبي تقارن اطالعات در 
زمان صدور چك براي گيرنده از طريق راه اندازي 
سامانه استعالم پيامكي سوابق چك برگشتي و 
ايجاد فرآيند جديد مطالبه وجه چك از طريق 
صدور اجراييه دادگاه علي��ه صادركننده چك 
برگشتي بدون رسيدگي ماهوي در مدت كمتر 
از ۲۰ روز به عنوان نخستين و مهم ترين قانون 
جديد چك محس��وب مي ش��ود كه توانست تا 
ح��دودي اس��تفاده چك در معام��الت را نظم 

ببخشد. 
ب��ه عقيده كميجان��ي با اجرايي ش��دن همين 
بخش ها از قانون جديد چك، تاثير چش��مگير 
آن بر تعداد چك هاي برگش��تي قابل مشاهده 
است، به گونه اي كه بر اساس آمار منتشر شده 
توسط بانك مركزي، در پايان سال ۱۳۹۶ يعني 
س��ال ماقبل تصويب قانون چك، نسبت تعداد 
چك هاي برگشتي به مبادله اي۱۵.۴ درصد بود 
كه به ۹.۲ درصد در پايان ش��هريور ماه ۱۳۹۹ 
رس��يده اس��ت. اين موضوع بدين معناست كه 
۶.۲ واحد درصد كاهش از طرفي نس��بت مبلغ 
چك هاي برگش��تي به مبادله اي با ۱۱.۴ واحد 
درص��د كاهش، از ۲۱.۵ درصد در پايان س��ال 
۱۳۹۶ ب��ه ۱۰.۱درصد در پايان ش��هريور ماه 
۱۳۹۹ رس��يد. اين اعداد و ارقام نشان مي دهد 
كه در مسير درس��تي قرار گرفته ايم و با اجراي 
س��اير بخش هاي اين قانون، مشكالت چك به 

حداقل خواهد رسيد.



رقيه ندايي|
در آخري��ن روز دي ماه بود كه حس��ن قاليباف اصل، 
استعفاي خود را از سمت رياست سازمان بورس و اوراق 
بهادار به وزير امور اقتصاد و دارايي اعالم كرد و پس از 
آن ش��اهد يك روند متعادل چند روزه بوديم اما؛ پس 
از معرفي رييس جديد اين مجموعه روند بازار تغيير 
كرد و بس��ياري از فعالين بازار نسبت به اين انتخاب 

اعتراض داشتند.
در سال جاري سازمان بورس سه سكاندار بر خود ديده و 
هر يك به گونه اي سعي داشتند با دانش تخصصي خود 
وضعيت بورس را سامان بخشند اما؛ جديدترين رييس 
سازمان بورس تجربه خاصي در حوزه بورس ندارد و اين 
عامل باعث شده كه بسياري از فعالين بورسي نسبت به 
اين انتخاب معترض باشند. حتي بسياري از كارشناسان 
و فعالين بورسي انتخاب رييس جديد سازمان بورس را 
يك نوع دس��تور مي دانند و براين نظرند بازار روزهاي 

خوشي تجربه نخواهد كرد.
طي هفته هاي گذشته هر مقام و مسوولي تا حد ممكن 
در بورس دخالت كرد براي مثال؛ س��خنگوي دولت 
گفته بود كه نگاه دولت به بورس، همواره حمايتي بوده 
و اوضاع و احوال بورس را نتيجه سياست هاي نسنجيده 
و اظهارنظرهاي افراد غيرمرتبط و خارج از دولت دانست 
و پيش از آن هم اسحاق جهانگيري اعالم كرده بود كه 
هيچ عالمت منفي به بورس داده نش��ود و وزير كشور 
هم گفته بود كه همه ما به دنبال آن هستيم  كه مردم 
در آرامش، امنيت، نشاط سياسي و اجتماعي و شرايط 

مطلوبي باشند.

     افزايش واكنش ها نسبت به بورس
مصطفي آقاميرس��ليم، يك��ي از نماينده هاي مجلس 
شوراي اسالمي به سياست هاي اقتصادي دولت و به طور 
ويژه در حوزه بورس بود انتقادهايي كردند و سرآمد همه 
آنها نامه اين نماينده مجلس بود كه متن آن در توييتر و 
ديگر فضاهاي مجازي منتشر شد. وي در نامه اي خطاب 
به وزير اقتصاد درباره وضعيت بورس هشدار داده و روند 
نزولي اين بازار را ناشي از مديريت ضعيف دانسته است. 
ميرسليم همچنين وضعيت بورس را اسفناك معرفي 
كرده و به وعده هاي مس��ووالن و افرادي ك��ه او آنها را 
متوليان امر خوانده بود اش��اره كرده و نوشته است كه 
بورس »به صورت روزافزون با افت ش��اخص و از دست 
دادن ارزش روبه رو بوده« و خسارت هاي عظيم مادي و 

معنوي در سطح ملي داشته است. 
محسن عليزاده، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در توييتر خود از مغايرت هاي قانوني 
انتخاب رييس س��ازمان بورس نوشت و اعالم كرد كه 
اين موضوع »در دستور كارجلسه فوق العاده كميسيون 
اقتصادي مجلس قرار گرفت.« اما؛ نوشته او بدون واكنش 
نبود، جدا از اينكه خيلي از فعالين در كامنت ها از دخالت  
نماينده هاي مجل��س در حوزه بورس انتقاد كردند. در 
اين بين يكي ديگر از افرادي كه در توييت جداگانه اي 
درخصوص عليزاده نوشت حسين س��الح ورزي بود. 
او با اس��م بردن از اين نماينده مجلس در نوش��ته خود 
بيان كرد كه مصاحبه اين عضو ناظر مجلس »مبني بر 
عدم حمايت قاطع شوراي عالي بورس از رييس جديد 
سازمان موجب ايجاد نگراني هايي در طيف وسيعي از 
فعاالن بازار شده است، بايد عرض كنم فرمايشات ايشان 
دقيق نبوده و آقاي دهقان با اكثريت قاطع آرا )تنها يك 
راي مخالف( به اين سمت برگزيده شدند.« صحبت از 
رييس جديد سازمان به همين جا ختم نشد و خيلي ها 
درباره عملكرد، برنامه ها، سابقه و نكات مثبت و منفي 

فرد جديد نوشتند.
يكي از مهم ترين و پربازديد ترين توييت ها در كه مورد 
توجه سهامداران و فعالين بورسيي قرار گرفت، مطلب 
حسين سالح ورزي بود. اين فعال اقتصادي در صفحه 
خود نوشت: »در برنامه مفصلي كه رييس جديد سازمان 
بورس امروز ارايه دادند نكات قابل توجهي وجود داشت، 
از جمله: توسعه مشاركت ذي نفعان و مشورت پذيري 
در هداي��ت بازار و راه اندازي كانون  س��هامداران خرد و 
ايجاد تريبون رسمي براي آنها.« وقتي توييت او منتشر 
ش��د. پيمان مولوي، يكي از فعالين حوزه اقتصادي در 
كامنت ها ابراز اميدواري كرد كه »برنامه هاي ارايه شده 
انشايي نباشد.« اين نوش��ته كنايه اي به موضوعي بود 
كه خيلي ها ديروز در شبكه هاي اجتماعي و گروه هاي 
تلگرامي فعاالن حوزه بورس مي نوشتند كه رييس جديد 
با نفوذ وزير اقتصاد و دخالت دولت انتخاب شده است، 

البته اين كامنت، مولوي بسيار پسنديده شد و فعالين 
بازار با، بانش��ر اين مطلب صحبت هاي بسياري در اين 
خصوص كردند.يكي ديگر از افرادي كه توييت اين فعال 
اقتصادي را بازنشر كرد، داود سوري بود و وي با بازنشر 
توييت س��الح ورزي خطاب به او نوشت: »آقاي دكتر 
ببخشيد ولي مشخصا اين دو شعار به جز انشاي خوب 
به چه درد مي خورد و چه مشكلي را حل مي كند؟« در 
بحث راه اندازي كانون سهامداران خرد و ايجاد تريبون 
رسمي براي آنها كه سالح ورزي آن  را جزو برنامه هاي 
مدير جديد معرفي كرده بود، مجيد رضا حريري، رييس 
اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين در صفحه شخصي 
خود نوش��ت: »چرا دنبال نمونه نه��ادي مانند كانون 
س��هامداران خرد در اقتصادهاي ديگر مي گرديد؟« و 
اين س��وال ها را مطرح كرد كه »كدام بخش از اقتصاد 
ما ش��بيهي در دنيا دارد كه اين داشته باشد؟ تجارت؟ 
بانك��داري؟ توليد؟«  محمد رضا فره��ادي پور هم در 
همين رابطه نوشت: »هدايت بازار يعني مداخله در بازار؛ 
يعني سيگنال دادن به بازار؛ يعني نقض ايفاي نقش ناظر 
منصف؛ بورس ايران مقررات زدايي )مثل حذف دامنه 
نوسان( مي خواهد نه مقررات گذاري؛ تشكيل هر كانوني 
يعني رانت زايي براي يك گروه ذي نفع خاص. دست از 
س��ر بازار برداريد.« در كنار اين بحث ها اما مدير جديد 
هواداراني هم داش��ت و البته خيلي از افراد هم درباره 
اين مساله مي نوشتند كه ديگر وقت دعوا و بحث نيست 
و بايد اج��ازه دهيم آرامش به حوزه بورس بازگردد و به 
فكر جلوگيري از ضرر مردم در اين حوزه بود.« شاهين 
چراغي نيز در صفحه خود نوشت: »حاال پس ازانتخاب 
رياست س��ازمان نيازمندآرامش در بازار سرمايه براي 
جلوگيري ازضرر بيش��ترمردم هستيم، دكتر قاليباف 
انصافا تمام توان خود را صادقانه به كاربست و  فشارهاي 
زيادي را متحمل شد، ضمن تبريك وآرزوي  موفقيت 
براي دكتر دهقان، انتظار مي رود دولت و مجلس و اركان 

بازارسرمايه درجهت تقويت ايشان هم صداشوند.«

     فضاي مجازي 
و رياست جديد سازمان بورس

در صفحات مجازي كامنت ه��اي زيادي در خصوص 
رياست سازمان بورس ديده مي شود و بسياري از فعالين 
بورسي بر اين نظرند كه اين فرد توانايي ايجاد تغيير در 
بورس را ندارد و تنها به صورت دستوري در اين جايگاه 
حاضر شده اس��ت. به طور عام نمي توان گفت كه علي 
دهقان دهنوي توانايي در حوزه رياس��ت بورس ندارد 
چراكه؛ وي داراي يك رزومه درخشان است، همچنين 
تحصيالت اين مدير تازه در حوزه اقتصادي اس��ت كه 
گمان مي رود بتواند تغييراتي در وضعيت بورس ايجاد 
كند. اما نكته اصلي اينجاست كه تنها چند روزكوتاه از 
آغاز مديريت دهقان دهنوي در بورس مي گذرد و هنوز 
برنامه جامعي براي اعتماد س��ازي همگاني در بورس 
ندارد و انتظار مي رود اين مدير، موضوع اعتماد سازي 
مردم نسبت به بازار سرمايه را در اولويت خود قرار دهد 

تا وضعيت بازار به تعادلي نسبي برسد.بسياري از فعالين 
بازار سرمايه با بازنشر توييت هاي انتقادي درخصوص اين 
موضوع مي نوشتند كه مدل مالي صندوق پس انداز يكم 
بانك مسكن توسط دهنوي طراحي شده يا از پيشنهاد 
صندوق هاي تعويض رهن و اجاره و راه اندازي ابزار ريپو 
در بازار بدهي، توسط او صحبت مي كردند. يكي ديگر 
از توييت هايي كه اين فعالين مطرح مي كردند و درباره 
آن مي نوشتند اين بود كه دهقان دهنوي يك انتخاب 
خيلي ريسكي بوده است اما؛ اين افراد به اين موضوع هم 
مي پرداختند كه او سابقه تحصيل و تدريس مشخصي 
دارد. اما در كنار تمام اين توضيحات نكته اي كه خيلي ها 
درباره آن نوشته بودند تعجبشان از آراي شوراي عالي 
بورس بود. به اعتقاد اين افراد در ظاهر همه از دخالت 
دولت ش��كايت دارند و طرفدار استقالل بازار سرمايه 
هس��تند ولي در عمل طور ديگ��ري رفتار مي كنند و 
اجازه دخالت در فرآينده��اي تصميم گيري در بازار 

سرمايه را مي دهند.

      دخالت هاي غيرحرفه اي  در  بورس
با اين حال و اوضاع دژپس��ند، وزير اقتصاد در مراس��م 
معارفه رييس سازمان بورس اظهار داشت: بازارسرمايه 
ني��روي مهم��ي را از دس��ت مي دهد و اگ��ر اقدامات 
غيرحرفه اي عده اي وجود نداشت، مي توانستيم حسن 
قاليباف را به ادامه حضور در رياس��ت اين سازمان قانع 
كنيم؛ البته من به ايشان حق مي دهم، زيرا اظهارنظرهاي 
غيرحرفه اي زيادي در اين فضا وجود داش��ت. شرايط 
ايجاد شده در بازار به قدري سخت بود كه قاليباف اول 

استعفا را به رسانه و بعد به شوراي بورس داد.
وزير اقتصاد در ادامه با اش��اره به موفقيت هاي حسن 
قاليباف طي ۱۰ ماه رياس��تش اظهار ك��رد: طي ۱۰ 
ماه گذش��ته اقداماتي از جمله احراز هويت آنالين در 
بازارس��رمايه، افزايش قدرت نقد ش��وندگي و افزايش 
بازارگرداني همه نشان از مديريت صحيح در اين حوزه 
دارد. بازارس��رمايه امروز بازاري ۵۹ميليوني است و در 
اين بازار مراقبت ها بايد متفاوت باش��د. در حال حاضر 
بازارسرمايه مقداري متالطم اس��ت، بنابراين بايد در 
مسير تعادل بخشي بازار تمهيداتي را بينديشيم. امروز 
در نقدشوندگي بازار سرمايه احساس رضايت وجود دارد 
و در بحث پذيرش شركت ها در بورس نيز، زمان پذيرش 

بعد از دريافت مدارك، حدود يك ماه است.
وي اف��زود: بازارگرداني در ش��ركت ها در مدت ۲ ماه 
به اندازه ۱۰ س��ال افزايش پيدا كرده كه اين اقدامات 
بيانگر مديريت دكتر قاليباف اس��ت. در ۱۰ ماه امسال 
تامين مالي در بورس به ۵۰۰ هزارميليارد تومان رسيد. 
وقتي تقاضا در بازار به فزوني مي رسد يكي از راهكارها 
براي جلوگيري از حباب، عرضه سهام است و در زماني 
كه ش��اخص به ه��ر دليلي روند معكوس پي��دا كرده، 
بايد ايثارگري كرد و ب��ا تقاضا مانع از ريزش هاي تند و 
نگران كننده شد. امروزه بورس بازاري ۵۰۰ هزار نفري 
نيست و بازاري ۵۰ ميليوني است و در اين بازار مراقبت ها 

بايد بيشتر شود.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به 
اينكه پذيرش مستقيم در بورس بد نيست، اما بايد براي 
استفاده از روش غيرمستقيم فرهنگسازي كرد، گفت: 
بازار سرمايه نامتعادل است و بايد در مسير متعادل قرار 
گيرد. سودآوري شركت ها در ۹ ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۳ برابر شده كه نشان از پويايي 
بازار سرمايه اس��ت. بازار سرمايه براي دولت و سازمان 
بورس نيست بلكه براي همه كشور است. اتفاق خوبي 
قرار است در بازار سرمايه صورت گيرد، مقدمات حضور 
يك شركت با ارزش ۱۵۰ هزار ميليارد تومان در بورس 
فراهم شده است. مسير تعادل بخشي بازار سخت است، 
اما محال نيست، چون بورس، سرمايه انساني عظيمي 
دارد. وي در خصوص رييس جديد سازمان بورس گفت: 
دهقان دهنوي عالوه بر شخصيت علمي و دانشگاهي 
در عرصه سياس��ت گذاري و اجرا سابقه طوالني دارد و 
هميشه س��عي كرده عمل و تئوري را با يكديگر پيش 
ببرد. ايشان در فضاي كسب و كار و در تمامي حوزه هاي 
معاونت اقتصادي به خوبي درخشيده و نشان داده است 
كه صالحيت اجرايي زيادي دارد. همچنين در زمينه 
سياس��ت گذاري و مقررات نويسي بازارسرمايه تجربه 
طوالن��ي دارد. اين صحبت هاي آقاي دژپس��ند خبر 
از وضعيت بس��يار مطلوب بازار سرمايه طي ۱۰ ماهه 
گذشته مي دهد و هيچ وضعيت ناگواري در بازار سرمايه 
وجود نداش��ته است. درست اس��ت دانش اقتصادي و 
سياس��ت گذاري در حوزه مديريت بس��يار مهم است 
اما؛ سوال اصلي اينجاست كه يك مدير مي تواند بدون 
تجربه سكاندار اقيانوس متالطم بورس باشد و اين بازار 
را به آرامش برساند؟ طي چندماهه اخير با دخالت هاي 
مكرر مسووالن مختلف متوجه شديم كه بازارسرمايه 
متولي خاصي ندارد و هر مقام و مسوولي بخواهد مي تواند 
درخصوص بورس اظهارنظر يا دخالت كند. وزير اقتصاد 
نيز واكنش چنداني به اين دخالت ها نشان داده و تنها 
قاليباف اصل از مسووالن تقاضا مي كرد كه در اين بازار 
دخالت نكنند حال كه معاون وزير اقتصاد به رياس��ت 
سازمان بورس رسيده آيا وزارت اقتصاد به عنوان متولي 
جلوي تمامي دخالت ها در بورس را مي گيرد يا شاهد 
وضعيت ناگوارتري خواهيم بود؟ اين وزير مي گويد كه 
دخالت هاي غير حرفه اي، مانع تعادل بورس ش��د اما؛ 
مشكل اصلي اينجاست كه وزير اقتصاد هيچ مانعي براي 
عدم دخالت غير حرفه اي ندارد و تنها چندباري به اين 
موضوع اشاره كرده. حال وقت آن نرسيده كه دژپسند 
به فكر بازار سرمايه باش��د و اين بازار را با كمك رييس 
س��ازمان بورس از تمامي مشكالت پاك كند؟  درست 
است كه تنها چندماه به پايان اين دولت باقي مانده ولي 
دولت نبايد طي اين چندماه بورس را به تعادل رسانده و 
سرمايه هاي از دست رفته سهامداران را باز گرداند؟ اغلب 
سهامداران طي اين مدت زيان بسيار عمده اي متحمل 
شده اند و تنها به فكر بازگشت زيان سرمايه هاي خود 
هستند و وزارت اقتصاد و سازمان بورس با كمي بيشتر 

به فكر سهامداران و زيان هاي عمده باشد.
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بازار سوم فرابورس
راه اندازي مي شود

مريم صفاريان، سرپرست مركز پژوهش، توسعه 
و مطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اع��الم اين خبر گفت: با اب��الغ اين مصوبات، 
بازار هدف به عنوان يكي از بازارهاي فرابورس 
ايران متشكل از دو تابلوي اصلي و فرعي ايجاد 

خواهد شد. 
صفاريان افزود: ش��ركت هاي داراي چشم انداز 
روشن از رشد و س��ودآوري كه شرايط پذيرش 
در بازاره��اي اول و دوم فراب��ورس را ندارن��د، 
مي توانند بر اس��اس ش��رايط پيش بيني شده 
در مقررات كه نس��بت به ش��رايط پذيرش در 
دو بازار ياد ش��ده ساده تر اس��ت، در اين بازار و 
هر ي��ك از تابلوهاي آن پذيرش ش��ده و اوراق 
بهادار آنها با ش��رايط متفاوتي كه براي هر تابلو 
متناسب با ويژگي ش��ركت هاي پذيرفته شده 
در آن در نظر گرفته ش��ده است، معامله شوند.  
سرپرس��ت مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات 
اس��المي س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
بازار ه��دف، به منظور رفع موانع و مش��كالت 
شناسايي ش��ده در بازار شركت هاي كوچك و 
متوس��ط فرابورس ايجاد و جايگزين اين بازار 
خواهد شد. صفاريان در پايان خاطرنشان كرد: 
به دليل ماهيت ش��ركت هاي پذيرفته شده در 
بازار هدف، صرفًا س��رمايه گذاران واجد شرايط 
اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي كه بر اساس 
ضوابط و معيارهايي از قبيل سواد مالي، تجربه 
كاري و سابقه فعاليت در بازار سرمايه مي توانند 

در اين بازار فعاليت كنند.

