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در شرايطي كه زمان كوتاهي 
به پايان عمر دولت دوازدهم 
باقي مانده اس��ت، همچنان 
اخباري درخصوص استيضاح 
وزرا از مجل��س ب��ه گ��وش 
كه  اظهارنظرهايي  مي رسد؛ 
به نظر مي رسد ضرورت دارد 
از منظر تحليلي مورد ارزيابي 
ق��رار بگيرند. اگر بپذيري��م ك��ه دور دوم فعاليت هاي 
دولت ها همواره نس��بت به دور نخست، كارها فني تر، 
تخصصي تر و تجربيات افزون تر پيش مي رود و از سوي 
ديگر قبول كنيم كه رفتارهاي دولت ه��ا در دور دوم، 
كمتر شايبه سياسي كاري و جلب راي براي دور دارد، 
ضمن اينكه اين نكته هم غيرقابل انكار است كه دولت 
دوازدهم اگ��ر در ش��رايط ع��ادي و غيرتحريمي قرار 
داشت بدون ترديد دس��تاوردهاي اقتصادي بيشتري 
كسب مي كرد، در آن صورت شكل و شمايل تحليل ها 
و تصميماتي كه درخصوص س��اختار اجرايي كش��ور 
گرفته مي ش��ود، بدون ترديد تفاوت هاي چشمگيري 
با نوع تصميم س��ازي هاي فعلي داش��ت. در اين ميان 
نكاتي كه در زمان قض��اوت درخصوص عملكرد دولت 
و دس��تاوردهاي تيم اقتصادي بايد م��ورد توجه قرار 
بگيرند، ش��امل موارد زير هستند؛نخس��ت اينكه بايد 
قبول كنيم ن��ه  تنها اي��ران بلكه همه جه��ان گرفتار 
عوارض ويروس كرونا هستند. در كنار اين بحث واقع 
آن است كه دولت سه سال اس��ت كه در شديدترين 
تحريم ه��اي اقتصادي به س��ر مي ب��رد؛ تحريم هايي 
كه اركان اصلي اقتصاد كش��ور را درگير خود ساخت 
و دامنه وس��يعي از موارد و افراد را دربر گرفته است. 
دول��ت س��ال 99، همان دولتي اس��ت كه در س��ال 
95و96 هم رشد اقتصادي كش��ور را دو رقمي، تورم 
را تك رقمي و شاخص هاي اقتصادي كالن را در مسير 
بهبود قرار داد.    ادامه در صفحه 5

روز گذش��ته خب��ر رس��يد 
ك��ه وزارت صم��ت اقدامات 
ت��ازه اي را ب��راي نرخ گذاري 
دس��توري فوالد انج��ام داده 
اس��ت. رويكردي ك��ه يك بار 
ديگر خط��رات اين ش��كل از 
مديريت دستوري را در اتمسفر 
اقتصادي كشور تصويرسازي 
و ضرورت نقد ج��دي يك چنين تصميمات��ي را يادآور 
مي سازد.  به نظر مي رسد كه روند قيمت گذاري دستوري 
در صناي��ع مختلف و بخش ه��اي گوناگ��ون اقتصادي 
بيش از اينكه مربوط به ش��رايط، شانس يا بي تدبيري ها 
باش��د، برآمده از اين واقعيت عريان است كه يك چنين 
تصميماتي در راستاي حفظ منافع برخي ذينفعان بازار 
اس��ت كه اخذ مي ش��وند. اين يك ادعاي صرف نيست، 
نوع تصميم س��ازي ها و واقعيات بازار به گونه اي اس��ت 
كه تحليلگران را از اراي��ه يك چنين تحليل هايي ناگزير 
مي سازد. وقتي مسووالن قيمت را در يك عدد و در يك 
نقطه خاص از زنجيره كل��ي صنايع فيكس مي كنند، به 
اين معناست كه مسووالن اقتصادي به صورت خودآگاه، 
اقتصاد كش��ور را درگير برخي روابط رانت��ي و فرامتني 
مي س��ازند. فرقي نمي كند روند اين ن��وع نرخ گذاري ها 
در زنجيره س��نگ آهن صورت بگيرد يا در زنجيره فوالد 
يا در هر حوزه اقتص��ادي ديگري، نتيجه برآم��ده از اين 
نوع تصميم س��ازي ها يك چيز اس��ت. اينكه اتمسفري 
از روابط خارج از محدوده و رانتي در اتمس��فر اقتصادي 
ش��كل مي گيرد كه رش��د اين فضاي رانتي به قيمت از 
ميان رفتن منافع عمومي جامعه محقق مي شود.اين نوع 
تصميم سازي ها به گونه اي خاص يادآور تصميماتي است 
كه براي رواج دالر 4200 توماني گرفته ش��د. تصميمي 
كه هرچند ق��رار بود نرخ ارز را در كش��ورمان به س��مت 
يكسان سازي سوق دهد، اما تكانه هاي شديدي در ابعاد 
گوناگون اقتصادي ايجاد كرد.   ادامه در صفحه 3

واقعا ج��و به هم ريخت��ه اي در 
بورس حاكم ش��ده است و من 
ترجيح دادم تا پاي��ان اين جو 
غيرعقالن��ي كه فق��ط و فقط 
دستكاري دس��توري مي تواند 
آن را توجي��ه كند در خصوص 
اتمسفر كلي بازار اظهارنظري 
نداش��ته باش��م. جاي��ي ك��ه 
قيمت هاي جهاني نف��ت و فلزات افزايش چش��مگيري 
داش��ته، دالر 26 ه��زار تومان اس��ت، بازاره��اي موازي 
كم نوسان هستند و در ركود فرو رفته اند، قيمت هاي بورس 
كاال افزايش قابل توجهي داش��ته و سود سازي شركت ها 
در وضعيت بس��يار عالي در 9 ماه اول س��ال قرار دارد. در 
اين شرايط عقالني نيست كه بورس اين گونه ريزش كند. 
قطعا يك عامل غيراقتصادي باعث ريزش بورس است كه 
آن هم به صورت بي وقفه عرضه مي كند. براي اين عرضه 
هم هر بار دليلي مي تراش��د از احتمال جنگ و شايعه در 
خصوص مقامات كشور و حاال هم دعواي زرگري وزيران را 
دست مايه عرضه قرار داده است. در خصوص موضع  گيري 
وزير صنعت درباره عرضه خ��ارج از بورس كاال چند نكته 
وجود دارد: نخست؛ مشخص است كه اين اصرار در صورت 
عملي شدن چيزي به جز رانت نخواهد بود و رزم حسيني 
قطعا در دولت بعدي با مش��كالت قضاي��ي روبرو خواهد 
شد. او فعال نقش پليس بد را بازي مي كند و نيك مي داند 
كه چند ماه بعد هم رفتني است بنابراين روي موضوعي 
دست گذاشته است تا عمليات رواني سنگيني عليه بورس 
به وجود آيد. جبهه ديگر نيز در داخل بورس فعال است و 
بي محابا عرضه مي كند. اين تاكتيك فعال جواب داده و در 
كمال ناباوري هرگونه برگشت جزئي بازار را نيز ناممكن 
كرده اس��ت. قضيه فوالد صرفا يك بازي رواني است و به 
نظرم نه رزم حسيني و نه س��اير وزارتخانه ها امكان ايجاد 
چنين رانتي با اين همه حساسيت رس��انه اي و پيگيري 
قضايي را ندارند.   ادامه در صفحه 5