نورافكن هاي بورس كاال 
بر زنجيره فوالدي مي تابد

محس��ن عليزاده، عض��و ناظر مجلس ش��وراي 
اس��المي در ش��وراي عالي بورس اظهار داشت: 
عرض��ه كل زنجيره فوالد در بورس كاال، بس��تر 
كش��ف قيمت رقابت��ي براي اي��ن محصوالت را 
فراه��م ك��رده و انحصار را از اي��ن صنعت حذف 
مي كند. عضو ناظر مجلس ش��وراي اسالمي در 
ش��وراي عالي بورس افزود: ب��ا ورود كل زنجيره 
توليد ف��والد در ب��ورس كاال به م��رور مي توان 
انتظار داش��ت كه محصوالت ف��والدي با قيمت 
كمتري توليد ش��وند اما در ط��رف مقابل اينكه 
بخواهي��م با دخالت دس��توري قيمت را كاهش 
دهي��م، قطعا امكان پذير نخواه��د بود. اصوال در 
هر حوزه اي كه قيمت گذاري به شكل دستوري 
انجام شده، مش��كالت زيادي را به همراه داشته 
 اس��ت و براي صناي��ع فوالدي نيز اي��ن موضوع 

صدق مي كند.  
وي ادامه داد: ش��يوه نامه فوالد و وزارت صمت و 
اقتصاد بر عرضه كل زنجيره توليد در بورس كاال 
تاكيد دارند همانطور كه مجلس شوراي اسالمي 
موافق اين رويكرد است. عليزاده اظهار كرد: تنها 
راهي كه ب��راي بازگرداندن آرامش به بازار فوالد 
وجود دارد مربوط به ايجاد شفافيت در اين بازار 
اس��ت آن هم به ش��كلي كه صفر تا صد زنجيره 
توليد محصوالت ف��والدي يعني تهيه خوراك تا 
صادرات محصوالت از مسير در بورس كاال باشد 
تا از اين طريق قوانين مرب��وط به عرضه و تقاضا 
تعيين كننده قيمت باشد. اين امر يعني شفافيت 
حداكثري در س��اير محصوالت و در اقصي نقاط 
جهان صادق است. به گفته اين نماينده مجلس 
براي آنكه در بازار داخلي از اين موارد عبور كنيم 
و از اين پس شاهد التهابات نباشيم الزم است كه 
با عزم جدي همه محصوالت زنجيره را به بورس 
كاال وارد كنيم. تا حدي كه توليدكنندگان شمش 
فوالد براي تامين مواد اوليه خود به بستر بورس 
كاال مراجع��ه كرده و از اين طريق اقدام به تامين 
نياز خود كنند. يا اگر صنايع نوردي خواهان توليد 
هستند، ش��مش خود را از بورس كاال خريداري 
كنند و هم��ه بخش هاي صنعت توليدات خود را 
به بورس آورده و فروش محصوالت نهايي را نيز از 
اين مسير انجام دهند. از اين رو مي توان به تدريج 
شاهد ظهور شفافيت با نورافكن هاي بورس كاال 

و متعادل سازي بازار محصوالت فوالدي باشيم.

قوه قضاييه براي ساماندهي 
بورس اقدام كند

مصطف��ي طاهري، عض��و كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس با اش��اره به وضعيت بازار سرمايه 
در روزها و ماه هاي اخير اظهار داش��ت: پيش تر 
بارها نس��بت به ش��رايطي ك��ه اكن��ون در بازار 
س��رمايه ايجاد شده اس��ت، تذكر داده و چنين 
شرايطي را پيش بيني كرده بوديم، ضمن اينكه 
به مردم توصيه هايي داش��تيم و به وزير اقتصاد 
نيز گفته بوديم اين روال مديريتي بازار س��رمايه 
 اش��تباه اس��ت ولي متاس��فانه به اين توصيه ها

 توجهي نشد. 
نماين��ده م��ردم زنجان اف��زود: ام��ا از اين پس 
مس��ووالن اين حوزه بايد تالش الزم را داش��ته 
باش��ند و احتياط كنند كه مردم و س��هامداران 
دچار ضرر نش��وند، در واقع باي��د به كيفيت اين 
بازار عمق بدهيم چراكه متاسفانه خيلي از افرادي 
كه وارد اين بازار مي شوند شناخت كامل از بازار 
ندارند و به همين دليل متضرر مي شوند. اين عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد: 
ماهيت بورس و فعاليت ه��اي اقتصادي تعاريف 
خود را دارند و مسووالن و سهامداران نيز بايد به 
اين مهم توجه كنند، البته در خصوص ش��رايط 
ايجاد شده و ضررهايي كه به سهامداران وارد شد، 
چاره اي نيست كه قوه قضاييه وارد موضوع شده 

و از اقدامات قهريه استفاده شود.

بورس تهران با حضور بايدن 
چگونه خواهد بود؟

يك خبرگزاري قط��ري الجزيره درخصوص وضعيت 
بورس تهران نوشت: وضعيت اقتصادي جهان از سال 
۲۰۱۹ رو به وخامت رفت و ش��يوع كرونا نيز شرايط را 
بدتر كرد. از آن زمان ش��ماري از مقامات ايراني مردم را 
تشويق كردند تا در بازار بورس سرمايه گذاري كنند. با 
تشديد فشارهاي امريكا و كاهش ارزش ريال، بسياري 
از مردم با هدف حفظ ارزش دارايي هاي خود وارد بازار 
بورس شدند. دولت ايران از ماه مه ۲۰۲۰ بخشي از سهام 
ش��ركت هاي دولتي را در بازار عرضه كرد كه استقبال 
خوبي از آنها شد و شاخص بورس تهران براي نخستين بار 
از يك ميليون واحد گذشت و كمي پس از آن نيز كانال 
دو ميليون واحدي را پشت سر گذاشت. بورس تهران در 
حال حاضر حدود ۳۷ درصد از ركورد خود عقب نشسته 
و همين مساله باعث زيان بخش بزرگي از سهامداران 
شده اس��ت. ريزش سنگين بورس تا جايي ادامه يافت 
كه رييس اين سازمان از سمت خود كناره گيري كرد. 
به عقيده برخي از كارشناسان بازار سرمايه، دولت ايران 
در تش��ويق مردم به بازار بورس بدون گوش��زد كردن 
ريسك هاي احتمالي اشتباه كرد. با روي كار آمدن دولت 
بايدن در امريكا انگيزه فعاالن ب��راي حضور در بورس 
كمتر شده است؛ چرا كه آنها اميدوار به بازگشت امريكا به 
توافق هسته اي هستند. كاهش انتظارات تورمي نه تنها 
در بورس كه در بازار ارز نيز اتفاق افتاده؛ تا جايي كه قيمت 
هر دالر از حدود ۳۰ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان كاهش 
يافته است. اين خبرگزاري قطري در پايان نوشت: در 
ماه هاي قبل قيمت برخي از سهام بر حسب دالر ۵۰ هزار 
توماني قيمت گذاري شده بود و تخليه حباب آنها پس از 
شكست دونالد ترامپ در انتخابات نقش زيادي در كاهش 
سنگين شاخص بورس داشته است. پيروزي بايدن اين 
اميد را تقويت كرده كه اقتصاد ايران شانس مجددي براي 
بازگشت به عرصه جهاني و تجارت آزادانه تر با شركاي 

خارجي خواهد داشت.

ارايه كارت اعتباري سهام عدالت 
به روش غيرمستقيم

حس��ين فهيمي، مديرعامل شركت س��پرده گذاري 
مركزي درباره نحوه پرداخت كارت هاي اعتباري سهام 
عدالت افزود: اقدامات الزم براي پرداخت كارت اعتباري 
صورت گرفته است، اما به دليل برخي ايرادات بين بانك 
و شركت سپرده گذاري مركزي، اعالم عمومي نشد با رفع 
اين مشكل از ابتداي هفته آينده دارندگان سهام عدالت 
مي توانند به واسطه سهام عدالت خود، كارت اعتباري 
دريافت كنند. وي ادام��ه داد: با ۷ بانك، تعامل صورت 
گرفت و بانك ملي پيش��گام براي پرداخت كارت هاي 
اعتباري به پش��توانه س��هام عدالت است. مديرعامل 
شركت سپرده گذاري مركزي گفت: ابتدا سهامداران 
روش غيرمستقيم س��هام عدالت كه در سامانه سجام 
ثبت نام كردند و احراز هويت شدند درخواست بررسي 
دارايي را به شركت سپرده گذاري ارسال و بعد از بررسي، 
شركت سپرده گذاري به بانك ارسال مي كرد و در نهايت 
بانك، سقف تضمين را تعيين مي كرد و دوباره به شركت 
سپرده گذاري مركزي ارس��ال مي شد. وي اضافه كرد: 
كار هاي اداري بين س��پرده گذاري و بانك ها به صورت 
دستي انجام مي شد كه تصميم گرفتيم  دارندگان سهام 
عدالت بتوانند با اپليكيش��ن بانك ها، درخواست خود 
را ثبت كنند. فهيمي گفت: دارندگان سهام عدالت كه 
روش غير مستقيم را انتخاب كردند بايد در سامانه سجام 
ثبت نام كنند و احراز هويت شوند تا بتوانند 6۰ درصد 

سهام خود را دريافت كارت اعتباري كنند.

 تصميمي براي
آزادسازي سهام عدالت نداريم

فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت از 
بازار سرمايه حمايت مي كند، اما تضمين نمي دهد، ضمن 
اينكه ما با ابزارهايي، چون فروش اوراق تبعي، به نوعي از 
بازار حمايت كرديم. دژپسند افزود: بايد پرده حواشي را 
كنار بزنيم و واقعيت بازار را ببينيم، آمار هاي ارايه شده 
از سوي قاليباف اصل، بيانگر اين است كه نهادسازي و 
سياست گذاري در بازار سرمايه، صورت گرفته است. وي 
درمورد استعفاي قاليباف اصل گفت: بايد به روش هاي 
مختلف مانع از دامن زدن به حواشي ها شويم، زيرا بازار 
سرمايه ظريف است و با حاشيه سازي، ديوار بازار سست 
مي شود. دژپسند درباره نحوي جلوگيري از حاشيه سازي 
در بازار سرمايه افزود: نخستين كار در بازار سرمايه اين 
است كه با كمك رسانه ها و فرهنگسازي، حواشي را كم 
و در مرحله بعدي از تصميماتي كه باعث حاشيه سازي 
مي شود خودداري كنيم. نكته بعدي اين است كه در اين 
زمينه آموزش ببينيم. وزير اقتصاد ادامه داد: سياس��ت 
اصلي بازار سرمايه، نقدشوندگي است و بايد از هر عاملي 
كه نقدشوندگي را از بين مي برد جلوگيري كرد. دژپسند 
درباره تغيير دامنه نوسان گفت: اگر دامنه نوسان را خيلي 
كاهش دهيم به معني تعطيلي بازار سهام است كه در هيچ 
جاي دنيا، دامنه نوسان بدين گونه نيست حتي در بورس 
كشور هاي همسايه، دامنه نوسان بيشتري ديده مي شود. 
وي افزود: براي افزايش يا كاهش دامنه نوسان، سياستي 
نداريم، اما در دستور كار شوراي عالي بورس است. وزير 
اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت مردم را براي 
خريد صندوق دعوت كرد، اما از بازار حمايت نكرد؟ تصريح 
كرد: بازار سرمايه نسبت به بازار ارز و امالك، ارجح است، 
چون منابعي كه وارد بازار سرمايه مي شود صرف بنگاه هاي 
توليدي و افزايش سرمايه، عرضه بيشتر كاال، خدمات 
و توسعه مي شود. دژپس��ند افزود: جمع بندي دولت و 
حكومت اين است كه بازار سرمايه ركن مهم اقتصاد است 
و بايد هدايت شود البته هيچ وقت دولت و حكومت پشت 
بازار را خالي نكرد، چون زماني كه بازار نزولي شد با ايجاد 
مصوبات از بازار حمايت كرد و با ورود بنگاه هاي حقوقي، 
مانع ريزش سهام ش��د وزير اقتصاد گفت: دولت از بازار 
س��رمايه حمايت مي كند، اما تضمين نمي دهد ضمن 
اينكه با ابزارهايي، چون فروش اوراق تبعي به نوعي از اين 

بازار حمايت مي كند.

»تعادل« حواشي رياست جديد سازمان بورس را بررسي مي كند

بورس نيازمند توجه بيشتر است

توانمندي اقتصاد با ورود شركت ها به بورس
محمدرض��ا پورابراهيمي داوراني رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي گفت: در اين دوره 
مجلس شوراي اس��المي، به صورت جدي براي اصالح 
ساختار بودجه تالش مي شود. ظرفيت هاي اقتصادي 
بس��ياري در كش��ور وجود دارد، به طور مث��ال يكي از 
راهكارهاي اصالح ساختار بودجه مربوط به حوزه مالياتي 

است چرا كه در اين حوزه عملكرد مناسبي نداشته ايم.
پورابراهيمي افزود: توجه به افزايش درآمدهاي مالياتي 
به معناي افزايش نرخ ماليات نيست، از سال آينده نرخ 
ماليات بنگاه ه��ا ۵ درصد نيز كاهش مي يابد بنابراين 
مي توان با جلوگيري از فرارهاي مالياتي به اقتصاد كشور 
كمك كرد. وي با اشاره به لزوم توجه به طرح جامع نظام 
مالياتي افزود: رصد دقيق جريان مبادالت اقتصادي و 
تراكنش هاي بانكي بايد مبناي سازمان مالياتي باشد، 
با وجود ابالغ قانون مربوط به پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان اما در اين زمينه مي توان گفت در اجرا، 
اقدامات مطلوب صورت نگرفته است، به طور مثال در 
كشور دس��تگاه هاي پايانه هاي فروشگاهي بسياري 

وجود دارد كه بر اساس گزارش ها، تعداد قابل توجهي 
از صاحبان پايانه هاي فروشگاهي فوت كرده اند بنابراين 
بايد پذيرفت در اين رابطه شفاف سازي دقيق صورت 
نگرفته است و معموال دولت هاي مختلف به دليل اينكه 
دش��واري در اين زمينه ها وجود دارد، اقدامات جدي 

انجام نمي دهند.

  پذيرش بنگاه هاي بنياد موقوفات آس�تان 
قدس رضوي در بورس

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم افزود: نرخ بازدهي 
دارايي هاي وقفي از دارايي هاي غيروقفي كمتر است، در 
حال حاضر بخش عمده اي از شركت هاي بنياد در حوزه 
بورس نيستند. وي ادامه داد: بايد به اين موضوع توجه 
شود كه توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بازار اوليه بايد 
مورد توجه قرار بگيرد. دولت در زمينه راه انداختن بازار 
اوليه عملكرد مناسبي نداشته است بنابراين بايد اجراي 
پروژه هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار اوليه در اولويت 
باشد به طور مثال با وجود تحريم، فرآورده هاي نفتي به 

راحتي صادر مي شود و نقش پااليشگاه خليج فارس در 
اين زمينه ملموس است و با مشكل تامين بنزين روبه رو 
نشديم. وي ادامه داد: از مجموعه اقتصادي آستان قدس 
رضوي مي خواهم كه شركت هاي زير مجموعه را در 
بورس ببرد چرا كه اين كار باعث چابكي بيشتر مي شود 
البته در اين رابطه بايد با دولت  توافق هايي انجام شود 

تا بنگاه هاي بزرگ ايجاد شود.

  ناترازي موجود در اقتصاد كشور
بايد مديريت شود

وي با بيان اينكه ناترازي موجود در اقتصاد كشور بايد 
مورد رسيدگي قرار گيرد، ادامه داد: در بررسي بودجه، 
ميزان فروش نفت به لحاظ مقداري كاهش يافته است. 
نكته ديگر اينكه بايد توجه ش��ود بخشي از مشكالت 
اقتصادي ناشي از تحريم ها است اما نكته مهم كه بايد 
به آن توجه شود نحوه مديريت اقتصاد است كه اگر بر 
مبناي كارشناسي و استفاده از ظرفيت ها باشد در مهار 
تورم موثر خواهد بود. پورابراهيمي ادامه داد: با توجه 

ب��ه اقدامات صورت گرفته، پايه ه��اي مالياتي جديد 
مانند ماليات بر خانه هاي خالي همچنين اخذ ماليات 
از خانه ها و خودروهاي لوكس مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس ادامه 
داد: بخشي از مس��ائل بودجه اي مربوط به اين دولت 
اس��ت و بخشي از مس��ائل بودجه اي مربوط به دولت 
آينده خواهد ب��ود چرا كه در س��ال ۱۴۰۰ انتخابات 
رياس��ت جمهوري را در پي��ش داري��م و اميدواريم 
دولتمردان متخصص، انقالب��ي و واليتمدار بتوانند 
زمينه توسعه بيشتر كش��ور را فراهم كنند. وي ادامه 
داد: در حال حاضر بين اعضاي دولت اختالفاتي وجود 
دارد و حتي درباره يك موضوع واحد اقتصادي در تيم 
دولت نظرها متفاوت اس��ت. پورابراهيمي با تأكيد بر 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي افزود: در حوزه اقتصاد 
وقف بايد كارهاي بيشتري انجام شود، در حال حاضر 
نرخ بازدهي دارايي هاي وقفي مطلوب نيست، حتي 
در كشورهاي ديگر كه رويكرد منابع وقفي وجود دارد 

بازدهي  مناسبي صورت گرفته است.



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه آمار كشوري بازار مسكن نشان مي دهد، 
طي 10 ماهه نخس��ت س��ال جاري، 92 درصد به 
جمعيت اجاره نش��ين ها اضافه ش��ده است، اين در 
حالي اس��ت كه در تب و ت��اب افزايش قيمت هاي 
متوالي مس��كن طي سه س��ال اخير، اجاره بها نيز 
به ش��دت افزايش يافته و حدود 50 تا 70 درصد از 

درآمد خانوار را مي بلعد.
 »تعادل« همواره به نقل از منابع معتبري همچون 
مركز پژوهش هاي مجلس و كارشناسان زبده بازار 
مس��كن مهم ترين عوامل اثرگذار بر جهش قيمت 
مس��كن در سه س��ال گذش��ته را عوامل بيرون از 
اين بازار گزارش كرده اس��ت. بي ش��ك، مهم ترين 
و خزنده تري��ن عامل جهش ه��اي قيمتي در اغلب 
بازارها و از جمله در بازار مس��كن، رشد نقدينگي و 
افزايش حجم پول بوده اس��ت. حتي ريشه افزايش 
نرخ ارز نيز در كن��ار تحريم ها و عدم ورود دالرهاي 
صادراتي به كشور، نقص ياد شده در بازار پول كشور 
قلمداد مي شود. از همين رو است كه مصطفي قلي 
خسروي، رييس اتحاديه امالك گفته است: »اگر از 
ناحيه اقتصاد كالن و نرخ ارز، شوكي به بازار مسكن 
داده نش��ود، انتظار داريم كه آرامش بر بازار تا س��ه 
سال آينده حاكم باشد.« »اگر« مورد نظر خسروي، 
شرطي بزرگ به شمار مي رود، به گونه اي كه تحقق 
آن منوط ب��ه تحقق اما و اگرهاي ف��راوان ديگر در 
عرص��ه سياس��ت خارجي و سياس��ت هاي داخلي 
اقتصادي و غيراقتصادي است. با اين حال، مي توان 
با اطمينان گفت تا زماني كه رشد نقدينگي با سرعت 
ماه هاي قبل از آذرماه پيش رود )رشد حجم پول در 
آذر نسبت به آبان ماه صفر شد(، شاهد رشد خزنده 
قيمت ه��ا در همه بازارها خواهيم بود، با اين تفاوت 
كه رشد 2 درصدي قيمت مسكن طي دي ماه سال 
جاري معناي متفاوتي از رشد 2 درصدي در دي ماه 
96 دارد، چرا كه در دي ماه 99 متوس��ط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در تهران 27 ميليون و 400 
هزار تومان است و در دي ماه 96 اين شاخص حدود 

5 ميليون تومان بود.

   متقاضيان خريد مسكن اجاره نشين شدند
اگر چه ب��ه گفته رييس اتحاديه مش��اوران امالك 
احتم��اال بازار مس��كن طي 3 س��ال آين��ده روي 
خوش آرام��ش را خواهد ديد، اما وضعيت 10ماهه 
گذش��ته مس��كن در كش��ور قابل توجه اس��ت و 
حاك��ي از افزاي��ش جمعيت اجاره نش��ين اس��ت 
كه ب��ه معني فش��ار مضاع��ف مالي به اقش��ار كم 
 درآمد و متوس��ط طي س��ال ها و حت��ي دهه هاي

 آينده است.  مس��اله اي كه مي تواند سياست هاي 
حمايتي و رفاهي كشور دستخوش تغييرات خاصي 
نمايند و از نظر سياس��ي نيز پتانسيل بروز و ظهور 

پوپوليسم در كشور را فزون تر مي كند. 
خسروي در گفت وگو با ايرنا درباره آخرين وضعيت 
بازار مس��كن و اجاره گفت: خريد و فروش ملك در 
كل كشور در 10 ماهه ابتداي امسال رشد نسبي را 
نش��ان مي دهد كه البته در دو ماه اخير بازار با افت 

مواجه شده است.
وي گفت: با وجود ركود معامالت در بخش خريد و 
فروش، قراردادهاي اجاره در كل كشور در 10 ماهه 
ابتداي امسال 92 رش��د كرده كه نشان مي دهد به 
دليل رشد قيمت ها تقاضاي بالقوه خريد به سمت 
بازار اجاره رفته است.قلي خس��روي اظهار كرد: از 
ابتداي امس��ال تا پايان دي م��اه 5۸7 هزار و 137 
قرارداد خريد و فروش ملك در كل كش��ور به امضا 
رسيده كه رشد 33 درصدي را نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته نشان مي دهد. البته معامالت طي دو 
ماه گذش��ته كاهش يافته بطوري ك��ه در آذرماه و 
دي ماه به ترتيب 32 و 30 درصد نسبت به ماه هاي 

مشابه سال قبل افت كرده است. 

    تقاضاي اجاره نشيني
٩٢ درصد افزايش يافت

وي افزود: در بخش اجاره از ابتداي فروردين 1399 
ت��ا 30 دي ماه 964 ه��زار و 57 اج��اره نامه در كل 
كشور منعقد شده كه رش��د 92 درصد را نسبت به 
همين زمان در سال 139۸ نشان مي دهد. اين بدان 
معناست كه تقاضاي بالقوه اي در بازار مسكن وجود 
دارد كه از توانايي خريد برخوردار نيست و وارد بازار 
اجاره شده اس��ت.رييس اتحاديه مشاوران امالك 
درباره آخرين آمار معامالت ش��هر تهران نيز گفت: 
در 10 ماهه ابتداي س��ال 1399 تع��داد 94 هزار و 
7۸0 مبايع��ه نامه )قرارداد خريد و فروش ملك( در 
تهران به امضا رسيده كه از افزايش 20 درصد نسبت 
به سال گذش��ته حكايت دارد. در تهران همچنين 
از يكم فروردي��ن تا 30 دي م��اه 167 هزار و 24۸ 
قرارداد اجاره به ثبت رسيده كه افزايش 21 درصد را 
نسبت به همين زمان در سال 139۸ نشان مي دهد.

خس��روي با بيان اينكه معام��الت در دو ماه اخير با 
افت مواجه ش��ده است، گفت: دي ماه 139۸ تعداد 
4427 قرارداد خريد و فروش ملك در شهر تهران به 
امضا رسيد كه نسبت به ماه قبل 41 درصد افزايش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 6۸ درصد كاهش نشان 
مي دهد. اين در حالي است كه در ماه مذكور 15 هزار 
و 39۸ قرارداد اجاره در پايتخت منعقد ش��ده كه از 
افزايش 33 درصد و 22 درصد به ترتيب نسبت به ماه 

قبل و ماه مشابه سال قبل حكايت دارد.
وي اظهار كرد: در كل كشور نيز طي دي ماه 1399 
تعداد 41 هزار و 171 قرارداد خريد و فروش ملك 
به امضا رس��يده كه افزايش 22 درصد نس��بت به 
آذرماه امسال و كاهش 30 درصد در مقايسه با دي 
ماه پارسال را نش��ان مي دهد.قلي خسروي افزود: 
همچنين دي ماه امس��ال ۸۸ هزار و 462 قرارداد 
اجاره در كل كشور منعقد شده كه از رشد 4۸ درصد 
و ۸۸ درصد به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل حكايت دارد.

    انتظار آرامش بازار تا سه سال آينده 
خس��روي در تش��ريح وضعيت كنوني بازار مسكن 
گفت: بازار مسكن خوشبختانه به وضعيت باثباتي از 
نظر قيمت ها رسيده و تنها نگراني ما بازگشت قيمت 
به آگهي هاي مجازي اس��ت. اگر مجددا آگهي هاي 

تقلبي در سايت ها افزايش پيدا كند، نرخ هاي كذايي 
منجر به تنش در بازار مسكن خواهد شد.  وي درباره 
پيش بيني بازار مسكن در ماه هاي پيش رو گفت: اگر 
از ناحيه اقتصاد كالن و نرخ ارز، شوكي به بازار مسكن 
داده نشود و فضاي مجازي و آگهي هاي اينترنتي هم 
تنشي در بازار ايجاد نكنند انتظار داريم كه آرامش 
بر بازار تا س��ه سال آينده حاكم باش��د. خسروي با 
اش��اره به كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت مسكن 
در دو ماه گذشته تاكيد كرد: عمده مشاوران امالك 
تالش مي كنند قيمت مسكن كاهش يابد تا معامالت 
انجام شود. با اين حال اگر متوجه شويم افرادي باعث 
گراني يا اغتشاش در بازار مسكن مي شوند بالفاصله 
با كم��ك اماكن، محل را تعطيل و پروانه كس��ب را 
ابطال مي كنيم.وي گفت: در اين خصوص بازرسان 
نامحسوس به سركش��ي از دفاتر امالك مي پردازند 
تا اگر خداي نك��رده افرادي قصد به هم ريختن بازار 
را داشته باشند با آنها برخورد كنند. به عنوان مثال 
ممكن است بعضي افراد براي اينكه امالك مورد نظر 
خود را به فروش برسانند چشم انداز بازار را افزايشي 
جلوه دهند و باعث نگراني معامله گران شوند كه با 

اين موارد به شدت برخورد مي كنيم. 

    نبض بازار در تهران
آن گونه كه ايسنا به نقل از واسطه هاي ملكي گزارش 
كرده است، خريداران دست نگه داشته اند. در حالي 
كه حجم عرض��ه افزايش يافت��ه و هم اكنون تعداد 
فايلهاي عرضه ش��ده به بازار چندي��ن برابر تعداد 
متقاضيان اس��ت. عمده واحدهاي خالي از س��كنه 
نيز در ش��مال تهران قرار دارد. گشتي در سايتهاي 
ف��روش آپارتمان نش��ان مي ده��د در مناطق 1 تا 
5 پايتخت حجم قابل توجه��ي آگهي براي فروش 
به ثبت رس��يده و البته با وجود آنكه قيمت پس از 
هشت ماه ممنوعيت مجددا به سايتها برگشته، سايه 
نرخهاي كاذب در بين انبوه فايلها محو شده است.

    داليل افزايش عرضه
ايرج رهب��ر، نايب رييس انجمن انبوه س��ازان گفته 
است: در هفته هاي اخير عواملي همچون كاهش نرخ 
ارز، مسائل سياس��ي و زمزمه هاي مربوط به ماليات 
خانه هاي خالي باعث شد بازار مسكن مقداري افت 
كند و دالالن مقداري خودشان را جمع و جور كردند. 

در واقع از كاهش قيمت مسكن نگران شدند و عرضه 
را در ب��ازار افزايش دادند.وي ادامه ثبات و آرامش در 
بازار مسكن را منوط به افزايش ساخت و ساز دانسته 
و اظهار كرده است: تاثيرات سياسي ممكن است در 
مقاطعي كوتاه به ش��كل رواني بر بازار مسكن تاثير 
بگذارد اما پايدار نخواهد بود. مهم ترين عامل ايجاد 
آرامش در بازار مسكن، افزايش توليد است. زماني كه 
محتكران ببينند دولت براي حوزه ساخت و ساز برنامه 
دارد ب��ه تدريج واحدهاي خود را وارد بازار مي كنند؛ 
چرا كه لزومي براي احتكار نمي بينند و نگران كاهش 
قيمت مي شوند. اين مس��اله به ايجاد روند پايدار در 
بازار مي انجامد و بخش مسكن را در مقابل تكانه هاي 

بيروني، مقاوم مي كند.

    روياي اجاره نشيني!
در اين حال، افشين پروين پور، كارشناس مسكن با 
يادآوري اينكه اكنون 70 درصد تقاضا در بازار مسكن 
سرمايه اي و 30 درصد مصرفي است، گفت: در واقع 
70 درصد تقاضاي مسكن يا براي سرمايه گذاري است 
يا براي حفظ ارزش پول. به همين دليل حباب قيمتي 
در بازار مسكن داريم كه هر ساعت بزرگ تر مي شود.

وي اضافه كرد: رها ش��دن بازار مسكن باعث شده تا 
مسكن از دسترس تقاضا هاي مصرفي دورتر شود. قبال 
خريد مسكن در كشور يك رويا بود، االن اجاره مسكن 
به يك روياي سخت تبديل ش��ده است.وي با بيان 
اينكه بازار مسكن دچار شكست شده است، گفت: در 
بازار مسكن هم تقاضا داريم هم عرضه، اما معامله اي 
انجام نمي ش��ود، چون قيمت هاباالست. متاسفانه 
س��وداگري در بازار مس��كن بيداد مي كند كه باعث 
ايجاد حباب قيمتي و به تبع آن خارج شدن مسكن 
از دسترس اكثريت مردم شده است.وي با طرح اين 
سوال كه راه حل رفع معضل كنوني مسكن چيست، 
اظهار كرد:  بايد ريش��ه هاي اصلي مش��كالت را پيدا 
كرده و متناس��ب با آن برنامه ريزي كنيم. در شرايط 
كنوني عرضه مسكن اولويت نيست، گرچه بايد اين 
كار را انجام دهيم. مهم ترين برنامه اي كه دولت بايد 
آن را اجرا كند برخورد با سوداگري است. راهكار نيز 
دريافت ماليات هاي سنگين در بخش مسكن است. 
اين كار يك پيش نياز دارد كه آن سامانه ملي اسكان 
و امالك اس��ت كه گرچه راه اندازي ش��ده، اما هنوز 

تكميل نشده و كارايي ندارد.

ايرانشهر

ويژه
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 كاهش سهم كوچك متراژها
در معامالت ملكي تهران

بررس��ي گزارش بانك مركزي از بازار مسكن حاكي 
از آن است كه س��هم واحدهاي كوچك متراژ )50 تا 
60 متري( از معامالت مسكن طي ديماه 99 كاهش 
يافته است.به گزارش تسنيم، مطابق جديدترين آمار 
منتشر شده از س��وي بانك مركزي در ديماه امسال 
بيشترين س��هم از معامالت انجام شده به واحدهاي 
مسكوني بازيربناي 50 تا 60 مترمربع با14.9 درصد 
اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 
70 مترمربع نيز 14.2 درصد در رتبه بعدي قرار دارد. در 
مجموع طي ديماه امسال واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربناي كمتر از ۸0 مترمربع 56.4 درصد از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. همچنين توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب 
ارز هر واحد نشان مي دهد در ميان دامنه هاي قيمتي 
مورد بررس��ي واحدهاي مس��كوني 6 تا ۸.5 ميليارد 
ريال )600 تا ۸50 ميليون توماني( بيش��ترين سهم 
از معام��الت را به خود اختص��اص داده اند.واحدهاي 
داراي ارزش ۸50 تا يك ميليارد و 100 ميليون تومان 
و يك ميلي��ارد و 100 ميليون تومان تا يك ميليارد و 
350 ميليون تومان به ترتيب س��هم 10.4 درصدي 
و ۸.7 درصدي را از معامالت انجام ش��ده، داشته اند. 
در مجموع طي دي م��اه 99 بالغ ب��ر 55.5 درصد از 
معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از يك 
ميليارد و ۸50 ميليون تومان اختصاص داشته است. بر 
اساس اين گزارش، در دي ماه سال گذشته واحدهاي 
مسكوني در دامنه قيمتي 9 تا 10.5 ميليون تومان به 
ازاي هر مترمربع بنا با سهم 11.6 درصد بيشترين سهم 
را از معامالت مسكن ش��هر تهران به خود اختصاص 
داده بودند. در ماه مورد اشاره 57.9 درصد واحدهاي 
مسكوني با قيمت كمتر از 13 ميليون و ۸00 هزار تومان 
معامله شده بودند.  همچنين واحدهاي مسكوني 60 تا 
70 مترمربعي 15.2 درصد، واحدهاي 50 تا 60 متري 
و 70 تا ۸0 مترمربعي به ترتيب 14.5 و 12.6 درصد را 
به خود اختصاص داده اند. در مجموع در دي ماه سال 
99 واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از ۸0 
مترمربع 55.9 درصد از معامالت را به خود اختصاص 

داده بودند.

خط 6 متروي تهران
روزهاي دهم و هفدهم بهمن 

ماه ۹۹ سرويس دهي ندارد
 مديري��ت ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��روي ته��ران و حوم��ه  از ع��دم 
سرويس دهي در خط 6 متروي تهران در روز جمعه 
دهم بهمن ماه سال جاري و جمعه هفدهم بهمن 

ماه 1399 خبر داد.
به گزارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ به دليل 
حمل تجهيزات فاز دوم بهره برداري از خط 6 مترو 
روزهاي جمعه دهم و هفدهم بهمن ماه سال جاري 

سرويس دهي ندارد.
گفتني اس��ت خ��ط 6 مت��روي ته��ران يك خط 
درون شهري به طول 3۸ كيلومتر است كه در حال 
حاضر 10 كيلومتر با 6 ايستگاه كه شامل اميركبير، 
دولت آباد، ميدان ش��هدا، امام حسين)ع(، بعثت و 

كيانشهر فعال است.

انجام مجدد تست كرونا
در بدو ورود به كشور الزامي شد

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي از اجباري 
شدن تس��ت كرونا پس از ورود مسافران به كشور 
خبر داد. به گزارش ايلنا، شهرام آدم نژاد، جانشين 
وزير راه و شهرس��ازي در س��تاد مديريت بحران از 
الزام مس��افران به انجام مجدد تست PCR پس از 
ورود به كشور خبر داد و گفت: به منظور جلوگيري 
از ش��يوع نوع جهش يافته ويروس كرونا، بر اساس 
تصميم وزارت بهداشت، از اين پس همه مسافراني 
كه از كليه كش��ورهاي خارجي قصد سفر به ايران 
را دارند، مي بايس��ت عالوه بر ارايه گواهي سالمت 
معتبر آزمايش PCR در مبدا و پيش از سوار شدن 
به ناوگان، در بدو ورود به كشور نيز توسط نمايندگان 
بهداش��ت مرزي مس��تقر در پايانه ها مجددا مورد 
آزمايش واقع ش��وند. وي تصريح كرد: چندين ماه 
است كه ارايه گواهي سالمت معتبر پيش از انجام 
سفر الزامي بوده؛ اما در اواخر دي ماه لزوم انجام تست 
مجدد براي مسافران از مبدا كشورهاي اروپايي ابالغ 
شد و براساس تصميم جديد، از اين تاريخ اين الزام 
براي همه مسافران از مبدا كليه كشورهاي خارجي 

وجود خواهد داشت.

ايران برفي و باراني مي شود
بر اس��اس اعالم س��ازمان هواشناس��ي، سامانه 
بارش��ي در كشور تقويت خواهد ش��د كه با تاثير 
آن ش��اهد بارش برف و باران در 27 استان، وزش 
باد شديد و كاهش 5 تا 10 درجه اي دما در نقاط 
مختلف كشور خواهيم بود. به گزارش ايرنا، با ادامه 
فعاليت اين سامانه در آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي، جنوب اردبيل، كردستان، كرمانشاه، ايالم، 
لرس��تان، چهارمحال و بختي��اري، كهگيلويه و 
بويراحمد، خوزستان، همدان، مركزي، نيمه غربي 
اصفهان، ش��مال فارس، ش��مال بوشهر، زنجان، 
قزوين، البرز، تهران و سمنان شاهد بارش برف و 
باران خواهيم بود. همچنين در استان هاي گيالن، 
مازندران و گلس��تان بارش پراكنده ب��اران و در 
ارتفاعات اين استان ها، بارش برف رخ خواهد داد.

 آنچه البته
به جايي نرسد فرياد است

 نظام سياس��ي پيش بيني تورم باالي 25 درصدي در سال 
آين��ده دارد. ضمن اينكه روش��ن خواهد ش��د براي بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي هم به جاي رش��د توليد و بهبود 
فضاي كسب وكار، تكيه بر يارانه هاي نقدي دارد. در اين فضا 
تريبون هاي صداو سيما در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه 
خيلي راحت اعالم مي كنند، راهبرد اصلي ما اين است كه 
پول از ثروتمن��دان بگيريم و به محرومان تزريق كنيم. اين 
ديگر چه شكل برخورد با موضوعات اقتصادي است. هنوز 
40 س��ال پس از انقالب، مس��ووالن و نمايندگان مجلس 
متوجه اين واقعيت عريان نش��ده اند ك��ه در جهان امروز، 
ثروت آفريني يك ارزش محسوب مي ش��ود و كسي كه از 
طريق راه هاي اقتصادي مشروع داراي ثروت و دارايي شده 
نه  تنها ضد ارزش نيست بلكه عين ارزش و توانمندي است. 
اين در حالي است كه بار اصلي ماليات در كشور نيز همواره 
بر دوش توليد كننده و مردم حقوق بگير بوده است و افراد و 
جرياناتي كه از طريق رانت، ويژه خواري و واسطه گري داراي 
ثروت هاي نجومي شده اند، نه مالياتي مي پردازند و نه كسي 
ب��ا آنها كاري دارد. اقتصاد ايران بيش از يك دهه اس��ت كه 
رشد اقتصادي منفي يا در نهايت صفر درصدي داشته است. 
در برخي برهه ها كه رشد اقتصادي هم وجود داشته، رشد 
اقتصادي اعالمي هم مبتني بر رش��د توليد نبوده و مبتني 
بر ش��اخص هاي ضدتوليدي محقق شده است. مبتني بر 
اين توضيحات است كه من معتقدم هنوز براي رسيدن به 
بررسي اعداد و ارقام بودجه زود است و ابتدا بايد در خصوص 
رويكردها، هم افزايي ها و زبان مش��ترك اقتصادي در اين 
كشور بحث و تبادل نظر شود. وقتي هنوز اين مباحث كالن 
در اقتصاد و بودجه حل نشده اند، چه فايده اي دارد كه من و 
شما با هم صحبت كنيم كه آيا درآمدهاي نفتي پيش بيني 
شده در بودجه بايد اين عدد باشد يا آن رقم؟ افزايش يارانه هاي 
نقدي درست است يا نه؟ و... ما در خصوص موضوعات ابتدايي 
اقتصاد مشكل داريم. معتقدم مديران و نمايندگان مجلس 
قبل از هر چيز بايد چند واحد دروس ابتدايي اقتصاد را پاس 
كنند تا حداقل اظهارنظرهاي آنان منطبق با اصول اقتصادي 
باشد. مسووالن بايد بدانند كه ثروت آفريني به وسيله توليد، 
فناوري و خالقيت يك ارزش است نه ضد ارزش. بايد بدانند كه 
تدوين بودجه با دولت است و تصويب يا عدم تصويب بودجه با 
مجلس است نه بالعكس. بايد بدانند كه بدون رشد اقتصادي 
واقعي، امكان بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي ممكن 
نيست. جالب اينجاست كه مسووالن و نمايندگان مجلس 
تصور مي كنند كسي در اين كشور از اقتصاد سر درنمي آورد 
كه هر اظهارنظر معقول و غيرمعقولي را به زبان مي آورند. اين 
چه برنامه ريزي اقتصادي است كه طي دهه ها مردم عادي 
را نيازمند تر و طبقات برخودار را دارا تر كرده اس��ت. اين چه 
برنامه ريزي اقتصادي است كه هر سال 25 درصد به حقوق 
افراد مزدبگير اضافه  اما ده ها درصد آنها را فقير تر مي كند. اين 
چه برنامه ريزي اقتصادي است كه مردم براي رهن يك خانه 
هم با مشكل روبه رو هستند. اين چه برنامه ريزي اقتصادي 
است كه يكي توليد را ضد ارزش و رانت و ويژه خواري و داللي را 
ارزش محسوب مي كند و... از اين پرسش ها به تناوب مي توان 
مطرح كرد، اصال مي توان اين پرسش ها را فرياد زد اما متاسفانه 

بايد گفت؛ آنچه، البته به جايي نرسد فرياد است.