محسن عباسيپيمان مولويهادي حق شناس

يادداشت-5يادداشت-4

دستور به قيمت نابودي بورسعدم تعادل در بازار مسكن
از  يك��ي  مس��كن  موض��وع 
مهم تري��ن المان هايي اس��ت 
كه عملك��رد كل��ي نظام هاي 
سياسي مبتني بر آن سنجيده 
مي ش��ود. اي��ن رون��د ام��ا در 
اقتص��اد ايران هرگ��ز آن گونه 
كه بايد و ش��ايد جدي گرفته 
نشده اس��ت. واقع آن است كه 
برخي موضوعات و رخدادها در فضاي اقتصادي كش��ور 
وجود دارد كه نمونه و مثال ديگري در سطح بين المللي 
براي آن نمي توان پيدا كرد. در كشورمان حتي اگر مالك 
خانه يا زميني قيمت ملك خود را متري يك ميليارد دالر 
تعيين كند يا اعداد و ارقام نامربوطي را براي رهن خانه خود 
در نظر بگيرد هيچ نهادي وجود ن��دارد كه مردم بتوانند 
شكايت هاي خود را به آن ارجاع كنند. اين در حالي است 
كه اگر يك فروش��نده خرد و صاح��ب يك بقالي، قيمت 
چيپس يا پفك را چند ده ري��ال افزايش دهد، تعزيرات و 
ساير نهادهاي حاكميتي بالفاصله به مقابله با اين موضوع 
اقدام مي كنند و صداوسيما به سرعت تصوير فرد متخلف 
را رسانه اي مي كند. اما وقتي مالكين و صاحبخانه ها بدون 
هيچ منطقي ميزان رهن، اجازه و خريد ملك خود را چند 
ده ميليون توم��ان و گاهي چند ميلي��ارد تومان افزايش 
مي دهند، هيچ نهادي براي پيگي��ري تعزيراتي موضوع 
وجود ندارد. اين معادله دو مجهولي بخشي از عدم تعادلي 
كه در خصوص س��اختارهاي نظارتي در ح��وزه اقتصاد 

وجود دارد را نمايان مي كند.  اين در حالي اس��ت مسكن 
نياز ضروري افراد و خانواده ها در دنياي جديد اس��ت و در 
اكثر كشورها كنترل شديدي بر روي روند قيمت گذاري 
و توزيع آن وج��ود دارد و تورم در بخش مس��كن يكي از 
معيارهاي موفقيت يا شكست دولت ها محسوب مي شود. 
در س��وئد اگر مالكي مدت زمان كوتاهي مسكن خود را 
خالي نگه دارد ي��ا با ارقام غيرمص��وب در اختيار ديگران 
قرار دهد، بالفاصله با برخوردهاي قانوني مواجه مي شود. 
وديعه مس��كن در ايران به صورت قرض الحسنه و قيمت 
ملك بر اساس قيمت هاي جاري است و باعث مي شود با 
سقوط ارزش پول ملي همانند سال گذشته، تا ۷0 درصد 
ارزش رهن مستاجران از بين برود و افزايش 92 درصدي 
قيمت ملك باعث شكاف ۱62 درصدي براي مستاجران و 
بازار هميشه سودده مالكان مي شود. فرسودگي و اسقاط 
در قراردادهاي اجاره تماما به عهده مستاجر گذاشته شده 
است. حتي اگر 20 سال از عمر آن تجهيز گذشته باشد و 
مس��تاجر جديد تنها يك روز از آن استفاده كرده باشد. با 
افزايش قيمت ملك، كميسيون بنگاه هاي امالك افزايش 
مي يابد و بنگاه هاي امالك هميشه خواستار قيمت هاي 
باالتر هس��تند. به علت ضعف فرهنگي شديد در بخش 
اقتصاد مالكان خ��ود را محق مي دانند ام��الك خود را تا 
باالترين ن��رخ قيمت گذاري كنند و همين ها نس��بت به 
قيمت ساير كاالها معترض هس��تند. در حالي كه اجاره 
بخش بزرگي از هزينه هاي ثابت هم در بخش توليد، هم در 
بخش توزيع است.   ادامه در صفحه 3

ب��ا ش��روع س��ال 99 ش��اهد 
حمايت هاي دولت از بازارسهام 
بوديم و بعد از ديده شدن اين 
حمايت يك عده از مسووالن 
رده باالي كش��وري شروع به 
دخالت هاي بي حد و اندازه در 
بازارسهام كردند كه در نهايت 
موجب��ات س��قوط ب��ورس را 
فراهم ساختند. اين دخالت ها تنها اظهارنظر درخصوص 
وضعيت بورس نبود و بعد از مدتي به دستور تبديل شد و 
وضعيت ناگواري براي بازار پديد ساختند. براي مثال طي 
چندهفته اخير يكي از اعضاي مجلس ش��وراي اسالمي 
وعده فوالد پايين تر از ۱0 هزارتومان را داد كه اين قيمت 
كمي عجيب و خنده دار است چراكه درحال حاضر فوالد 
زيرقيمت جهاني در بورس كاال معامله مي ش��ود و فوالد 
با نرخي پايين تر از اي��ن يعني افزايش ران��ت براي يك 
عده خاص در بازار. پس از وعده ف��والد ۱0 هزارتوماني، 
دس��تورهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شد. 
اين وزارتخانه ب��ه تنهايي وضعيت بورس را ب��ه هم زد و 
باعث سقوط شاخص ها و افزايش صف هاي فروش شد. 
اين دستور باعث شد كه تمامي مس��ووالن بازارسرمايه 
واكنش نشان دهند و اين دستور را قبول نكنند. ماهيت 
بازار سرمايه هيچ نوع دستوري را نمي پذيرد اما مسووالن 
تازه كشوري بر اين باور نيستند و سعي دارند عقيده خود را 
بر بورس تحميل كنند كه ...  ادامه در صفحه 5

رقيه نداييمجيد گودرزي

يادداشت روز

 عوارض و پيامدهاي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه
ط��ي هفته هاي اخي��ر اتفاق 
مهمي در بازار ب��ورس افتاد 
و روز پنجش��نبه )6 آذر ماه( 
مبلغ يكهزار ميليارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه 
واريز شد. اين مبلغ براساس 
قان��ون رف��ع موان��ع توليد 
)مصوب ۱394( كه دولت را مكلف مي كند س��االنه 
يك درصد از منابع صندوق توس��عه مل��ي را به بازار 
بورس اختصاص دهد، واريز ش��د. برهمين اس��اس، 
صندوق توس��عه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه 
با نرخ س��االنه ۱2 درصد و طي يك قرارداد پنج ساله 
س��پرده گذاري كرده و در پايان پنج سال، اصل مبلغ 

به صندوق توسعه ملي برمي گردد. 
هرچند آمار يا اظهارنظر رسمي درباره منابع صندوق 
توس��عه ملي وجود ندارد ام��ا با توجه ب��ه  اينكه يك 
درصد از منابع صندوق توس��عه ملي حتما بيش��تر از 
هزار ميليارد تومان مي باش��د، احتماال در ادامه سال 
جاري ش��اهد افزايش تزريق منابع صندوق توس��عه 
ملي به  بازار سرمايه خواهيم بود. كما اينكه خبرهايي 
نيز مبني بر اينكه ۱00 ه��زار ميليارد ريال )۱0 هزار 
ميلي��ارد تومان( از مناب��ع صندوق توس��عه مالي در 
اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار مي گيرد هم، 

شنيده شده است. 
تخصيص منابع صندوق توس��عه ملي به  بازار سرمايه 
هر چند از نگاه برخي فعاالن بورس گام مثبتي براي 
حمايت از بازار به ش��مار مي آيد اما به لحاظ اقتصادي 
نكات منفي قاب��ل توجهي دارد. تبدي��ل منابع ارزي 
به منابع ريال��ي موجب مخاط��رات تورم��ي و ادامه 
س��يكل افزايش تورم-افزايش نرخ ارز خواهد شد كه 
مس��لما راهكار مناس��بي براي رونق بورس محسوب 
نمي ش��ود. براي توضيح تبعات تورمي اين سياس��ت 
حمايتي، بايد فرآيند تبديل منابع صندوق توس��عه 

ملي به  ريال را مورد بررسي قرار داد: 
تبديل منابع صن��دوق به ريال، بدين صورت اس��ت 
كه بانك مرك��زي، منابعي را كه ب��راي تخصيص در 