انتخاب مالي   و چشم انداز گفت وگو 
 شاكله رفتاري و شخصيتي رابرت مالي را پيش روي ايرانيان 
نمايان مي كند. اين شخصيت يك ديپلمات شناخته شده 
اياالت متحده در دولت فدرال است كه به ديدگاه هايي كه 
اوباما در صحنه سياس��ي امريكا ايجاد كرد، نزديك است. 
كاراكتري كه يك يهودي االصل مهاجر است كه در دستگاه 
ديپلماسي امريكا سبقه اي قابل توجه دارد. او از ديپلمات هايي 
است كه معتقد اس��ت، مذاكره حتي با گروه هاي رقيب و 
معاند نيز نبايد از دستور كار خارج شود. البته بيش از مذاكره 
به هدف ها و راهبردهاي مذاكراتي در راستاي منافع كالن 
امريكا معتقد است. بنابراين انتخاب رابرت مالي اين واقعيت 
را نمايان مي كند كه بايدن به دنبال استفاده از ابزار گفت وگو 
در خصوص ايران است از اين منظر انتخاب رابرت مالي به 
عنوان نماينده دولت باي��دن در امور ايران از وجوه مختلف 
مي تواند معاني متفاوتي داشته باشد. از يك طرف گروه هاي 
سياسي داخل ايران كه بنا به هردليلي مخالف هر نوع مذاكره 
ميان ايران و امريكا هستند؛ انتخاب اين شخصيت را به عنوان 
نماينده بايدن در امور ايران خطرناك مي دانند. چرا كه رابرت 
مالي از ابزار مذاكره براي رس��يدن ب��ه اهداف كالن امريكا 
بيشترين بهره برداري رسانه اي، ديپلماسي و... را برداشت 
خواهد كرد. همان طور كه در باال اشاره شد در سال 200۸ 
ميالدي به واسطه مذاكره با يكي از رهبران حماس به دليل 
البي صهيونيست ها در امريكا از تيم ديپلماسي اوباما كنار 
گذاشته شد. بالتبع بايد تاكيد كرد كه او ابزار مذاكره را حتي با 
گروه هاي مخالف صهيونيست ها را نيز در كارنامه دارد. مالي 
معتقد است مي توان از ابزارهاي مذاكره و گفت وگو با جامعه 
هدف مخالفان امريكا دستاوردهاي بيشتري را كسب كرد. 
در عين حال هزينه هاي كمتري را نيز پرداخت كرد. از طرف 
ديگر جناح هاي سياسي طرفدار مذاكره و گفت وگو در ايران 
كه اغلب گروه هاي ميانه رو و اصالح طلب در ايران را تشكيل 
مي دهند، معتقدند كه انتخاب مال��ي و پيوند خوردن او با 
چهره هايي چون بلينكن، ساليوان و... مي تواند زمينه هاي 
مذاكراتي بيشتري را فراهم كند. از اين طريق ايران خواهد 
توانست از طريق ديپلماسي به عنوان يك ابزار موثر در جهت 
برداشتن تحريم هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي 
مطلوب تر بهره برداري كند. اما نكته قابل توجه آن است كه 
نه امريكا با انتخاب يك چهره خاص خواهد توانست از منافع 
كالن خود در منطقه و شاكله به هم پيوسته اهداف شركاي 
منطقه اي اش كوتاه بيايد و نه ايران به واس��طه بافت خاص 
ايدئولوژيك و ساختار هويتي خود در مقابله با امريكا خواهد 
توانست به سهولت ديوار قطور بي اعتمادي ميان دو طرف 
را از ميان بردارد و بدون هيچ مشكلي به برجام و مناسبات 
ارتباطي با امريكا بازگردد. هر دو كشور تالش خواهند كرد 
با تمام ابزارهاي ممكن بيشترين دستاورد را به سود منافع 
كالن خود كسب كنند. بنابراين انتخاب رابرت مالي به عنوان 
نماينده امريكا در امور ايرانيان هرچند مي تواند زمينه افزايش 
دامنه هاي مذاكره و گفت وگو را ميان دو طرف فراهم كند، اما 
اين زمينه مطلوب با توجه با اصطكاك باالي ميان دو كشور 
و بس��تري مملو از تعارض، مشكل و عداوت ميان دو كشور 
به اين س��ادگي ها نخواهد بود. مساله كليدي در اين ميان، 
دركي است كه دو طرف در خصوص منافع كالن ملي خود 
بايد مورد توجه قرار دهند تا مبتني بر آن بتوان از چالش هاي 

موجود عبور كرد.

طي 10 ماهه نخست سال جاري، 92 درصد به جمعيت اجاره نشين ها اضافه شد

رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با تشريح حقوق از دست رفته شهرداري در واگذاري ها و مشاركت ها اعالم كرد

آرامش شكننده در بازار مسكن

واگذاري يك ملك تجاري به متري ۳۵۰ هزار تومان
س��يد محمود ميرلوحي، رييس كميت��ه اقتصادي 
شوراي شهر تهران گفت: س��يد محمود ميرلوحي، 
رييس كميته اقتصادي ش��وراي ش��هر تهران اعالم 
كرده اس��ت كه بي نصيب ترين شريك در پروژه هاي 
شراكتي پايتخت، شهرداري تهران بوده است. در اين 
حال، 1۸0 پروژه مشاركتي شهرداري در بخش هاي 
مختلف از سال 90 قفل ش��ده اند. ميرلوحي با اشاره 
به واگذاري هاي پر نقص امالك ش��هرداري تهران به 
برخي از پروژه هايي كه حقوق شهرداري در آنها ناديده 
گرفته شده، اشاره كرد و گفت: 15 پروژه بزرگ واگذار 
ش��ده داريم كه در آن سهم و حقوق شهرداري مورد 
بي توجهي قرار گرفته است. از امالك شهرداري، يك 
ملك تجاري داريم كه در سال 92 با پروانه تجاري به 
قيمت متري 350 هزار تومان واگذار ش��ده است يا 
ملكي را به يك خيريه در سال 92 يا 93 واگذار كرده اند 
كه بطور متوسط متري 130 هزار تومان واگذار شده 
است. حتي ملكي با قيمت 65 هزار تومان هم واگذار 
شده است. اينها چطور با اين قيمت هاي نازل واگذار 
شده اند؟  رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با ايلنا، اظهار كرد: در تهران بطور متوسط 
شاهد 10 دوره جهش و ركود در حوزه مسكن بوده ايم 
كه به موازات آن در شهرداري نيز دچار فراز و فرودهاي 
متعددي شده ايم، چرا كه شهرداري نيز يك طرف اين 

اتفاقات بوده و از ابتداي دهه 90 پروژه هاي مشاركتي 
متعددي را شروع كرده اس��ت. ميرلوحي با اشاره به 
نامش��خص بودن مدل مشاركت ش��هرداري گفت: 
شهرداري هرجا ملكي داش��ته وارد تعامل شده، اما 
چگونگي انعقاد قراردادها، مدل مشاركت شهرداري، 
ساختار مش��اركتي و مواردي از اين دست مشخص 
نبوده است.  او با اشاره به سند جامع سرمايه گذاري در 
شهرداري گفت: در پي اين مساله تمام تالش خود را 
به كار گرفتيم و سال گذشته براي اولين بار سند جامع 
سرمايه گذاري شهر تهران را به تصويب رسانديم كه 
براس��اس آن معلوم شد، سازمان سرمايه گذاري بايد 
فعاليت هاي مشاركتي شهرداري را برعهده بگيرد و 
گام موثري در ساماندهي پروژه هاي شهرداري تهران 
رخ داد. رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه يك درهم ريختگي در پروژه هاي مشاركتي 
شهرداري وجود دارد، ادامه داد: براي مثال يك پروژه 
در منطق��ه 17 چهار بار توس��ط بخش هاي مختلف 
ش��هرداري دست به دست شده، در حالي كه شريك 

پروژه يك نفر بوده است. 

    قفل 18۰ پروژه  مشاركتي از سال ۹۰ 
او با اشاره به قفل شدن پروژه هاي مشاركتي از سال 
90 افزود: پروژه هاي مش��اركتي شهرداري از سال 

90 قفل شده است و امروز با 1۸0 پروژه مشاركتي 
مواجه هس��تيم ك��ه در بخش ه��اي مختلفي قفل 
شده اند و به هركدام از پرونده ها كه ورود مي كنيم، 
مي بينيم در بين س��ازمان امالك، سازمان توسعه 
س��رمايه گذاري و مناطق در وضعيت عجيبي قرار 
دارند و از آنجايي كه قانون مشخصي نداشته اند، در 
نتيجه مراتب اداري و اجرايي در بخش هاي مختلف 
و همچنين اختيارات و واگذاري ها در اين پروژه ها 

روشن نبوده است. 

  اع�الم پروژه ه�اي ش�اخص مش�اركتي 
بالتكليف

ميرلوح��ي با اش��اره به برخي پروژه هاي ش��اخص 
مش��اركتي كه همچنان بالتكليف هستند، گفت: 
پروژه صبا در خيابان مطه��ري، الماس كريمخان، 
ميدان صادقيه، پروژه آتيه، مژده از جمله پروژه هاي 

بالتكليف هستند. 

    مغبون بزرگ
رييس كميت��ه اقتصادي ش��وراي ش��هر تهران با 
تاكيد بر اينك��ه ش��هرداري بي نصيب ترين بخش 
در تحوالت اقتصادي تهران بود، افزود: ش��هرداري 
مالك 70 درصد امالكي اس��ت كه در شهر توسعه 

پيدا كرده و امروز كم نصيب ترين در امالك ش��هر 
اس��ت و دارايي هاي��ش خيلي كم اس��ت.  او با بيان 
اينكه شهرداري در 10 س��ال گذشته از اين حجم 
از پروژه ها عايدي نداش��ته اس��ت، اضاف��ه كرد: در 
برخي از سال ها حتي 100 ميليارد تومان هم دست 
شهرداري را نگرفته است و سازمان سرمايه گذاري 
تازه در س��ال جاري توانس��ت گره هايي را باز كند 
كه براساس آن توانس��تيم 4 هزار ميليارد تومان از 
مناب��ع را در اختيار مترو قرار دهيم، در حالي كه در 
ده سال گذشته 100 ميليارد تومان هم از اين 1۸0 
پروژه عايد شهرداري نشده بود. ميرلوحي با اشاره به 
پروژه  بام لند گفت: پروژه هايي مانند بام لند بايد از نو 
كارشناسي و ارزيابي شوند و اگر حقي از شهرداري 
ضايع ش��ده به آن برگردانده شود.7 سال پيش كه 
اين پروژه كليد خورد ش��رايط مانن��د امروز نبود، 
اما وضعي��ت قابل پيش بيني ب��ود. صندوق احياي 
س��ازمان ميراث در كوير هم قراردادهاي 15 ساله 
مي بندد، اما در اينجا براي يك پروژه در دل تهران 
يك قرارداد 25 س��اله با اين ارقام بسته مي شود. او 
ادامه داد: متاس��فانه س��اختار حقوقي و اقتصادي 
شهرداري آن گونه كه بايد عمل نكرده و با شناخت 
از تهران اين اتفاق رخ داده است و چطور مي توانند 

بگويند در جريان حوداث نبودند؟ 
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افتتاح 16 پروژه آبفا
در استان اصفهان در دهه فجر

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: دردهه فجر16 پروژه در بخش آب و فاضالب 
با اعتباري بالغ بر 245ميليارد و 450 ميليون ريال 
در س��طح اس��تان به بهره برداري مي رسد. هاشم 
امين��ي اعالم ك��رد: در دهه فجر س��ال جاري 14 
پروژه در بخش آب به بهره برداري مي رسد و پروژه 
كلكتور فاضالب شاهين شهر و منطقه 6 اصفهان در 
بخش فاضالب در مدار بهره برداري قرار مي گيرند. 
وي با بيان اينكه در دهه فجر 4 مخزن آب در مدار 
بهره برداري قرار مي گيرد، تصريح كرد: مخزن هزار 
مترمكعب در ش��هر دامنه در شهرس��تان فريدن، 
مخزن دوهزارمترمكعبي در دهق نجف آباد، مخزن 
100 مترمكعبي روستاي چيرمان كوهپايه، مخزن 
50 مترمكعبي روس��تاي آبچويه كوهپايه در اين 
ايام در مدار بهره برداري قرار مي گيرند، همچنين 
بازسازي مخزن 100 مترمكعبي روستاي ازونبالغ 
در شهرستان فريدن به پايان رسيده و در بهمن ماه 
بهره برداري مي شود. مديرعامل شركت آبفا استان 
اصفهان با اشاره به افتتاح آزمايشگاه ميكروبيولوژي 
در ش��هر نجف آباد اظهار كرد: از آنجايي كه ارتقاي 
كيفي آب شرب مردم براي فعاالن صنعت بسيار حائز 
اهميت است راه اندازي آزمايشگاه ميكروبيولوژي 
در دس��تور كار قرار گرفت. امين��ي به بهره برداري 
از سيس��تم تله مت��ري و مانيتورين��گ منابع آبي 
روستاهاي بخش بن رود پرداخت و بيان داشت: در 
اين ايام مبارك، سيستم تله متري و مانيتورينگ 
منابع آبي 17 روس��تاي بخش ب��ن رود عملياتي 
مي ش��ود تا از اين پ��س آب ش��رب عادالنه ميان 
روستاييان توزيع شود. با بهره برداري از 12 كيلومتر 
خط انتقال آب، اهالي روس��تاي جشوقان منطقه 

كوهپايه ازآب شرب پايدار بهره مند مي شوند.

خدمات رساني شركت آبفاي 
اصفهان در شهرهاي بادرود و نطنز

نماينده م��ردم نطنز، ب��ادرود و قمصر در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: در چن��د س��ال اخي��ر 
خدمات رساني شركت آب و فاضالب در شهرهاي 
بادرود و نطنز مطلوب بوده است و انتظار مي رود با 
تامين اعتبارات، شبكه فرسوده خط انتقال آب از 
سرآسياب به ش��هر بادرود اصالح شود. رحمت اهلل 
فيروزي پور افزود: انتظار مي رود با تخصيص رديف 
بودجه، اجراي شبكه فاضالب در شهرهاي بادرود 
و نطنز نيز در دس��تور كار قرار گيرد اما در كل ارايه 
خدمات آبفا در شهرهاي بادرود و نطنز قابل توجه 
اس��ت. هاش��م اميني، مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان اصفهان نيز گفت: پس از يكپارچگي 
ش��ركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي در 
اس��تان اصفهان تمام تالش ها در راستاي كاهش 
فاصله ارايه خدمات ميان شهر و روستاها در استان 
اصفهان اس��ت. وي با بيان اينكه طرح 300-100 
در اس��تان اصفهان با هدف ارايه خدمات پايدار به 
روستاييان اجرايي شده است، عنوان كرد: در اين 
طرح مقرر ش��د 15 كيلومتر از شبكه فرسوده آب 
روستاهاي ش��هر بادرود و نطنز اصالح و بازسازي 
شوند تا دسترسي روستاييان به آب شرب پايدار، 
ميسر ش��ود. وي با بيان اينكه همه روستاها بايد از 
خدمات پايدار شركت هاي آب و فاضالب در كشور 
بهره مند شوند، اظهار كرد: اگر در كميسيون عمران 
مجلس مصوب شود كه همه روستاها در كشور تحت 
پوشش شركت هاي آب فاضالب قرار گيرند، قطعا 
همه روستاييان از خدمات مطلوب كيفي و كمي  

شركت هاي آبفا بهره مند مي شوند. 

بهره برداري از 118پروژه در حوزه 
توزيع برق مازندران در دهه فجر

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران از بهره برداري 
118 پروژه با اعتب��ار 221 ميليارد و 432 ميليون 
ريال همزمان ب��ا ايام مبارك دهه فج��ر خبر داد. 
فرامرز سپري گفت: اين پروژه شامل كاهش تلفات، 
مقاوم سازي ش��بكه، رينگ و توسعه فيدر، مرمت 
روس��تايي، اصالح و بهينه سازي و توسعه و احداث 
شبكه هاي توزيع برق است. در اين ايام، در امور برق 
سوادكوه 18 پروژه، امور برق جنوب بابل و مياندرود 
هر كدام 11 پروژه، امور برق جنوب س��اري و آمل 
ش��رق هر كدام 10 پروژه، در فريدونكنار 9 پروژه، 
در بابلسر 7 پروژه، در جويبار 6 پروژه، در امير كال و 
بهشهر هر كدام 5 پروژه، در امور برق شمال بابل و 
شمال ساري هر كدام 4 پروژه، در امور برق قائمشهر 
و نكا هر كدام 3 پروژه در امور برق گلوگاه 2پروژه و در 
سوادكوه شمالي يك پروژه به بهره برداري مي رسد. 
براي بهره برداري از اين پروژه ها تعداد 54 دستگاه 
پست هوايي با ظرفيت 7 هزار و 805 كيلوولت آمپر 
نصب و 45 كيلومتر ش��بكه فشار متوسط و حدود 
51 كيلومتر شبكه فشار ضعيف احداث شده است.

برگزاري آزمون جوشكاران  در 
مراكز بهره برداري گرگان و رشت

آزمون جوش��كاران منطقه 9 در مراكز بهره برداري 
گرگان، نور و رش��ت برگزار ش��د. ايرج عرب معاون 
خطوط لوله منطقه 9 با اع��الم اين خبر اظهار كرد: 
آزمون جوشكاران منطقه به منظور آماده نگهداشتن 
جوشكاران و بررس��ي وضعيت آنها توسط معاونت 
عمليات خطوط لوله منطقه و زيرنظر بازرسي فني 
در منطقه برگزار شد. وي با بيان اينكه در اين آزمون 
كليه منطقه شركت كرده اند، افزود: آزمون جوشكاران 
منطقه به صورت ساالنه جهت ارزيابي كيفي آنها در 
يك مركز برگزار مي گرديد كه امسال به دليل شيوع 
ويروس كرونا، اين آزمون به صورت جداگانه در سه 

مركز بهره برداري گرگان، نور و رشت برگزار شد.

 مدير ارشد اپل
از شبكه هاي اجتماعي انتقاد كرد

مدير ارشد اجرايي اپل در يك سخنراني از گسترش اخبار 
جعلي در شبكه هاي اجتماعي و جمع آوري اطالعات 
كاربران آنها انتقاد كرد و همين امر اختالف با فيس بوك 
را افزايش داد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، تيم كوك 
مدير ارش��د اجرايي اپل از جريان قطبي سازي و اخبار 
جعلي در ش��بكه هاي اجتماعي انتقاد كرد. همين امر 
اختالف ميان توليدكننده آيفون و فيس بوك را دامن زد. 
كوك طي سخنراني در كنفرانس »رايانه، حريم شخصي 
و حفاظت از اطالعات« از اپليكيشن هايي انتقاد كرد كه 
به گفته او مقدار زيادي از اطالعات ش��خصي كاربران 
را جمع آوري مي كنند و همزمان به انتشار نظريه هاي 
توطئه و محتواي خشونت آميز اولويت مي دهند زيرا 
چني��ن مطالبي تعامل زيادي را در پ��ي دارد. او در اين 
باره گفت: »در حال حاضر انبوهي از اطالعات جعلي و 
نظريه هاي توطئه توسط الگوريتم ها ترويج مي شوند. 
تمام اين موارد با هدف جمع آوري اطالعات بيشتر انجام 
مي شود.« همچنين كوك اشاره كرد عملكرد شبكه هاي 
اجتماعي اعتماد مردم به واكسن ها را كمتر مي كند و 
كاربران را به عضويت در گروه هاي افراطي مي كند. كوك 
در اين باره افزود: »اكن��ون ديگر نمي توان وانمود كرد 
چنين عملكردهايي هزينه ندارد. آنها به قطبي سازي، 
از بين رفتن اعتماد و خشونت منجر مي شوند.« مدير 
ارشد اجرايي اپل در سخنان خود به فيس بوك اشاره اي 
نكرد، اما اين دو شركت از مدت ها قبل با يكديگر اختالف 
دارند. اين درحالي است كه اپل مشغول برنامه ريزي براي 
نوتيفيكيشن هاي حريم شخصي است كه برخي كاربران 
با كمك آنها مي توانند اجازه استفاده از ابزارهاي تبليغات 
هدفمند را ندهند. در اين ميان فيس بوك نيز اپل را به 
انجام اقدامات ضد رقابتي متهم مي كند زيرا اين شركت 
انبوهي از اپليكيشن هايي دارد كه كاربران بابت آن حق 
عضويت پرداخت مي كنند و عالوه بر آن كس��ب و كار 
تبليغات ديجيتال خود را نيز دارد. مارك زاكربرگ مدير 
ارش��د اجرايي فيس بوك روز چهارشنبه گفت: »اپل 
انگيزه هايي زيادي دارد تا از موقعيت پلتفرم خود براي 

اختالل در اپليكيشن هاي ما و ديگران استفاده كند.«

انگليس نمي خواهد اطالعات 
واتس اپ به فيس بوك منتقل شود

كميسيونر اطالعات انگليس قصد دارد با نوشتن نامه اي 
از واتس اپ بخواهد اطالع��ات كاربران را با فيس بوك 
به اش��تراك نگذارد. به گزارش مهر به نقل از گاردين، 
قانونگذار اطالعات انگليس قصد دارد با نوشتن نامه اي 
به واتس اپ از اين پيام رسان بخواهد تا اطالعات كاربران 
را به فيس ب��وك منتقل نكند. اين درحالي اس��ت كه 
ميليون ها نفر در سراسر جهان از واتس اپ خارج و جذب 
پيام رسان هاي ديگر شده اند. اليزابت دنهام كميسيونر 
اطالعات انگليس به كميته ديجيتال، فرهنگ و رسانه 
پارلمان اين كشور اعالم كرد در سال 2017 واتس اپ 
تعهد كرده بود كه تا زماني كه تأييد نشود قوانين »مقررات 
عمومي حفاظت از داده اتحاديه اروپ��ا )GDPR( « را 
رعايت مي كند، اطالعات كاربران را به فيس بوك منتقل 
نكند. اين توافقنامه توسط مقامات حفاظت از اطالعات 
ايرلند اجرا مي شد و تا زمان خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا )يكم ژانويه 2021 ميالدي( معتبر بود. اكنون كه 
انگليس از اتحاديه اروپا جدا شده، تضمين اجراي اين 
تعهد برعهده دفتر كميسيونر اطالعات است. دنهام در 
سخنراني براي كميته پارلمان گفت: تغييرات در شرايط 
سرويس ها و الزام كاربران به اشتراك گذاري اطالعات 
آنها با فيس بوك شامل كاربران انگليس و اتحاديه اروپا 
نمي شود زيرا در سال 2017 ميالدي دفتر من با واتس اپ 
مذاكره كرد و مديران آن توافق كردند تا اطالعات كاربران 
و شماره تماس كاربران را تا زماني كه نشان نداده اند با 

قوانين GDPR همخواني دارند، به اشتراك نگذارند.

جعفر خيرخواهان در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

درس هاي چين براي اقتصاد ايران
ادامه از صفحه اول|

  اولين قدم هايي كه چيني ها در مسير بهبود 
اين وضعيت بحراني برداشتند، چه بود؟ سكانس 
آغازين معجزه اقتصادي چين از كجا آغاز شد؟

در نخستين گام چين يك الي دو منطقه ويژه اقتصادي 
ايجاد كرد. پيش از اين تصميم در چين شركت هاي 
بخش خصوص و ش��ركت هاي چن��د مليتي وجود 
نداش��تند، حتي بانك به معناي ام��روزي هم وجود 
خارجي نداش��ت. اين هنر بزرگ چيني ها در اقتصاد 
بود كه مناطقي ويژه براي تح��والت اقتصادي مورد 
نظرشان ايجاد كردند. البته وقتي صحبت از مناطق 
ويژه اقتصادي مي كنيم، ممكن است برخي مخاطبان 
به ياد مناطق ويژه اقتصادي كشورمان )كيش، قشم 
و...( بيفتند كه دروازه واردات است و تاثيرات خاصي 
ندارند و كمكي به توس��عه كش��ورمان نكرده اند. اما 
چيني ه��ا اين... مناط��ق را به دروازه ه��اي صادرات 
بدل كردند و اسم اين مناطق را»پردازش صادرات« 
گذاشتند. چگونه؟ تحليل كردند كه با توجه به اينكه 
نيروي كار ارزان دارند و ظرفيت ه��اي فراواني براي 
توليد دارن��د از دانش، مديريت و تكنولوژي غربي در 

اين مناطق آزاد بهره بردند.
  اين روند چگونه تداوم پيدا كرد؟

تصميم س��ازان چيني وقتي ديدند ارتباط معقول با 
امريكا و ساير كش��ورها، نتايج مناسبي براي اقتصاد 
و معيشت كشورشان داشت، ضمن اينكه خارجي ها 
هم از آن استقبال كردند، تعداد اين مناطق و پس از 
آن اس��تفاده از دانش، تجهي��زات و تكنولوژي غربي 
را افزايش دادن��د. به اين نوع مواجه��ه با موضوعات 
اقتصادي»تدريج گرايي«مي گوين��د. يعني فرآيند 
تغييرات را ناگهاني و به يك باره ايجاد نمي كنند، بلكه 

به صورت تدريجي و گام به گام پيش بردند.
  فق�ط در زمينه توليد و صنع�ت اين رويكرد 
وجود داشت، يا در ساير بخش هاي حكمراني هم 
اين اصالحات ضروري و زيربنايي ايجاد شدند؟

تح��والت بعدي در حوزه كش��اورزي ايجاد ش��دند. 
تح��والت اين بخش ب��ه مراتب براي م��ردم چين و 
افكار عموم��ي بين المللي مهم تر بودن��د. چيني ها 
تعاوني هاي شهر و روستا ايجاد كردند كه با اسلوب و 
روش اشتراكي قبلي كه همه چيز در اختيار حكومت 
و حزب به صورت متمركز قرار داشت، فرق داشتند. بر 
اساس اين مدل جديد كشاورزان از حزب، زمين هايي 
را اج��اره مي كردند. مثال كش��اورز بخش خصوصي، 
يك باغ س��يبي را اجاره مي كرد كه قبال زماني كه در 
اختيار دولت و حزب بود، اين زمين 1000يوان درآمد 
داشت. بعد از مدتي مشخص شد كه اين باغ سيب در 
دس��ت بخش خصوصي به جاي هزار يوان، 10هزار 
يوان درآمد پيدا كرده است. چهره هاي بانفوذ حزبي 
زماني كه ديدند سود زمين هاي كشاورزي ناگهان ده 
برابر و در برخي موارد صد برابر شده، تالش كردند تا 
اين ظرفيت هاي اقتصادي را از بخش خصوصي پس 
بگيرند تا اين سود باال متوجه خودشان شود. اينجا بود 
كه پاي تحوالت قضايي به ميان آمد و يكي از مهم ترين 
برهه هاي توس��عه چين در معرض يك آزمون جدي 

قرار گرفت.
  سرنوشت اين آزمون قضايي چه بود؟

همان طور كه توجه شما هم در مصاحبه به اين بخش 
جلب ش��ده، در آن زمان هم توجه مردم چين و افكار 
عمومي بين المللي به واكنش دستگاه قضايي چين 
جلب ش��د. همه منتظر بودند ببينند نتيجه دادگاه 

چه مي ش��ود؟ اگر به نفع كشاورز صادر مي شد، ساير 
كشاورزان چيني هم تشويق مي شدند تا با دولت قرار 
ببندند، زمينه رشد توليد را فراهم كنند و تعاوني هاي 
روستايي رش��د كنند. در اين صورت سهم قانوني و 
ماليات دولت هم پرداخت مي ش��د و توليد افزايش 
چش��مگيري پيدا مي كرد. بنابراين توسعه زيربنايي 
يكي از مهم ترين اركان توسعه در هر كشوري است. 
براي دستگاه قضايي نبايد تفاوت داشته باشد، طرف 
دادگاه علي اكبر رائفي پور است، يا جعفر خيرخواهان. 
رييس حزب كمونيست فالن شهرستان چيني است 
يا يك كشاورز ساده كه تالش مي كند، نان خود را از 
زمين به دست بياورد. دس��تگاه قضايي چين از اين 
آزمون س��ربلند بيرون آمد. بعد از اين مرحله س��اير 
كش��ورهاي جهاني هم ديدند ك��ه مي توانند به اين 

كشور اعتماد كنند. 
  تبعات اين تحول در اقتصاد چين چگونه ظهور 

و بروز پيدا كرد؟
شرايط به گونه اي پيش رفت كه شركت عظيم اپل به 
جاي اينكه كارخانه خود را در امريكا بر پا كند، راهي 
چين ش��د تا كارخانه خود را در چين توس��عه دهد. 
آلمان كه مهم ترين برندهاي جهاني را دارد، يكي يكي  
كارخانه هايش را به چين منتقل كرد. چون هم نيروي 
كار ارزاني وجود داش��ت و هم اينكه زمينه براي رشد 
و توس��عه پايدار فراهم بود. اين روند؛ آرام آرام رش��د 
اقتصادي مستمر باالي 10درصدي را براي چين به 
دنبال داشت و فقر مطلق اين كشور را كم رنگ كرد. كار 
به جايي رسيد كه حتي ترامپ هم در سخنراني هايش 

از اينكه اين همه كارخانه غربي به چين منتقل شده 
بود، انتقاد كرد اما در نهايت نتوانست تغييري در اين 
روند ايجاد كند. اتفاقا آنچه كه باعث ش��د تا چين به 
رش��د فزاينده خود ادامه دهد، نه تمركزگرايي، بلكه 

تكثرگرايي و تحول بنيادين در حاكميت بود. 
  به هر حال چين هم با مشكالتي در بخش هاي 
مختلف روبه رو است. اما چه عاملي باعث شد تا 

اين روند رو به رشد متوقف نشود؟
درست مي گوييد، مثال فساد در چين هم وجود دارد، 
اما حتي اين فساد هم در خدمت جهش توليد است. 
يك مثال براي شما بزنم، يك فسادي هست كه يك 
فردي ناگه��ان مي آيد و 3ميليارد ي��ورو از پول نفت 
مملكت را به جيب مي زند. اما يك وقتي هم هس��ت 
كه فساد به اين صورت است كه فردي 50هزار تومان 
پول چايي به آبدارچي اداره مي دهد تا سريعتر مجوز 
كس��ب و كارش را بگيرد. اين فساد دومي در خدمت 
توليد اس��ت اما فس��اد اولي ضد توليد و ضد اقتصاد 
است. در چين اگر فسادي هم وجود دارد، در خدمت 

توليد است.
  اما ب�ه هر ح�ال در بطن حاكمي�ت چين هم 
برخورده�اي تندي در حد اع�دام با متخلفان 
اقتصادي وجود دارد كه مورد انتقاد كشورهاي 

غربي است؟
ما هم مخالف اعدام هستيم. در چين اگر يك مسوول 
بلندپايه حزب چين كه براي مديريت بر يك ش��هر 
يا شهرستان برگزيده مي شود، بايد مبتني بر نقشه 
راه تعيين ش��ده، مث��ال حداقل 10ال��ي 15درصد 

رشد در هر س��ال داشته باشد. اگر مسوول حزبي بر 
اساس نقش��ه راه عمل نكند، حتي اگر نزديك ترين 
فرد ب��ه عالي ترين مقامات حزب هم باش��د، بركنار 
مي شود. اگر مشخص شود كه از قدرت و نفوذ خود 
سوءاس��تفاده كرده يا فسادي داش��ته است، حتي 
اعدامش هم مي كنند. اما در ايران از يك طرف، داد و 
قال راه مي اندازند كه برادر فالن مسوول فساد داشته 
است. خب برادر هر كس��ي است، دادگاهش برگزار 
شده و محكوم شده است. اما از سوي ديگر قائم مقام 
يك مسوول ديگر هزاران ميليارد تومان تخلف ثابت 
شده داشته، اما به دليل اينكه با فالن حزب و دسته 
نزديك��ي دارد، ص��داي تخلف آقاي مس��وول را در 
نمي آورند، هيچ، پس��ت باالتري هم مي گيرد و تازه 
دورخيز مقامات باالي اجرايي هم دارد. با يك چنين 
ساز و كاري طبيعي است كه روايت توسعه در ايران 

و چين با هم متفاوت مي شود.
  با اين توضيحات فكر مي كنيد، چرا برخي افراد 
و جريانات تالش مي كنند، واقعيت را قلب كنند 

و وارونه به گوش مخاطب برسانند؟
2حالت دارد؛ يا آگاهانه اين كار مي كنند تا به قدرت 
بيشتري برس��ند. يا اينكه دعوت به چين مي شوند و 
مي روند و پيشرفت هاي اين كشور را مي بينند و چون 
از منظر تاريخي و آكادميك و علمي، تخصص الزم را 
ندارند، تصور مي كنند كه اين معجزه اقتصادي به دليل 
تمركزگرايي ايجاد شده است. چين اگر مي خواست 
تمركزگرايي را پيشه برنامه هايش كند، هنوز با همان 
گرفتاري هايي دس��ت به گريبان بود كه در دهه هاي 
ابتدايي قرن بيستم داشت. بنابراين توصيه من به همه 
دوستان كه تريبون در اختيار دارند، اين است كه كمي 
كتاب بخوانند و علم بياموزند. در محضر بزرگان اقتصاد 
اين كشور بنشينند تا شايد درس هايي تازه بياموزند 
كه به درد توسعه اين كشور بخورد. فكر مي كنم ديگر 
وقت آن رسيده باشد كه اقتصاد ايران هم پيوند خود را 

با اقتصاد جهاني و توسعه واقعي برقرار كند.
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 برابرکالسه پرونده شماره 1399114410018000314و رای شماره 139960310018011109 وهيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/
خانم محمد عباس آزاد فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 0014349701و کد ملی 0014349701صادره ازتهران ششدانگ يک قطعه 
زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت دويست و هفتادو شش مميز دو دهم متر مربع )276.2( متر مربع قسمتی از پالک 157 اصلی 
واقع در قريه کور کال بخش دو ثبت عباس آباد با مبايعه نامه عادی از محدوده مالکيت رسمی سيد موسی کور کال هاشمی می باشد محرز 
گرديده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 19909281

تاريخ انتشار اول: 11-11-1399 تاريخ انتشار دوم: 1399-11-25 

 آگهی موضوع3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهيم حسين زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

 برابرکالسه پرونده شماره 1399114410018000691و رای شماره 139960310018011082 وهيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/
خانم فرشيد نفر فرزند حسن به شماره شناسنامه 2532و کد ملی 0047829761صادره ازتهران ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت چهار هزارو شش مميز هفتادو سه متر مربع )4006.73( که اعيانی ان از محدوده پالک 37 فرعی از 312 اصلی 
و عرصه ان از محدوده پالک 312 اصلی واقع در مرتع خوشاميان بخش دو ثبت عباس آباد اعيانی از محدوده مالکيت رسمی خودش و 
عرصه از محدوده مالکيت رسمی ورثه خلعتبری و اوصانلو می باشد محرز گرديده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 19909280
تاريخ انتشار اول: 11-11-1399 تاريخ انتشار دوم: 1399-11-25

 آگهی موضوع3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 ابراهيم حسين زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

در ايران از يك طرف، داد و قال راه مي اندازند كه 
برادر فالن مسوول فساد داشته است. خب برادر 
هر كسي است، برادر حضرت علي هم مشكالتي 
داشته اس�ت، دادگاهش برگزار شده و محكوم 
ش�ده اس�ت. اما از س�وي ديگر قائم مقام يك 

مسوول ديگر هزاران ميليارد تومان تخلف ثابت 
شده داش�ته، اما به دليل اينكه با فالن حزب و 
دسته نزديكي دارد، صداي تخلف آقاي مسوول 
را در نمي آورند، هيچ، پست باالتري هم مي گيرد 

و تازه دورخيز مقامات باالي اجرايي هم دارد.

برش

پيشنهاد توليد مرغ ۹ هزارتوماني به رييس مجلس!
چندي پيش ب��ود كه محمدباقر 
قاليباف، رييس مجلس درخصوص 
باال بودن هزينه هاي توليد مرغ در 
كش��ور اظهارنظر كرد و درنهايت 
اعالم كرد با بررس��ي ن��رخ دالر، 
قيمت گوشت مرغ در كشور بايد 
9 هزارتومان باشد.رييس مجلس 
در چهارمين روز بهمن ماه اظهار 
داشت: مي گويند ما به فكر معيشت 
مردم هستيم، لذا بايد گفته شود كه 
ما نيز به فكر معيشت مردم بوده ايم 
و البته خواهيم بود اما اين س��وال 
وج��ود دارد كه چرا ب��ا ارز 4200 

توماني كه قرار بود قيمت ها ارزان شود، تا اينكه كاالهاي 
اساسي را در اختيار مردم قرار دهند، اما مشاهده كرده ايم كه 
نرخ ارز همچنان باال مي رود و قيمت ها هم افزايش مي يابد 
و اين به گونه اي است كه با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسي 
همچون تخم مرغ و كاالهاي ديگر قيمت دوچنداني پيدا 
مي كنند.اگر به اعداد و ارقام نگاهي بيندازيم چند 10 ميليارد 
دالر رفته است و مي خواهم بگويم تا مهرماه سال 1400 
به طور دقيق با همين شرايط سخت ارزي 4.2 ميليارد دالر 
به نهاده هاي دامي اختصاص يافته اس��ت پس مرغ بايد با 
احتساب سالن اجاره اي مرغداري، دارو، واكسن، و همه اين 
مسائل، كيلويي حدود 10 هزار تومان يعني بايد يك و نيم 
دالر باشد، اما مرغ را در حال حاضر كيلويي 25 هزار تومان به 
مردم مي دهيد، اين سوال وجود دارد كه مابه التفاوت اين ارز 
كجا رفته است؟پس از انتشار اين خبر، بسياري از مرغداران 
و فعاالن اين حوزه واكنش نشان دادند و روز گذشته نامه اي 
در فضاي مجازي با موضوع طرح پيشنهادي و آزمايشي 
عرضه مرغ 9هزار توماني در شهرستان جهرم منتشر شد. 
در اين نامه كه خطاب به رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
آمده؛ محمد حسين فرحي جهرمي، مرغدار جهرمي با در 
اختيار گذاشتن سالن اتومانيك پيشرفته 39500 تاييد 
مرغ گوشتي خود جهت عملياتي نمودن طرح پيشنهادي 

قاليباف رييس مجلس، پيشنهاد 
نمود تا در فرصت 50 روز باقيمانده 
به پايان سال اين واحد در اختيار 
طرح پيش��نهادي فوق قرار گيرد 
تا عمليات اجراي��ي توليد مرغ 9 
هزار توماني در كش��ور براي يك 
دوره پرورش اجرايي گردد.مرغدار 
جهرمي همچنين پيشنهاد داده 
تا اجاره بهاي سالن در طول دوره 
پرورش به عنوان تشويق براي طرح 
فوق به عنوان هبه از طرف وي در 
نظر گرفته شود و در ازاي آن مرغ 
9 هزار توماني در آس��تانه سال نو 
بين شهروندان شهرس��تان جهرم توزيع گردد.اين اعالم 
قيمت نشان دهنده اين است كه رييس مجلس خبري از 
هزينه هاي جاري براي توليد محصوالت ندارد و براساس 
قيمت سال هاي گذش��ته اظهارنظر مي كند، در نتيجه 
بي خبري طوالني مدت براي نماينده مردم بسيار عجيب 
است و انتظار مي رود كه رييس مجلس اطالعات خود را به 
روز كند تا به طور واقعي نماينده مردم باشد.فعاالن فضاي 
مجازي نيز به اين نامه واكنش نشان دادند و گفتند: »بايد 
مشروط مي كرد كه پس از پايان قرارداد، بدهي كالن براي 
شركت باقي نگذارند، همچنان كه تهران با هزاران ميليارد 
بدهي تحويل شد مديران دولتي در بخش توليدي خصوصي 
بدون پارتي و رانت، كارنكرده باشند ادعا زياد دارند.«، »يك 
مرغدار در جهرم براي قاليباف نامه نوشته كه بيا مرغداري 
من را بگير و مرغ 9 هزار توماني توليد كن! قاليباف براي اينكه 
نشان دهد حرف هايش كارشناسي است و پوپوليسمي در 
كار نيست، اين مرغداري را بگيرد و مرغ 9 هزار توماني توليد 
كند ولي اگر نتوانست...!« امثال اين مطالب و توييت ها در 
فضاي مجازي بسيار است و بسياري از مردم نمايندگان 
مجلس را نماينده واقعي مردم نمي دانند و انتظار مي رود 
مسووالن به ماهيت واقعي مسووليت خود پي ببرند و در 

پي حل مشكالت مردم باشند.



بازار خودرو از اواخر دي ماه امسال همزمان با ريزش 
نرخ دالر وارد مسير كاهشي ش��ده است و تاكنون 
به حركت در اين مس��ير ادامه داده اس��ت. ريزش 
قيمت ها در ب��ازار خودرو از اوايل بهمن ماه تاكنون 
تا جايي است كه خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار از ۲۳۲ 
ميليون تومان به ۲۳۰ ميليون تومان رسيده است.

همزمان با روند كاهش��ي قيمت دالر بازار خريد و 
فروش خودرو با تش��ديد ركود روبرو ش��ده و كمتر 
كسي حاضر به معامله است؛ زيرا خريداران به اميد 
كاهش بيشتر قيمتها اقدام به خريد نمي كنند.اما از 
سوي ديگر از اواخر هفته با توجه به اينكه قيمت هاي 
چهارشنبه گذشته همچنان پايدار است. خريداران 
احس��اس مي كنند كه كاهش قيمت بيشتري رخ 
نمي ده��د و از طرفي فروش��ندگان نيز احس��اس 
مي كنن��د قيمت ها افزايش نمي ياب��د و همين امر 
موجب انجام معامالت شده است. ناگفته نماند كه 
از اواسط سال 97 بازار خودرو دچار آشفتگي شد و 
قيمتها به سرعت افزايش پيدا كرد. مسووالن براي 
حل اين بحران و كمك ب��ه مصرف كننده حقيقي 
روش قرعه كشي را در دستور كار قرار دادند. اما اين 
روش در نهايت نه تنها نياز متقاضيان واقعي خودرو 
را تامين نكرد بلكه س��بب توزيع رانت گسترده در 
ميان سوداگران نيز شد. از جمله مواردي كه باعث 
ناكارآمدي اين طرح ش��د مي توان به »بي توجهي 
ش��وراي رقابت به عوام��ل اصلي نابس��اماني بازار 
خودرو«، »ت��داوم ورود تقاضا س��رمايه اي به بازار 
خودرو ب��ا وجود قرعه كش��ي« و »محدوديت هاي 

ناكارآمد قرعه كشي« اشاره كرد.