نظر گرفت��ه، به عن��وان دارايي )خال��ص دارايي هاي 
خارجي( در س��مت راس��ت ترازنامه خود قرار داده و 
به همين ميزان، در س��مت چپ ترازنام��ه نيز تحت 
 عنوان بدهي، نزد بانك عامل س��پرده ايجاد مي كند. 
به عكس، همين مبلغ در ترازنام��ه بانك عامل هم در 
قسمت دارايي )سمت راست ترازنامه( با عنوان بدهي 
دولتي )تس��هيالت بخش غيردولتي( ثبت شده و در 
سمت چپ نيز با عنوان سپرده قرار مي گيرد. مجموع 
سپرده بانك و اسكناس و مسكوك )M۱( در سمت 
چپ ترازنامه بانك مركزي، تشكيل دهنده پايه پولي 
)MB( ب��وده و از طرف ديگر، مجموع س��پرده ها در 
ترازنامه بانك )اعم از دي��داري و غيرديداري يا همان 
شبه پول(، اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي مي باشد. 

با اين توضيح، روشن مي ش��ود كه تبديل منابع ارزي 
صندوق توس��عه ملي به ريال، منج��ر به افزايش پايه 
پول��ي و نقدينگي خواهد ش��د و در نتيج��ه، با توجه 
به همبس��تگي بااليي كه بين اي��ن دو متغير پولي و 
تورم وجود دارد )نمودار۱( نتيجه نهايي آن، افزايش 

تورم خواهد بود: 
 الزم به ذكر اس��ت، با توجه به اينك��ه آمارهاي جديد 
بانك مركزي )مربوط به نيمه نخست سال 99( حاكي 
از رش��د قابل توجه ۱۱ درصدي ضري��ب فزاينده در 
شهريور 99 نسبت به ش��هريور 98 اس��ت، مي توان 
پيش بين��ي كرد كه حت��ي در صورت ع��دم افزايش 
ضريب فزاينده در س��ال ج��اري، هرگونه طرحي كه 
به افزايش پايه پولي منجر شود، چقدر حجم نقدينگي 

را تغيير خواهد داد. 
در حالتي كه افزايش پايه پول��ي در حد هزار ميليارد 
تومان باش��د »س��ناريو اول« )به اندازه منابع تزريق 
ش��ده اخير( حدود ۷ هزار و 800 ميليارد تومان، در 
حالتي كه ۱0 هزار ميليارد تومان باشد »سناريو دوم« 
)منابعي كه طب��ق خبرهاي رس��يده احتمال باالي 
تزريق آن وجود دارد( حدود ۷۷ هزار و 830 ميليارد 
تومان و اگر اين رق��م به يك ميليون دالر »س��ناريو 
س��وم« )حدود يك درصد منابع ارزي كشور كه رقم 
به طور غيررسمي از س��وي مجامع بين المللي اعالم 
شده( ارتقا پيدا كند، حدود ۱95 هزار ميليارد تومان 

به حجم نقدينگي اضافه خواهد كرد. )نمودار2( 
در س��ال ج��اري ك��ه متغير ه��اي پولي رش��د قابل 
مالحظ��ه اي را تجرب��ه ك��رده و تبع��ات تورمي آن 
مشاهده مي شود، ش��اهد چند برداش��ت از صندوق 

توسعه ملي بوده ايم: 
٭   2.8 ميليون يورو براساس قانون بودجه

٭  يك ميليون يورو براي مقابله با كرونا
يعني در همي��ن دو مورد كه قطعا برداش��ت صورت 
گرفته )يا در ادامه سال صورت مي گيرد( حدود ۱00 
هزار ميليارد تومان از منابع صندوق استفاده خواهد 
ش��د. )البته بانك مركزي در تابس��تان سال جاري با 
افزايش فروش اوراق در بازار بدهي، توانس��ت از رشد 
فزاينده نقدينگي در بهار بكاهد( بنابراين در صورتي 
كه برداشت ديگري بر برداشت هاي قبلي از صندوق 
توس��عه اضافه ش��ود، تبعات س��وء قابل توجهي در 
اقتصاد -از جمله افزايش نقدينگ��ي و تورم- خواهد 
داش��ت كه به  تبعات قبلي برداش��ت ها از صندوق و 