   روند تغييرات قيمت خودرو در بهمن ماه 
با ورود به بهمن ماه شاهد تغييراتي در بازار خودرو 
بوديم، ب��ه گونه اي كه ريزش قيمته��ا در برخي از 
انواع خودروها متوقف شده است اما در برخي ديگر 
از خودروها همچنان ش��اهد روند كاهشي قيمتها 
هس��تيم. از جمله خودروهايي كه ريزش قيمتهاي 
آنها از ابتداي بهمن ماه تاكنون متوقف ش��ده است 
مي توان به »سمند ال ايكس يا رانا ال ايكس« اشاره 
ك��رد كه قيمت آنه��ا در اين مدت ب��ر روي ۱7۴ و 
۱97 ميليون تومان ثابت مانده است يا خودروي دنا 
معمولي نيز از ابتداي بهمن ماه تاكنون بر روي ۲۴۸ 
ميليون تومان ثابت مانده اس��ت و پژو ۴۰۵ جي ال 
ايكس نيز از جمله خودروهايي است كه در اين مدت 
ثبات قيمت را تجربه كرده است و قيمت آن بر روي 

۱7۰ ميليون تومان ثابت مانده است.
اما بخش ديگ��ري از خودروها همچن��ان در حال 
تجربه س��ير نزول��ي در قيم��ت خود هس��تند؛ از 
ميان خودروهايي كه از ابت��داي بهمن ماه تاكنون 
توانس��ته اند حركت خود را در مسير كاهشي ادامه 
دهند مي توان به انواع خودروهاي پرايد اشاره كرد 
به طوري كه قيمت سايپا ۱۱۱ از ۱۲۲ ميليون تومان 
در ابتداي بهمن ماه امروز ب��ه ۱۲۰ ميليون تومان 
رسيده است يا سايپا ۱۳۱ نيز از ۱۰۱ ميليون تومان 
در ابتداي بهمن ماه ام��روز به قيمت ۱۰۰ ميليون 
تومان رسيده؛ اما قيمت خودرو سايپا ۱۳۲ در اين 
مدت بر روي ۱۰۳ ميليون تومان ثابت مانده است.

انواع خودروهاي پ��ژو نيز از اين ريزش قيمت ها در 
 اين مدت در امان نمانده اند و خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵

 از ۲۴۵ ميليون تومان در ابتداي بهمن ماه امروز به 
قيمت ۲۴۰ ميليون تومان رس��يده است يا خودرو 
كوييك دنده اي نيز از ۱۲9 ميليون تومان در ابتداي 
بهمن ماه امروز به قيمت ۱۲۸ ميليون تومان رسيده 
است و كيا سراتو نيز از جمله خودروهايي است كه 
در اي��ن مدت ريزش قيمت چش��مگيري را تجربه 
كرده اس��ت بطوري كه قيمت اي��ن خودرو از 77۰ 
ميليون تومان در ابتداي بهم��ن ماه امروز به 7۵۵ 

ميليون تومان رسيده است.

  تاثير دالر بر بازار خودرو
قيمت دالر و نوس��انات بازار ارز تاثير بسيار زيادي 
بر قيم��ت خودرو و بطور كلي ب��ازار خودرو دارد. با 
آغاز روند كاهشي دالر در هفته هاي گذشته شاهد 
تاثيرات آن در بازار خودرو بوديم. بازار خريد و فروش 
خودرو همزمان با روند كاهشي نرخ ارز شاهد كاهش 
قيمتها در انواع محصوالت داخلي بود. اما از اواسط 
هفته گذشته نوسانات جديد بازار ارز خريد و فروش 
خودرو را نيز تحت تاثير خود قرار داده بود. به نحوي 
كه كمتر كس��ي حاضر به خريد خودرو بوده و همه 

منتظر كاهش بيشتر قيمت ها بودند.
ب��ه اعتقاد فعاالن بازار، در ص��ورت ثبات قيمت ارز 
كاهش قيمت بيش��تري در انواع محصوالت ايران 
خودرو و س��ايپا ب��ه وجود خواهد آم��د اما به دليل 
اينك��ه بازار به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيس��ت 
هركس تمايل به خريد خودرو دارد تصميم خود را 
به تاخير نينداخته و نس��بت به خريد خودرو اقدام 
كند. با وجود روند كاهش��ي قيمت ه��ا هنوز تقاضا 
در بازار روند كاهش��ي دارد و همين موضوع عاملي 
شده تا آن دسته از افرادي كه خودروها را براي سود 
بيش��تر در پاركينگ هاي خود نگه داشته باشند از 
سود هاي كالن صرف نظركرده و خودروها را راهي 
بازار كرده اند اما از آن طرف كس��ي حاضر به خريد 

خودرو نيست.
در اواس��ط هفته گذشته، س��مند ال ايكس ۱۸۱ 
ميليون تومان، س��مند سورن ۲۳۸ ميليون تومان، 
پژو ۲۰۶ تي��پ دو ۱۸7 ميليون توم��ان، پژو ۲۰۶ 
تيپ پن��ج ۲۵۰ ميليون تومان م��ورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. عالوه براين پژو ۲۰۶ صندوقدار نيز 
۲۳7 ميلي��ون توم��ان، پراي��د ۱۳۱ ۱۰۶ ميليون 
تومان، تيبا صندوق دار ۱۱۶ ميليون تومان، تيبادو 
۱۲۵ ميليون تومان، و س��اينا ۱۳۲ ميلوين تومان 
قيمت گذاري ش��ده ب��ود. اين در حالي اس��ت كه 
س��عيد موتمني، رييس اتحاديه نمايش��گاه داران 
خودروي ته��ران در گفت وگو با »ايلن��ا« در رابطه 
با قيمت خودروها به اين نكته اش��اره كرده اس��ت 
ك��ه، قيمت هاي خودرو نس��بت به هفته گذش��ته 
تفاوتي نداش��ت.به گفته او، قيمت هاي چهارشنبه 
گذش��ته همچنان پايدار است. خريداران احساس 
مي كنند كه كاهش قيمت بيشتري رخ نمي دهد و 
فروشندگان نيز احساس مي كنند قيمت ها افزايش 

نمي يابد و همين امر موجب انجام معامالت ش��ده 
است.  طبق آمار اعالم شده از سوي رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودروي تهران، قيمت پژو ۲۰۶ 
هفته گذش��ته بين ۱7۶ ت��ا ۱۸۳ ميليون تومان و 
قيمت پرايد بين 97 تا ۱۰۲ ميليون تومان بوده است 
كه امروز هم همين قيمت ها پايدار اس��ت. البته در 
آگهي ها قيمت ها بيشتر درج مي شود اما معامالت 
روز اين رقم ها رخ مي دهد. بنا به توضيحات موتمني 
خريداران به بازار خودرو بازگشته اند؛ در حالي كه 
تا هفته گذش��ته بازار خودرو راكد بود اما شنيده ها 
از واحدهاي صنفي حاكي از آن است كه مشتريان 
به بازار خودرو بازگش��ته اند و به نمايشگاه ها براي 
خريد خ��ودرو مراجع��ه مي كنند. رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودروي تهران همچنين به اين 
موضوع اش��اره كرد ك��ه، از آنجا كه س��امانه ثبت 
معامالت راه اندازي نش��ده آمار دقيقي از معامالت 
وجود ندارد اما اين س��امانه در دست بررسي و كار 

است و اتاق اصناف ايران روي آن كار مي كند.

  اثر شيوه قرعه كشي بر بازار خودرو
بازار خودرو از اواسط سال 97 دچار نابساماني شد 
و قيمت خودرو در بازار آزاد به نس��بت قيمت هاي 
مصوب كارخانه به ش��دت افزايش يافت .در نتيجه 
افزايش ش��كاف بين قيمت مص��وب و آزاد خودرو، 
باعث ش��د تا متقاضيان واقعي خودرو در تنگنا قرار 
گرفتند و برخ��ي از آنها براي تأمي��ن خودرو مورد 
نياز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خريد خودرو 
به قيمت هاي باال شدند كه اين امر در كنار اثر رواني 
افزايش قيمت ها، موج��ب افزايش نارضايتي مردم 
از بازار خودرو ش��د. در اين هنگام دولت و ش��وراي 
رقابت براي مديريت بازار خودرو و رس��اندن تعداد 
محدودي خودرو ب��ه متقاضيان پ��ر تعداد، روش 
قرعه كش��ي را در دس��تور كار قرار دادن��د تا به اين 
روش مشكل عدم تناسب بين عرضه و تقاضا بازار 
خ��ودرو را حل كنند.با قرعه كش��ي خ��ودرو رانت 
زيادي به جي��ب دالالن رفت كه دولت بدون توجه 
به ريشه هاي شكاف قيمتي موجود در بازار خودرو، 
صرفًا ب��ه تغيير روش توزيع خودرو پرداخت و البته 
سازوكاري كارآمد هم براي جلوگيري از ورود تقاضا 
سرمايه اي به بازار در نظر نگرفت. به همين دليل در 
ماه هاي بعد از ش��روع قرعه كشي، تغيير خاصي در 

قيمت بازار آزاد خودروها ايجاد نش��د مگر مواردي 
كه با كاه��ش قيمت دالر، انتظ��ارات تورمي مردم 
نيز با تغيير مواجه ش��د كه اين موضوع هم اساس��ًا 
در اختيار سياس��ت گذاران خودرو كشور نبود. يك 
كارش��ناس خودرويي در اين خصوص معتقد است 
كه، در ابتدا روش فروش خودرو به صورت عادي در 
اختيار خودروسازان بود و در اين روش هر كسي كه 
زودتر وارد سايت خودروسازان مي شد، مي توانست 
ثب��ت نام كند ام��ا از آن جايي ك��ه از زماني به بعد 
شكاف بين قيمت خودرو درب كارخانه با بازار آزاد 
زياد شد، عمالزود ثبت نام كردن معني كسب سود 
۵۰ تا ۱۰۰ ميليون توماني را مي داد كه اين موضوع 
مشكالتي را براي مردم ايجاد كرد. اما از آنجايي كه 
اختالف قيمت بين كارخانه و بازار همچنان وجود 
داش��ت، افراد مختلف كه خودرو مي خواس��تند يا 
نمي خواستند هم در قرعه كشي ها ثبت نام كردند 
تا از سود ناشي از اختالف قيمت استفاده كنند و به 
اين ترتيب تقاضا سرمايه اي در بازار آزاد تداوم يافت.

با توجه به اين موضوع كه ثبت نام در قرعه كش��ي 
هي��چ هزينه اي نداش��ته و هنوز هم ن��دارد و افراد 
 بدون هيچ پرداخت پولي مي توانند در قرعه كشي 
ثبت نام كنند در اين ميان فق��ط موانعي همچون 
الزام به نداش��تن پالك ثبت��ي و ممنوعيت فروش 
خودرو وجود دارد كه آن هم در عمل كارآمد نيست. 
متقاضيان خودرو بعد از تحويل گرفتن خودرو هم 
آن را به صورت وكالتي مي فروش��ند و به اين شيوه 
محدوديت ها را دور مي زنن��د.در پايان بايد به اين 
نكته اشاره كرد كه، بي توجهي شوراي رقابت به ورود 
تقاضاهاي س��رمايه اي به بازار خودرو موجب شده، 
تا تقاض��ا موجود در بازار خودرو به ش��دت افزايش 
پيدا كند و در اين ميان متقاضيان واقعي خودرو كه 
براي اش��تغال يا تأمين رفاه خانواده خود به خودرو 
نياز دارند از دس��ت يابي به خودرو با قيمت مناسب 
باز بمانن��د، موضوعي كه تغيير روش توزيع خودرو 
و در دستور كار قرار گفتن قرعه كشي هم نتوانست 
به حل آن كمك كند.بنابراين سياست گذاران بازار 
خودرو همچون شوراي رقابت بايد با آسيب شناسي 
دقي��ق از ماهيت بازار به س��مت ح��ذف رانت گام 
بردارند تا به اين شيوه از حجم تقاضا موجود در بازار 
را كاهش داده تا تنه��ا متقاضيان واقعي خودرو در 

بازار حضور يابند.
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روايتي تلخ از بازار خودرو
خروج ش��ركاي تجاري صنعت خودرو در فضاي 
پسابرجامي كه دولت و خودروس��ازان وابسته به 
خود سرمست بودند، ضربه اي مهلك به اين صنعت 
و بازار وارد كرد . ظرف مدت كمتر از دو سال، قيمت 
خودرو بيش از ۱۰ برابر شد. هرچند با اعالم نتايج 
انتخابات امريكا و اميد به گش��ايش هاي سياسي 
بيش از ۳۰ درصد از س��بقت تورم بخشي از تورم 
عمومي كشور در اين بازار خود عقب نشست، ولي 
همچنان متوس��ط قيمت خودروهاي پرتيراژ در 
بازار بيش از ۶ برابر س��ال 9۶ اس��ت! در كل تاريخ 
معاصر و از زماني كه سياست هاي پولي و حكومتي 
ش��كل مدرن و مدون به خود گرفته است، چنين 
سقوطي در بازار سابقه نداشته است. شاخص تورم 
كشور بيشترين عدد ثبت شده در كل تاريخ پولي 
كشور است و حتي دوره جنگ ۸ ساله و جنگهاي 
جهاني اول و دوم، اقتصاد ايران شاهد چنين موج 
مخرب بر معيش��ت عمومي نبوده است. هرچند 
بخش عم��ده اي از اي��ن تخريب مرب��وط به نوع 
سياست ورزي اقتصادي ايران در دهه هاي جاري 
است كه آسيب پذيري اقتصادي و سياسي كشور 
را از نوس��انات بين المللي گريزناپذيركرده است. 
اساس همه سياست  ورزي هاي اقتصادي بعد از ملي 
شدن صنعت نفت، تكيه صرف بر بازار داخل بوده 
است. از توليد مشترك و تحت ليسانس يا سوداي 
خودكفايي همگي تنها به بازار داخل تمركز كرده اند. 
اين نوع نگاه، هيچگاه حافظ امنيت اقتصادي و حتي 
سياسي كشور نبوده و نخواهد بود. يگانه محصول 
كشور كه در چرخه مصرف كشورهاي ديگر نقش 
مهمي بازي مي كرد، نفت بود كه آنهم با ماجراجويي 
سياسي و سرخوش از قيمت باالي نفت در دهه ۸۰- 
كه بايد با هوشمندي تالش مي شد متوقف شود- 
نهايتا با بهبود فناوري توليد نفت شيل و تحريم نفتي 
ايران از چرخه جهاني حذف شد. قدرتي كه به ترامپ 
هم اجازه داد به راحتي نفت ايران را از بازار جهاني 
خارج كند بدون آنكه متقاضيان در بازار حذف يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان را متوجه شوند. نگاه 
بيش ارزشي به بازار داخلي البته سبب انحراف در 
برجام هم ش��د. وزير كهنس��ال وقت كه تمايالت 
انحصارطلبانه شديدي هم داشت، با بستن فضاي 
كس��ب و كار و محدود كردن فعاليت ها به رفقاي 
محفلي و سياسي، سبب شد برجام دستاورد عميقي 
براي اقتصاد خ��ودرو ايجاد نكند و به طرفه العيني 
تحريم شود. توهم بيش ارزشي بازار در محاسبات 
سياسي نهايتا سبب شد فشاري به مراتب شديدتر 
از تحريم هاي سري اول به اقتصاد ايران وارد شود 
كه برخالف سرخوشي مديران كشور، طرف مقابل 
با علم به رقابت هاي س��خيف سياس��ي در داخل، 
به راحتي فش��اري نفسگير به كشور تحميل كند. 
توهمي كه با شعار خودكفايي به بحران هاي عميق 
مالي در صنعت و بازار ختم شده است كه عبور از آن 

در شرايط آتي ساده نخواهد بود.
حال با انتخاب بايدن، دوباره بازار شايعات گرم شده 
اس��ت. هر چند از لحاظ عملياتي هيچ تغييري در 
سياست امريكا ديده نمي شود و مشخص هم نيست 
تقابل سياسي دو كشور تا قبل از انتخاب دولت آينده 
ايران حل و فصل بش��ود، شركت هايي مدعي اخذ 
نمايندگي از برندهاي معتبر دنيا شده اند. هرچند دو 
خودروساز بزرگ داخلي كه حمايت بي قيد و شرط 
دولت را هم پشت سر دارند، هيچ حركت بين المللي 
نتوانسته اند انجام بدهند، ولي شركت هاي گمنام و 
بي پشتوانه ادعاي عقد قراردادهاي توليد را مطرح 
مي كنند. البته كار به جايي رسيده كه حتي برخي 
مدعي قرارداد با شركت هاي امريكايي هم شده اند. 
واقعيت اين است نه تنها هيچ قراردادي امضا نشده 
است كه هيچ مذاكره رسمي و غيررسمي تا مشخص 
شدن وضعيت سياس��ي آغاز نخواهد شد. جداي 
اينكه اصوال قراردادي هم امضا شود، نه به واسطه 
تحريم و نه به واسطه ليست سياه كنوانسيون هاي 
پولي، امكان مبادالت مالي ميسر نيست كه بتوان 
خريدي انجام داد! بازار ايران هم در منقبض ترين 
روزهاي ۲۰ سال اخير به سر مي برد و قدرت خريد 
متوس��ط بازار براي تيراژي كمت��ر از نيم ميليون 
دستگاه در حد ۵ هزار دالر است كه حتي سازندگان 
گمنام چيني هم محصولي ب��راي آن ندارند! كما 
اينكه صنايع خصوصي خودرو س��ازي كشور هم 
با راه حل تغيير برند خودرو س��عي در حفظ حيات 
خود كردند ولي عمال بهاي فروش پيشنهادي آنها 
آنقدر باالست كه مشخص است با شكست تجاري 
مواجه مي ش��وند. خودروهاي رنگارنگ چيني كه 
ب��ا برندهاي داخلي با قيمت ه��اي عجيب بعضا تا 
۴۰-۵۰ هزار دالر قرار است عرضه شوند كه نشان 
از نوع نگاه اين شركت ها با وضعيت آتي اقتصاد ايران 
و پيش��واز از دالرهاي ۴۰- ۵۰ ه��زار توماني دارد. 
نگاهي كه غلبه بر آن و رهاندن بازار از چنگال اين 
شركت ها كه دلگرم به روابط عميق سياسي هستند 
بدون چالش هاي اساس��ي در آينده نزديك ميسر 
نخواهد بود. هر چقدر بازار منقبض و كوچك ايران 
خود عامل بزرگي براي تعلل شركت ها براي ورود 
به بازار فروش اس��ت، اما كاهش شديد هزينه هاي 
انساني به سقف ۴ هزار دالر در سال در كنار هزينه 
نازل انرژي و در دسترس بودن مواد اوليه اي مانند 
محصوالت پتروشيمي و فوالدي، جذابيت جديدي 
براي بزرگان خودروسازي دنيا ايجاد مي كند كه از 
جنس صادرات اس��ت نه نگاه به بازار فروش! بهاي 
تمام شده بسياري از محصوالت در سايه مديريت 
درست مي تواند آنقدر متفاوت باشد كه ايران را به 
قطب توليد خودرو و قطعات تبديل كند و درآمدي 
چند ده ميليارد دالري در مدت كمتر از ۱۰ س��ال 
در كشور ايجاد كند. موضوعي كه بايد فارغ از اصرار 
بر حفظ حيات صنايع فاسد موجود به آن نگاه كرد 
و از آن بهره برد تا ع��الوه بر انتفاع مالي و اقتصاد و 
توليد ثروت عمومي، تضميني براي پايداري سياسي 

كشور هم بشود.

ميلگرد ۸۰۰ تومان گران شد
رييس اتحاديه فروش��ندگان آه��ن و فوالد گفت: 
در حال حاضر قيمت هر كيلو ميلگرد ۸۰۰ تومان 
افزايش پيدا كرده است و هنوز بازار به سمت آرامش 
نرفته اس��ت.حميد رضا رس��تگار با اشاره به اينكه 
هنوز آرامش��ي به بازار آهن و فوالد به وجود نيامده 
است، اظهار داشت: نمي دانم مسووالن چرا با يك 
تصميم گيري جامع فكري به حال بازار نمي كنند.

وي با اعالم اينكه بازار بدون هيچ منطقي با افزايش 
قيمت ها روبه رو مي ش��ود، اف��زود: دو هفته پيش 
قيمت هر كيلو ميلگرد به ۱۴ هزار تومان هم رسيد 
اما با كاهش تدريجي امروز به كيلويي ۱۳ هزار تومان 
رسيده است. اين در حالي است كه ما در مقطع فعلي 
حتي با كاهش تقاضا هم روبه رو هس��تيم.رييس 
اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد تصريح كرد: در 
ح��ال حاضر قيمت هر كيلو ميلگ��رد ۸۰۰ تومان 
افزايش پيدا كرده است و هنوز بازار به سمت آرامش 
نرفته است.رس��تگار با اعالم اينكه بازار همچنان 
مركزي براي جوالن دالالن شده است، گفت: قرار 
بود با يك تصميم جمعي با حضور تمام مسووالن 
حوزه آهن و فوالد بازار ساماندهي پيدا كند اما هنوز 
راهكاري براي مديريت بازار به كار نگرفته شده است.

  طرح هاي جديد
براي تبديل محصوالت رنو

گروه خودروسازي سايپا ضمن عذرخواهي مجدد 
از مشتريان محترم به دليل تاخير در عمل كردن به 
تعهدات به دليل تحريم هاي بين المللي، در راستاي 
جلب رضايت بيشتر مشتريان محصوالت رنو شركت 
پارس خ��ودرو، طرح هاي جديد تبدي��ل را اعالم 
كرد.در اين طرح خريداران خودروهاي»س��اندرو 
و اس��تپ وي اتوماتيك« مي توانن��د از طرح هاي 
متنوع پيشنهادي در خصوص تبديل خودروهاي 
خود استفاده كنند.در طرح شماره يك مشتريان 
محترم س��اندرو اتوماتيك و استپ وي اتوماتيك 
مي توانند سه دس��تگاه خودرو شامل يك دستگاه 
سايپا۱۳۱ به آخرين قيمت اعالمي كارخانه، يك 
دستگاه كوييك اتوماتيك و همچنين يك دستگاه 
كوييكR به قيمت تير97 دريافت كنند.در طرح 
شماره دو مشتريان محترم مي توانند يك دستگاه 
كوييكR به صورت رايگان )بدون نياز به پرداخت 
وجه( و يك دس��تگاه كويي��ك اتوماتيك با قيمت 
تيرماه97 )از محل پيش پرداخت ثبت نام خودروي 
رنو به عالوه س��ود متعلقه تاكنون( دريافت كنند.

در طرح شماره سه نيز مشتريان محترم مي توانند 
سه دستگاه خودرو شامل دو دستگاه كوييكR به 
قيمت تيرماه97 و يك دستگاه كوييك اتوماتيك به 
قيمت تيرماه97 دريافت كنند. در طرح ش��ماره ۴ 
هم مشتريان محترم مي توانند ۳ دستگاه حودروي 
كوييكR با قيمت تيرماه97 دريافت كنند.طبق 
اعالم گروه خودروس��ازي س��ايپا و شركت پارس 
خودرو مشتريان محترم محصوالت رنو با گيربكس 
دنده اي نيز مي توانن��د از طرح تبديل اين تعهدات 
به يك دستگاه كوييكR با قيمت تيرماه97 و يك 

دستگاه كوييكR رايگان بهره مند شوند.

خرده فروشي كاال و خدمات 
۱۲ درصد رشد كرد

جديدترين گزارش طرح »شامخ« )شاخص مديران 
خريد( حاكي از بهبود وضعيت خرده فروشي و رشد 
۱۲.۰۵ درصدي شاخص ميزان فروش كاال و خدمات 
در آذر ماه اس��ت.معاونت اقتص��ادي و برنامه ريزي 
اتاق اصناف اي��ران هر ماه گزارش طرح ش��اخص 
مديران خريد )PMI( كه »شامخ« ناميده مي شود 
را منتشر مي كند كه بر اساس جديدترين گزارش، 
عدد شامخ آذر امسال، ۴۵.۱۲ شد كه نشان دهنده 
بهبود وضعيت بخش خرده فروشي در آذر نسبت به 
آبان ماه است كه عدد شامخ كل آن ۳۵.7۱ بود. البته 
با توجه به اينكه عدد شامخ كل پايين تر از عدد ۵۰، 
به معني ركود است، بهبود وضعيت خرده فروشي 
نسبت به ماه آبان، به معناي خروج از ركود نيست. 
در اين ميان شاخص ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انساني معادل ۵9.۳۶ در آذر، بيشترين ميزان 
شاخص ها در بين پنج مولفه اصلي شامخ بوده است. 
ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه يا كاالهاي مورد 
نياز نسبت به ماه قبل كاهش ۱۱.9 درصدي داشته 
و به تبع آن شاخص ميزان فروش كاال و خدمات در 
آذرماه نسبت به ماه قبل رشد ۱۲.۰۵ درصدي داشته 
است. طبق بررسي هاي انجام شده، شاخص ميزان 
سفارشات جديد مشتريان نسبت به ماه گذشته رشد 
۶7.۵۳ درصدي داش��ته و به همين صورت ميزان 
فروش كاال و خدمات در داخل كشور هم حدود ۱۲ 
درصد رشد مثبت داشته است. از سوي ديگر صادرات 
كاال و خدمات هم نسبت به ماه قبل با افزايش حدود 
۳۱ درصدي همراه بوده است. بر اساس تحليل اتاق 
اصناف ايران از اين گزارش روندهاي مثبت ياد شده 
با توجه به افزايش كم قيمت حامل هاي انرژي، سبب 
ش��ده تا محصوالت بيش��تري از موجودي انبارها، 
سفارش گرفته ش��ود كه همين امر سبب كاهش 
شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، 
گشته است. در همين راستا شاخص سرعت انجام 
و تحويل س��فارش به مي��زان9،۲۶ درصد كاهش 
يافته اس��ت. از س��وي ديگر، افزايش ميزان فروش 
باعث مي شود تا نياز به پرسنل و نيروي كار بيشتري 
احس��اس ش��ود كه اين امر در ماه مورد مطالعه با 
افزايش حدود ۶۰ درصدي شاخص ميزان استخدام 
و به كارگيري نيروي انساني، مشاهده مي شود.با توجه 
به تغييرات شاخص ها و روند نسبتا مثبت آنها، ميزان 
اميدواري واحدهاي صنفي نسبت به بهبود اوضاع 
با افزايش حدود ۴۵ درصدي شاخص انتظارات در 
ارتباط با فعاليت هاي شركت در ماه آينده، نسبت به 

ماه قبل، رشد مثبتي را به همراه داشته است. 

آيا ثبات  به  بازار  خودرو  برگشته  است؟ 

آيا خودرويKMC-K7، ۹ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال مي ارزد؟ 

بازگشت  معامله گران  به  بازار  خودرو 

چرتكه »كرمان موتور« براي فروش خودروي چيني 
تعادل - گروه خودرو |

»كرمان موتور«در فروش زمستانه خود ويژه بهمن 
م��اه، از طرح پيش ف��روش يك خ��ودروي چيني 
رونمايي كرده، كه شگفتي ساز شده است. براساس 
شرايط فروش محصول جديد بازار ايران يعني كي ام 
س��ي KMC-K7( K7( كه از س��وي اين شركت 
اعالم ش��ده، قيمت مص��وب 9۵۰ ميليون توماني 
براي اين خودرو پيش بيني ش��ده است كه تنها با 
دو رنگ سفيد و مشكي به مشتريان عرضه مي شود. 
يعني براساس بخشنامه اين ش��ركت خريدار بايد 
9۵۰ ميليون تومان را به يك باره به حساب شركت 
پرداخت كند و پ��س از ۴۵ روز كاري يعني حدود 
۲ ماه بع��د، اين خودروي چين��ي را تحويل بگيرد. 
فارغ از اينكه خ��ودروي كراس آور چيني فوق ۱.۵ 
ليتري و با قدرت ۱7۴ اسب بخار است كه براي يك 
ماشين شاسي بلند مزيت خاصي نيست اما موضوع 
قيمتگذاري اين خودرو بسيار تعجب برانگيز است. 
آن هم براي خودرويي كه در چين و مكزيك توليد 
و فروخته مي ش��ود. برهمين اس��اس، مديران اين 
شركت خودرويي بايد براي تعيين اين قيمت آن هم 
براي خودرويي كه مزيت چنداني ندارد، پاس��خگو 
باش��ند. به گفته كارشناس��ان بازار خودرو، نه تنها 
هيچ منطق اقتصادي پش��ت اين نوع قيمت گذاري 
وجود ندارد، بلكه اين پرس��ش مطرح مي شود چرا 

خودرويي كه قرار اس��ت در داخل توليد شود، بايد 
بيشتر از ۱۵۰ درصد سود به فروش برسد؟! اين در 
حالي است كه براس��اس قيمت هاي جهاني فروش 
اين خودرو با احتساب سود نزديك به ۲۰ درصدي 
شركت خودروس��از در نظر گرفته شده؛ اين يعني 
حتي مبلغ تمام ش��ده براي ش��ركت كرمان موتور 
كمتر از۱۵ هزار دالر تمام مي شود. بر همين اساس، 
ناظران بازار خودرو ومتوليان امر بايد بررسي كنند 
و ببينند كه ش��ركت كرمان خودرو براساس كدام 
فرمول و چرتك��ه اي به چنين قيمتي دس��ت پيدا 

كرده است؟! 

    رونمايي از يك خودروي چيني
در مرز يك ميليارد تومان

جك X7 كه كمتر از ش��ش م��اه از رونمايي آن در 
چي��ن مي گذرد، قرار اس��ت به ج��اي جك S7 در 
كرمان موتور با نام K7 و با نشان اختصاصي كرمان 
موتور )KMC(( توليد شود و در بهار سال آينده به 
بازار عرضه شود. KMC K7 )كرمان موتور K7( در 
شرايطي براي حضور در بازار ايران آماده مي شود كه 
كرمان موتور نزديك به دو سال قبل از عرضه نسخه 
قديمي تر آن يعني جك S7 خبر داده بود. شاس��ي 
بلند جديد كرمان موتور يعني جك X7 قرار است 
با قيمت قطعي9۵۰ ميليون تومان در سري اول كه 

زمان تحويل آن ارديبهشت۱۴۰۰ است به فروش 
برس��د. اين محص��ول را با پرداخ��ت ۵۰۰ ميليون 
تومان و سود مش��اركت ۱۸ درصد و موعد تحويل 

خرداد ۱۴۰۰ نيز مي توان پيش خريد كرد.
طبق گزارش شركت JAC و اطالعات شركت هاي 
فع��ال در ف��روش خ��ودرو در اينترن��ت باتوجه به 
آپش��ن هاي گوناگون قيمت K7 يا هم��ان X7 از 
۱۲۶9۶ تا ۱۶9۳۸ دالر تعيين شده است. براساس 
قيمت دالر كنوني كه بين ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است 
مشاهده مي ش��ود كه قيمت خودرو در كشورهاي 
جهان بس��ته به ميزان آپش��ن آنه��ا از حدود ۲۸۰ 
ميليون تومان تا ۳7۳ ميليون تومان در نوسان است.  
اين در حالي اس��ت كه شركت كرمان موتور قيمت 
9۵۰ ميليون تومان يعني بيش��تر از ۴۴ هزار دالر 
را براي پيش فروش اين خودرو تعيين كرده است. 
اينكه مديران اين شركت، براساس چه فرمولي اين 
قيمت را به دس��ت آورده اند، مشخص نيست و بايد 
در اين زمينه پاسخگو باشند. البته اين پرسش نيز 
قابل طرح است كه اگر قرار است خودرويي در داخل 
توليد شود، چرا بايد نزديك به ۲۰۰ درصد به فروش 
برسد؟! اين در شرايطي است كه قيمت هاي جهاني 
فروش اين خودرو با احتساب سود حدود ۱۰ تا ۲۰ 
درصدي شركت خودروساز در نظر گرفته شده و در 
واقع حتي مبلغ تمام شده براي شركت كرمان موتور 

كمت��ر از ۱۱ و ۱۵ هزار دالر تمام مي ش��ود. به نظر 
مي رس��د، اين نوع فرمول قيمتگذاري هيچ منطق 
اقتصادي ندارد نش��ان از اين دارد كه اين ش��ركت 
خودرويي تالش دارد، كه اين خودرو را حتي با بيش 
از سه برابر قيمت تمام شده آن به بازار عرضه كند. 
البته در توجيه چنين قيمتي ممكن است اينگونه 
مطرح ش��ود كه تعرفه ۱۰۰ درصدي به اين خودرو 
تعلق مي گيرد؛ حال آنكه طبق قانون خودروهايي 
كه به صورت »سي كي دي« وارد مي شوند از تعرفه 
گمركي بسيار پاييني برخوردار هستند. طبق قانون 
باتوجه به ميزان داخلي سازي خودرو كه معموال از 
حداقل ۲۰ درصد ش��روع مي ش��ود تعرفه واردات 
قطعات خودروها بين ۱۲ تا ۳۵ درصد متغير است.

بنابراين در باالترين حالت تعرفه اي حداكثر حدود 
۵ هزار دالر بايد به قيمت خودرو اضافه شود كه اين 
تعرفه نيز تنها باع��ث افزايش ۱۰۰ ميليون توماني 
خودرو مي شود. پس فول آپشن ترين خودروي كي7 
بايد كمتر از ۵۰۰ ميليون تومان به دست مشتري 
برس��د. اما اكنون اين خودرو ب��راي متقاضيان اين 
خودرو در بازار داخل دو برابر تمام مي شود.بنابراين 
ناظران بازار خودرو بايد اين موضوع را واكاوي كنند 
و ببينند ك��ه كرمان موتور با ك��دام چرتكه منطق 
اقتصادي به دنبال فروش اين خودروي چيني آنهم 

با اين قيمت گزاف است؟! 
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خبرروز

فوت ۷۱ بيمار طي شبانه روز گذشته
سخنگوي وزارت بهداشت از فوت ۷۱ نفر طي شبانه روز گذشته خبر داد. سيما سادات الري با اعالم اين خبر افزود: از ديروز تا امروز 
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۵۷۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۶۵۰ 
نفر از آنها بستري شدند. او با اشاره به اينكه مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به يك ميليون و ۴۰۵ هزار و ۴۱۴ نفر رسيد، گفت: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۷ هزار 
و ۸۰۷ نفر رسيد. الري با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۱۹۶ هزار و ۳۷۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند، افزود: ۳۹۹۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

رويداد

شاهد افزايش دوباره بيماران در بيمارستان ها هستيم، 
عل��ت اصلي اي��ن افزايش بي توجهي م��ردم به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي است و اگر با همين روند جلو برويم 
احتماال در اسفند ماه شاهد خيز جديد و موج چهارم انتشار 
كرونا در ايران خواهيم بود.عضو ستاد ملي مقابله با كرونا 
با بيان مطلب فوق گفت: روند افزايش بيماري كوويد۱۹ 
و انتشار ويروس كرونا در ايران بسيار نگران كننده است و 
تعداد بيماران بستري كه به بيمارستان ها مراجعه مي كنند 
و نيز بيماران سرپايي رو به افزايش است، علت اصلي آن 
هم افزايش دورهمي ها، تجمعات و مسافرت هاس��ت و 
اينكه ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در بين مردم 
كاهش يافته و رفت و آمدها در اماكن عمومي بيشتر شده 
است. مينو محرز افزود: ويروس جهش يافته انگليسي هم 
در كشور وجود دارد اما علت اصلي افزايش دوباره موارد 
ابتال به كرونا مستقيما ربطي به ويروس جديد ندارد و به 
علت رعايت نش��دن اصول بهداشتي در سطح جامعه و 
در بين مردم است. عضو ستاد ملي مقابله با كرونا درباره 
ويروس جهش يافته انگليسي توضيح داد: ويروس جهش 
يافته انگليسي در ايران هم ديده شده و حتما وجود دارد، 
مگر مي شود نباشد، شايد از مدت ها قبل هم بوده است. 
به هر حال انگليس تنها كشوري كه بطور مرتب و مداوم 
ويروس را ژنوتايپ مي كند و تغييرات جهش ويروس را 
رصد مي كند و در اين مورد سيستم قوي براي آزمايش 
مداوم نوع ويروس دارد، هيچ جاي دنيا به اندازه انگيس 

ژنوتايپ ويروس كرونا را انجام نمي دهد به همين علت 
هم توانس��تند جهش ويروس را شناسايي كنند.محرز 
گفت: ويروس جهش يافته كرونا اكنون به امريكا، ايران 
و همه جاي دنيا رفته است چون به هر حال مسافرت ها 
وجود دارد. در ايران هم رفت و آمد و پروازها به انگليس 
و از انگليس به ايران هميشه بوده است. البته اميدواريم 
اين ويروس در ايران خيلي پخش نشود اما اگر گسترش 
پيدا كند، نگراني ها بيشتر مي ش��ود. او اظهار داشت: در 
هر ص��ورت افزايش موارد ابتال ب��ه كرونا هنوز ربطي به 
جهش ويروس و انتشار ويروس جهش يافته انگليسي در 
ايران ندارد و چه اين ويروس در ايران پخش ش��ده باشد 

يا نه، براي مقابله با اين اپيدمي هنوز حرف اول را رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي شامل زدن ماسك در همه اماكن 
عمومي، شستن مداوم دست ها و رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي مردم به ميزان بيش از ۱.۵ متر دارد و تا زماني 
كه واكسيناسيون گسترده مردم انجام نشود بايد اين اصول 
بهداش��تي ضروري در بين مردم رعايت شود. ويروس 
كرونا عامل بيماري كوويد ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در 
شهر ووهان چين مشاهده و در مدت كوتاهي در همه 
جهان منتشر شد؛ بطوري كه سازمان بهداشت جهاني 
در اسفند ۹۸ )فوريه ۲۰۲۰( بروز پاندمي )همه گيري 

جهاني( اين بيماري را تأييد كرد.

خطر موج چهارم كرونا در اسفند جدي است
جامعه خبر

 معيشت  بازنشستگان
به سختي مي گذرد

علي تركاشوند در نامه اي خطاب به رييس سازمان 
برنامه و بودجه، خواستار توجه به وضعيت معيشتي 
بازنشستگان ش��د. در نامه دبير اجرايي خانه كارگر 
شهرس��تان ري خطاب به نوبخت، ضمن اشاره به 
وضعيت معيشتي بازنشستگان، از رييس سازمان 
برنامه و بودجه درخواست شده براي اجراي درست 
همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 
همانند بازنشستگان كشوري و لشكري، بودجه اي 
مخصوص در نظر گرفته شود.تركاشوند در اين نامه با 
انتقاد از شرايط معيشتي و درآمد پايين بازنشستگان 
و مستمري بگيران تامين اجتماعي، خطاب به نوبخت 
آورده است: آقاي دكتر نوبخت! آيا فرياد مظلوميت 
بازنشستگان را در تجمعات اخير شنيديد؟ آيا درست 
است؛ كارگران ديروز و بازنشستگان امروز، كه ۸ سال 
در دوران دف��اع مقدس هم در عرصه جنگ رودرو با 
دش��من و هم در جنگ اقتصادي جانانه ايستادند و 
از حق محقانه خويش گذش��تند، اين روزها بايد در 
وضعيت معيشتي بدي روزگار بگذرانند؟بازنشستگان، 
همان كارگران ديروز هس��تند؛ اينان اهل تجمع و 
اعتراض نبوده و نيستند از بس كه نجيب و شريف اند! 
بازنشستگان تامين اجتماعي كارد به استخوانشان 
رسيده كه فرياد اعتراض شان بلندشده است.دبير 
خانه كارگر با بيان اينكه اعتراض بازنشس��تگان به 
تبعيض ميان آنها و ساير بازنشستگان و نحوه اجرا 
و اصالح همسان س��ازي حقوق ه��ا و ميزان ناچيز 
مستمري هاست، اضافه كرد: مگر چه فرقي است ميان 
بازنشستگان تامين اجتماعي و لشكري و كشوري كه 
از سال ها پيش مشمول طرح همسان سازي شده اند 
در حالي كه بازنشستگان تامين اجتماعي با اندك 
دريافتي بايد براي گرفتن حق قانوني شان هر روز به 
خيابان ها بيايند و مطالبه گري كنند. او گفت: اصالح 
همسان سازي براي بازنشستگان سخت و زيان آور با 
فرمول هايي انجام شده كه به هيچ وجه رضايت بخش 
نيست؛ عالوه بر آن، بازنشستگان تامين اجتماعي 
خواستار افزايش مستمري ها به اندازه سبد معيشت، 
ارايه خدمات درماني رايگان و مكفي به بازنشستگان 
و فراهم آوردن خدمات رفاهي مناس��ب هس��تند.
اين فعال كارگري در ادامه با بيان اينكه مس��تمري 
بازنشستگان تامين اجتماعي نسبت به بازنشستگان 
كشوري و لشگري بسيار ناچيز است، در ادامه گفت: 
افزايش ناچيز دريافتي ها كه ناش��ي از اعمال قانون 
همسان سازي حقوق بازنشستگان از سوي سازمان 
تامين اجتماعي است و امسال اجرايي شده، منطبق 
با مي��زان تورم و هزينه هاي زندگي آنان نيس��ت. او 
در خاتمه خطاب به رييس س��ازمان برنامه بودجه 
گفت: معيشت بازنشستگان به سختي مي گذرد و 
ديگر تحمل اين همه وعده را ندارند! تقاضاي همه 
بازنشستگان تامين اجتماعي از دولت تدبير و اميد اين 

است به آنچه وعده كرده هر چه سريع تر عملي كند.

تهران داراي بيشترين مدارس تخريبي است
رييس س��ازمان نوس��ازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كش��ور اعالم كرد كه 
آمار كالس هاي درس نيازمند تخريب، 
بازسازي و مقاوم سازي از ۳۰ درصد به 
۱۹.۵ درصد كاهش يافته است.مهراهلل 
رخش��اني مهر در اين باره توضيح داد 
كه در س��ال ۹۵ آمار مدارس نيازمند 
تخريب، بازس��ازي و مقاوم سازي ۳۰ 

درصد بود كه سهم مدارس نيازمند مقاوم سازي ۱۸ 
درصد و س��هم مدارس نيازمند تخريب و بازسازي 
مجدد ۱۲ درصد بود كه اكنون با كاهش آمار به ۱۹.۵ 
درصد، شمار مدارس نيازمند مقاوم سازي به ۱۲.۵ 
درصد و شمار مدارس نيازمند تخريب و بازسازي به 
هفت درصد رسيده است. او افزود: همچنان تهران 
بيشترين آمار مدارس تخريبي را دارد. در اين استان 
نيز اقداماتي صورت گرفته و آمار كاهشي بوده اما هنوز 
تهران از حيث مدارس تخريبي در رتبه اول قرار دارد.