افزايش هاي پايه پولي و نقدينگي خواهد افزود. 
نكته پاياني اين است كه ماهيت صندوق توسعه ملي 
براي امور روزمره اقتصاد كشور طراحي نشده و زماني 
بايد به اين صندوق رجوع ك��رد كه اوال طرح هاي بين 
نسلي يا با اهميت باال وجود داشته باشد، و ثانيا ريسك 
پرداخت تسهيالت اين صندوق باال نباشد. به عبارتي، 
حتي اگ��ر س��رمايه گذاري صندوق توس��عه ملي در 
بورس، امر مجاز و درستي بود گسيل كردن منابعي كه 
با ريسك كم در بانك ها مي تواند سرمايه گذاري شود 
به بازاري كه ريسك س��رمايه گذاري آن باالتر است، 
اشتباه است؛ چه اينكه، اين صندوق بخش مهمي از 
ذخاير ارزي كشور و منابع نس��ل هاي آتي را پوشش 
داده و ريسك كردن با آن عقالني نيست. به طور كلي 
هر تصميمي كه خلق پول توسط بانك ها را تسهيل 
كند، به لحاظ اقتصاد كالن تصميم مفيدي به ش��مار 
نمي آيد. در نهايت، استفاده از چنين روش هايي براي 
حمايت از بازار مناسب نيس��ت. به بيان ديگر، چنين 
روش هايي تنها به انحراِف كوتاه م��دِت رونِد طبيعي 
بازار در بلندم��دت و آنچه به طور خودجوش ش��كل 

گرفته مي انجامد. 
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رقيه  ندايي| يك بار ديگر تصميم ناگهاني، دستوري 
و غيركارشناسي وضعيت بازار سرمايه را به هم زد. طي 
روزهاي گذشته خبرها و نامه نگاري ها از تصميم وزارت 
صمت براي كاهش مجدد قيمت هاي پايه محصوالت 
فوالدي در بورس كاال حكايت داش��ت. در ش��يوه نامه 
پيش��ين مديريت بازار فوالد، قيمت ه��اي پايه براي 
عرضه محصوالت ف��والدي در ب��ورس كاال 80درصد 
بهاي فوب منطقه CIS تعيين شده بود. همين رقم نيز 
با انتقادات بسياري مواجه شده بود و حاال وزير صمت 
تصميم گرفته تا  قيمت پايه را ۱0 درصد ديگر كاهش 

دهد. هرچن��د اين تصميم تا كنون ب��ا مقاومت بورس 
كاال روبه رو شده اس��ت و از لحاظ قانوني، اجراي آن به 
تا ييد شوراي عالي بورس نياز دارد، اما همين خبر كافي 
بود تا  س��هامداران گروه هاي بزرگ و كاالمحور بورس 
تهران فروشنده شوند و به دنبال آن شاهد افت بازار در 
روزهاي اخير بوديم. در اين ميان سياست گذار بورسي 
نيز ضمن اعالم مخالفت خود با تصميمات اين چنيني 
تا كيد كرده است كه در بورس جايي براي قيمت گذاري 
دستوري وجود ندارد. يكي از ريسك هايي كه همواره 
در گزارش هاي مديريتي توليدكنندگان بورسي قيد 

مي شود، چالش تامين مواد اوليه است. دغدغه اي كه 
به واس��طه تحريم هاي اقتصادي جدي تر شده است. 
يكي از مهم تري��ن داليل كمبود مواد اولي��ه را  بايد در 
قيمت گذاري دس��توري جس��ت وجو كرد. جايي كه 
قيمت ها بسيار پايين تر از سطح جهاني تعيين مي شوند 
و توليدكننده ترجيح مي دهد محص��والت خود را ولو 
به صورت خام و نيمه خام به خارج از كشور صادر كند. 
ماه گذش��ته بود كه ش��يوه نامه فوالدي وزارت صمت 
حاشيه ساز شد و داد توليدكنندگان و فعاالن بورسي را 
بلند كرد.   صفحه 4 را بخوانيد