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كش��ور يك علت مهم كاهش 
مدارس ناايمن در سطح كشور را توجه 
به اعتبارات عمراني و رش��د بودجه اي 
اين حوزه دانس��ت و گفت: در سال ۹۱، 
اعتبارات عمراني براي مدرسه س��ازي 
۳.۲درصد، در سال ۹۲ حدود ۲ درصد، 
در س��ال ۹۳ حدود ۱.۶ درصد، در سال 
۹۴ حدود ۲ درصد، در سال ۹۵ حدود ۱.۹ درصد و 
در سال ۹۶ حدود ۱.۵ درصد بود.رخشاني مهر ادامه 
داد: اعتبارات عمراني دوباره از سال ۹۷ قوت گرفت 
و به ۳ درصد رسيد و اين رشد ادامه يافت تا جايي كه 
در سال ۹۸ به ۳.۳ درصد و در سال ۹۹ به ۴.۸ درصد 
رسيد و در اليحه بودجه سال آينده نيز روي ۵ درصد 
بسته شده اس��ت. اينكه از اعتبارات عمراني كشور 
سهم بيش��تري دريافت كنيم نشان مي دهد كه به 
حوزه ساخت و ساز مدارس توجه بيشتري شده است.

وام ازدواج به هر شخص فقط يك  بار داده مي شود
 به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي 
احتمالي ناش��ي از اين افزاي��ش، به هر 
ش��خص در دوران زندگ��ي فقط يك بار 
وام ازدواج داده خواهد ش��د .عضو هيات 
رييسه مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به افزايش مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ 
گفت: ايرنا در خصوص جزييات افزايش 
مبل��غ وام ازدواج در س��ال ۱۴۰۰ اظهار 

داشت: دولت در اليحه بودجه ۵۰ ميليون تومان براي 
هر عروس و داماد در نظر گرفته بود.حسينعلي حاجي 
دليگاني افزود: در مجلس شوراي اسالمي اما مبلغ اين 
وام ۲۰ ميليون تومان افزاي��ش يافت و به ۷۰ ميليون 
تومان )به ازاي هر نفر( رسيد.عضو كميسيون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: همچنين يك اعتبار تش��ويقي براي پسراني كه 

زير۲۵ س��ال و دختراني كه زير۲۳ سال 
ازدواج مي كنند، گذاشته شد. او ادامه داد: 
براساس اين اعتبار تشويقي، ۳۰ ميليون 
تومان براي اين دختران و پسران )زير۲۳ 
سال وپسران ۲۵ سال( اضافه و در مجموع 
۱۰۰ ميليون تومان دريافت خواهند كرد. 
به گفته نماينده مردم شاهين شهر، ميمه 
و برخوار در مجلس، به منظور جلوگيري 
از برخي تبعات احتمال��ي افزايش مبلغ وام )همچون 
خريد و فروش وام، طالق و ازدواج هاي صوري و...( نيز به 
هر شخص فقط يك بار وام ازدواج داده خواهد شد. اين 
در حالي اس��ت كه وام ازدواج از سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۰ 
ميليون تومان به  روز شد و در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتيب به 
۳۰ ميليون و ۵۰ ميليون تومان )به هر نفر( با بازپرداخت 

هفت ساله و بهره چهار درصد افزايش يافت.

ذرات معلق سرطان زا هستند
متاسفانه از زمان تصويب و ابالغ اجراي 
قانون هواي پاك از س��ال ۱۳۹۶ تاكنون 
اقدام جدي در زمينه كاهش آالينده هاي 
هوا انجام نشده است. عباس شاهسوني 
رييس گروه س��المت هوا و تغيير اقليم 
وزارت بهداش��ت گفت: از س��ال ۲۰۱۶ 
ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون به عنوان 
آالينده هاي سرطان زا شناخته شد و در 

عين حال موسس��ه اي هم تحت نظر سازمان جهاني 
بهداشت اعالم كرد كه بطور كلي آلودگي هوا بطور قطعي 
سرطان زا است. در عين حال طبق برآورد سازمان جهاني 
بهداشت، ۲۰ درصد از سرطان هاي ريه ناشي از آلودگي 
هوا هستند. مهم ترين مشكل ما در زمينه آلودگي هوا 

ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون در شهر 
تهران و ساير كالن ش��هرها است. عباس 
شاهسوني درباره اقدامات اساسي در زمينه 
كاهش آلودگي هوا، تصويح كرد: اقدام اصلي 
كه بايد انجام شود، اجراي قانون هواي پاك 
بدون هيچگونه مالحظه اي است. زيرا منابع 
آلودگي هوا فقط از يك منبع نيست و منابع 
ثابت، متحرك، سوخت هاي خودروهاي 
ديزلي، موتورسيكلت هاي فرسوده و خودروهاي فرسوده 
از جمله منابع آلوده كننده هوا در تهران و كالن شهرها 
محسوب مي شوند. البته بيشترين درصد آاليندگي به 
خودروها و موتورس��يكلت هاي فرسوده و خودروهاي 

ديزلي مربوط است.

هنر

جش��نواره فيلم ميامي۲۰۲۱ با معرفي فيلم هاي بين المللي حاضر در اين دوره از 
فيلم »خورشيد« مجيد مجيدي به عنوان يكي از هفت فيلم منتخب اين دوره نام 
برد. جشنواره فيلم ميامي فهرست فيلم هاي بين المللي حاضر در اين دوره را كه در 
اين رويداد۱۰ روزه اكران مي شود اعالم كرد. »خورشيد« مجيد مجيدي از جمله 
فيلم هاي حاضر در اين بخش اين جشنواره است. اين جشنواره كه به صورت تركيبي 
از رويدادهاي مجازي و فيزيكي از ۵ تا ۱۴ مارس برگزار مي شود امسال فيلم هايي 
از كارگردان هاي برگزيده يا نامزد اسكار را براي نمايش در بخش بين المللي انتخاب 
كرده است. در فهرس��ت نهايي فيلم هاي بين المللي حاضر در اين دوره جشنواره 
فيلم ميامي كه شامل ۷ فيلم برتر بين المللي امسال است در كنار »خورشيد« مجيد 
مجيدي فيلم »كجا مي روي آيدا؟« نماينده بوسني و هرزگوين، »شارالتان« نماينده 
جمهوري چك، »حالت ديوانگي« از جمهوري دومينيكن، »خاطراتي از پدرم« از 

كلمبيا، »و فردا همه جهان« از آلمان و »سيب ها« از يونان نمايش داده مي شوند.  

»خورشيد« منتخب جشنواره ميامي شد
هنر

موزه هنرهاي زيباي واشنگتن؛ بوستون و هيوستون برنامه هاي نمايش فيلم 
خ��ود را اع��الم كردند و طبق آن »جناي��ت بي دقت« در بهمن م��اه در برنامه 
نمايش هاي اين س��ه موزه قرار دارد.اين نمايش ها از چهارشنبه هشتم بهمن 
شروع مي شود و شهرام مكري پنجشنبه ۱۶ بهمن و به شكل آنالين ميهمان 
موزه هيوستون خواهد بود. اين كارگردان در اين حضور آنالين با گادفري چشاير 
منتقد و تئوريسن مشهور امريكايي درباره فيلم صحبت مي كند و بعد به سواالت 
تماشاگران پاسخ مي دهد.اين برنامه براي نوزدهمين سال برگزار مي شود و در 
س��ال ۲۰۱۵ مكري با فيلم »ماهي و گربه« ميهمان آن بود.در متني كه موزه 
هنرهاي زيبايي هيوستن درباره »جنايت بي دقت« منتشر كرده، اين فيلم از قول 
مارتين كولداك منتقد مجله »اسكرين فيلم«يك حركت ناب و خالق توصيف 
شده است. فيلم قبلي مكري »ماهي و گربه« نظر منتقدان زيادي را به خود جلب 

كرد و در سالي كه نمايش داده شد مورد استقبال بسياري قرار گرفت.

نمايش»جنايت بي دقت«  در سه موزه امريكايي

تعادل|بحران دفع زباله به خصوص 
زباله هاي بيمارستاني سال هاست كه 
در كشور ما وجود داشته و هميشه هم 
با اما و اگرهاي بس��ياري همراه بوده اس��ت. اينكه 
چه سازمان يا ارگاني مس��ووليت دفع اين زباله ها 
را به عه��ده دارد و بهتري��ن راه دفع اي��ن زباله ها 
چيست، سوالي است كه البته هيچ جواب درست و 
قانع كننده اي در مورد آن تا به حال داده نشده است. 
سال هاي زيادي است كه بسياري از بيمارستان ها 
به خاطر دفع ناصحيح زباله هاي خود مورد توبيخ 
قرار مي گيرند، اما در اصل ماجرا هيچ اتفاق خاصي 
رخ نمي دهد و البته باز هم اين مردم هستند كه به 
خاطر اين رفتارهاي مخاطره آميز زيان مي بينند. 
اما مس��اله تنها زيان و آسيب مردم نيست، مساله 
به خطر انداختن محيط زيست هم هست. اتفاقي 
كه سال هاس��ت در كش��ور ما جريان دارد، از دفع 
پس��ماندهاي صنعتي و فرس��تادن آنها به دريا و 
درياچه ها تا دفن اين زباله ها در زير زمين كه البته 
با عمقي كه مي تواند باعث خش��كي درختان و از 
بين بردن مناطق سرسبز بشود. در واقع توليد زباله 
نفس هاي محيط زيست را به شماره انداخته و دفع 
غير اصولي آن باعث ش��ده تا در بسياري از مناطق 
ايران مشكالت زيست محيطي به وجود بيايد، حتي 
با اينكه قرنطينه باعث شد تا مردم كمتر به طبيعت 
بروند و آثار مخرب خود را در آن به جاي بگذارند، 
اما با اين حال اين سيس��تم ناقص مي تواند س��هم 
بسزايي در نابودي محيط زيست داشته باشد. اينكه 
ما ايراني ها در توليد زباله يكي از كشورهايي هستيم 
كه باالترين آمار را به خ��ود اختصاص مي دهيم و 
اي��ن روزها هم كه افزايش زباله ها و پس��ماندهاي 
بهداشتي به دليل كرونا بيش از پيش به اين ماجرا 

دامن زده است.
 در واق��ع پاندمي كرونا منجر به افزايش پس��ماند 
اقالم بهداش��تي و در نهايت تشديد فشار تخريبي 
بر محيط زيست ش��د كه به گفته كارشناسان اين 
ش��رايط مقاومت دارويي جانداران را افزايش داده 
و ضرورت دارد تا سيس��تم جمع آوري و دفع زباله 
براي كاهش آثار مخرب ناش��ي از آن به درس��تي 

انجام شود.
محيط زيست طبيعي كه طي س��ال ها تحت  تاثير 
استفاده بي حد و حصر بشر با گرمايش جهاني، آلودگي 
اكوسيس��تم و كاهش آب هاي سطحي و زيرزميني 

همراه شده است، از دسامبر ۲۰۱۹ با شيوع ويروسي 
ناشناخته مورد تهاجم وتبعات مخرب يك بيماري 
نيز قرار گرفت. ويروسي كه به گفته كارشناسان علوم 
طبيعي مي تواند بر تنوع زيس��تي گونه هاي گياهي 
و جانوري اثر گذاش��ته و در درازمدت پسماند اقالم 
بهداشتي و درماني را كه بشر ناگزير در مقابله با اين 
بيماري افزايش داده است به چرخه طبيعي زيستگاه 

جهاني بازگرداند.
بحراني كه گرچه در نخستين روزهاي ورود به اعتقاد 
شماري از كارشناسان با تحميل قرنطينه، كاهش تردد 
درون شهري و برون شهري، كاهش مصرف سوخت و 
انرژي سبب ارتقاي كيفيت هوا شد، گرمايش جهاني 
را كاهش داد و دست زياده خواه بشر را از اكوسيستم 
طبيعي كوتاه كرد، اما پايدار نخواهد بود و بر اين اساس 
تبعات مخرب آن را بايد بيش از آثار و نتايج مثبت اين 

بحران ارزيابي كرد.

    قرنطينه اي كه باعث شد 
محيط زيست نفس  بكشد

معاون آموزش و مش��اركت هاي مردمي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست در اين باره به ايرنا گفت: شيوع 
بيماري )كوويد-۱۹( با وجود برخي آثار و نتايج مثبت 
همچون كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي، كربن و 
بالتبع تاثيرات مثبت بر جانداران و محيط زيست، اما 
در درازمدت ادامه نخواهد داشت.ژيال مهدي آقايي 
اف��زود: زيرا اين تغيير و تحوالت ب��ه دليل طراحي و 
تدوين يك برنامه از پيش تعيين ش��ده و مبتني بر 
تفكر محيط زيس��تي انجام نگرفته و بر اين اس��اس 

تداوم نمي يابد.
به گفته او، اين تاثيرات در واقع ناش��ي از يك فش��ار 
خارجي تحت عن��وان پاندمي كووي��د ۱۹ بوده كه 
سالمت و جان انسان ها را با مخاطره روبرو و بشر را وادار 

به قرنطينه اجباري خانگي كرده است.
مديركل مسووليت اجتماعي سازمان حفاظت محيط 
زيست با اشاره به ركود اقتصادي حاصل از اين  پاندمي 
تاكيد كرد: تخريب زيرساخت هاي اقتصادي ناشي 

از شيوع كرونا نيز بدون شك در سال هاي آتي سبب 
تخريب محيط زيس��ت خواهد ش��د. در واقع جهان 
به منظور ترميم اين آس��يب ها، درصدد جبران اين 
خسارات در كوتاه مدت است و اين جبران با تخريب 
و خس��ران بر منابع طبيعي و محيط زيس��ت انجام 
مي ش��ود. همچنين كرونا زنگ خطري براي بشر در 
سراسر جهان بود كه تداعي كند، بي توجهي به طبيعت 
و نظم كره زمين، عواقب غير قابل  جبراني را به دنبال 

خواهد داشت.

    استفاده از اقالم بهداشتي 
و آلودگي آب و خاك

وي همچنين با اش��اره به تبعات مقابله بشر با كرونا 
نيز خاطرنشان كرد: اس��تفاده از ماسك، دستكش، 
اق��الم و كاالهاي حفاظت��ي يك بار مص��رف، مواد 
ضدعفوني كننده و الكل براي محافظت شخصي در 
مواجه��ه با ويروس كرونا ضروري و يك مس��ووليت 
اجتماعي محسوب مي شود، اما مصرف بي رويه اين 
اقالم و عدم مديريت صحي��ح دفع اين مواد، موجب 

آلودگي آب، خاك و بسته شدن آبراهه ها مي شود.
مهدي آقايي يادآور ش��د: اين مصرف بي رويه و عدم 
مديريت صحيح پسماندها همچنين مجددا به محيط 
زيس��ت و چرخه غذايي جانوران و در نهايت س��فره 

انساني بازخواهد گشت.
ش��ماري از صاحبنظران دانشگاهي اما در اين رابطه 
بر آثار مخرب استفاده از مواد شيميايي وصنعتي كه 
مي تواند مقاومت دارويي جانداران كره زمين را افزايش 

دهد، تاكيد مي كنند.
به گفته اين دوستداران محيط زيست، آلودگي هاي 
ش��يميايي حاصل از مصرف اين م��واد صنعتي در 
سال هاي آتي با كاهش اثربخشي داروها در انسان ها، 
جان��وران وگاه انقراض وكاهش برخ��ي از گونه هاي 
گياهي و جانوري همراه مي شود و اين مساله بي شك 
تبع��ات مخرب خ��ود را بر محيط زيس��ت تحميل 

خواهد كرد.

    اثرات مخرب بر اكوسيستم
امير سالمي متخصص پژوهش��كده علوم محيطي 

دانشگاه شهيدبهش��تي نيز در اين باره معتقد است: 
مقابله بشر با ويروس كرونا كه موجب افزايش استفاده 
از الكل، موادضدعفوني كننده و داروهاي شيميايي 
شد، در سال هاي آينده اثرات مخربي بر اكوسيستم 

خواهد گذاشت.
او تصريح كرد: يكي از مشكالت اساسي استفاده از 
اين مواد شيميايي و بازگشت اين پساب ها به محيط 
زيس��ت، مقاومت دارويي جانداران است. افزايش 
مصرف اين مواد در دوران شيوع كرونا كه به چرخه 
طبيعت و بالتبع انسان ها بازمي گردد، در آينده سبب 
كاهش اثربخشي داروها و بي شك افزايش مصرف 
اين مواد مي شود. رشد مصرف اين مواد هم مجددا 
محيط زيس��ت و طبيعت را بي��ش از پيش آلوده و 
عواقب متعددي براي بشر وكره زمين خواهد داشت.

  آلودگي شيميايي ناشي از كرونا 
و كاهش تنوع زيستي گياهي و جانوري 

او يادآور شد: در اثر اين آلودگي شيميايي همچنين 
احتمال كاهش يا انقراض يك گونه از ماهيان يا افزايش 
جمعيت گونه اي  از جانوران به دليل مقاومت بدني يا 

شماري از گياهان نيز وجود خواهد داشت.
به گفته اس��تاد دانشگاه شهيد بهشتي، اين آلودگي 
همچني��ن مي تواند توليد مث��ل و تخم ريزي برخي 
جانداران، آبزي ها و ماهيان را با آسيب روبرو و فرآيند 

رشد وتكوين بچه ماهي ها را دچار اختالل كند.
او اظهار داش��ت: رها كردن اقالم بهداشتي همچون 
ماسك و دس��تكش در طبيعت، آب دريا ودرياچه ها 
هم مي تواند باعث گيركردن الك پشت ها و ماهي ها در 
درون كيسه هاي پالستيكي، دستكش ها و همچنين 
بلعيدن آنها توس��ط بعضي از جانوران بزرگ تر نظير 

فك  شود.
كاهش حضور پاركبانان و حافظان محيط زيس��ت 
به دليل ش��يوع كرونا و تخريب برخي منابع طبيعي 
و ش��كارهاي غيرمجاز اما يكي ديگ��ر از آثار و نتايج 
مخرب اين بيماري بر محيط زيست است كه توسط 

كارشناسان منابع طبيعي مطرح مي شود.

  بحران كرونا
فشار اقتصادي و تاراج طبيعت

ابوطال��ب قزل س��فلو مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري گلستان نيز آذر ماه در اين رابطه به ايرنا 
گفته بود: افزايش فش��ار اقتص��ادي و كاهش درآمد 
عمومي ناش��ي از كرونا س��بب شد، س��ودجويان و 
ش��كارچيان غيرمجاز به جان منابع طبيعي افتاده و 
براي جبران كمبودهاي اقتصادي، به تاراج طبيعت و 

محيط زيست اقدام ورزند.
بنابر اظهارات او، كشف چهار الشه قوچ وحشي در ۲۳ 
و ۲۴ آبان در ش��رق گلستان از ۶ شكارچي غيرمجاز 
نشان مي دهد كه كاهش حضور مردم به دليل شيوع 
كرونا، دليلي ب��راي آرامش خاطر حي��ات وحش از 

سودجويان نيست.
محمدرضا قلمبران اس��تاد دانشكده علوم وفناوري  
زيس��تي شهيدبهش��تي نيز در اين باره به خبرنگار 
اجتماعي ايرنا گفت: ش��يوع كرون��ا از حضور برخي 
حافظان محيط زيست نظير پاركبان ها و... جلوگيري 
كرد و اين امر بر تخريب اكوسيستم  و آلودگي محيط 

زيست اثرگذار خواهد بود.
اوهمچنين با تاكيد بر اثرات مخرب اين بيماري بر 
جانوران گفت: گاه رها كردن برخي اقالم بهداشتي 
نظير ماس��ك و دس��تكش نيز در طبيعت س��بب 
خوردن اي��ن كاالهاي آلوده توس��ط چهارپايان و 
آلودگي دام و طيور مي شود. اين كاالها در سواحل 
دريا و رودخانه  به جهت ش��رايط نامس��اعد و نبود 
ميزبان جديد از بين مي رود؛ اما دام و طيور مستعد 
دريافت ويروس، مي تواند قبل از مرگ كوويد ۱۹ 

آلوده شود.
قلمبران ادامه داد: در واقع، ويروس كرونا براي رشد و 
بقا نيازمند شرايط مساعد همچون حضور در سيستم 
بدني انسان، مخاط بيني، ريه و... است و بدون ميزبان 
جديد نمي تواند زنده بماند، اما زمان ماندگاري و فعال 
بودن اين ويروس جهت انتقال حائز اهميت است كه 
مي تواند با آلودگ��ي جانداران زنده بماند و در چرخه 

طبيعت بار ديگر به انسان بازگردد.
اين آسيب ها در محيط زيست اما با سيستم صحيح 
جمع آوري، بازياف��ت و دفع زباله، آموزش همگاني و 
فرهنگ سازي به منظور رها نكردن اقالم بهداشتي، 
تغيير عادات اجتماعي و رفتار مسووالنه محيط زيستي 
مي تواند ضامن تنفس دوباره اين زيستگاه جهاني حتي 

بعد از پاندمي كرونا باشد.

گزارش
مشكالت دفع زباله در دوران پاندمي كرونا افزايش يافته است

نفس هايي كه به شماره افتاده
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