نمودار يك

نمودار دو

محمدمهدي مومن زاده



بانك مركزي حدود سه هفته قبل اعالم كرد: رشد 
اقتصادي بدون نفت در ۶ ماه نخست ۹۹ نسبت به 
دوره مشابه س��ال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد 
اقتصادي با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است. اين آمار 
در حالي منتش��ر ش��د كه به نظر مي رسيد شرايط 

اقتصادي كشور در سال جاري بسيار وخيم باشد.
اقتص��اد ايران س��ال ۹۹ را در حالي آغ��از كرد كه 
با ورود به س��ومين س��ال از تحريم هاي امريكا، به 
نظر مي رسيد ش��رايط براي تامين منابع درآمدي 
الزم دشوار خواهد ش��د. در كنار آن شيوع ويروس 
كرونا نيز تم��ام برنامه ريزي ها را براي اقتصاد ايران 
و بسياري از كش��ورها بر هم ريخت و با در كنار هم 
قرار دادن اين ش��رايط به نظر مي رس��يد نرخ رشد 
اقتص��ادي ك��ه در س��ال هاي ۹7 و ۹8 منفي بود، 

همچنان منفي خواهد ماند.
بسياري از كشورهاي توسعه يافته اعالم كردند كه 
تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا، رش��د اقتصادي 
منفي خواهند داش��ت و آمارهايي ك��ه در ماه هاي 
بعدي منتشر ش��د همين موضوع را تاييد كرد. در 
ميان كش��ورهاي توس��عه يافته جهان، تنها چين 
در سال 2020 رش��د اقتصادي مثبت ثبت كرده و 
مابقي كشورها با ركودي جدي مواجه شده اند. در 
اي��ران نيز با توجه به كاهش آم��ار صادرات و پايين 
آم��دن درآمدهاي نفتي، به نظر مي رس��يد همين 
روند ادامه خواهد داش��ت اما آمارهاي ارايه ش��ده 
نشان از تغيير جدي در فرايند حركتي اقتصاد ايران 

حكايت مي كرد.
ب��ر اس��اس داده ه��اي حاص��ل از منابع آم��اري و 
برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد 
ناخالص داخلي كشور، نتايج اوليه نشان دهنده آن 
اس��ت كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به 
قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹0 از ۳۱8۹ هزار ميليارد 
ري��ال در نيم��ه اول س��ال ۱۳۹8 ب��ه ۳22۹ هزار 
ميليارد ريال در نيمه نخس��ت سال ۱۳۹۹ افزايش 
يافته است.به اين ترتيب با رشد مثبت بخش نفت، 
صنعت و كشاورزي اقتصاد ايران از ركودي طوالني 

مدت رهايي يافت.
با وجود اين رشد مثبت، آنچه كه ترديدها را نسبت 
به روند اقتصادي ايران حفظ مي كند، رشد محدود 
در قياس با ركود س��ال هاي قبل است. در دو سال 
ابتدايي تحريم هاي ترامپ، رش��د اقتصادي ايران 
حتي ب��ه منفي هش��ت درصد نيز رس��يد و به اين 
ترتيب اقتصاد ايران در دو س��ال بيش از ۱0 درصد 
كوچك شد و از اين رو رشد اقتصادي يك درصدي 
نمي تواند گره اي از مشكالت طوالني مدت اقتصاد 

ايران باز كند.
با اين وجود اما اميد به بهبود اوضاع با رشد اقتصادي 
مثبت در ش��ش ماهه ابتدايي امسال افزايش يافته 
و حاال س��وال اصلي اين اس��ت كه در سال ۱۴00 
چه اتفاقاتي مي تواند روند رو به رش��د ثبت شده را 

تداوم بخشد.

ابهامدرسرنوشتتحريمها
در س��ال ۹5 و همزمان با اجرايي شدن برجام، نرخ 
رش��د اقتصاد ايران به بيش از ۱0 درصد رسيد كه 
بر اس��اس اعالم رييس جمور، باالترين نرخ رش��د 
اقتص��ادي در مي��ان تمام كش��ورهاي جهان بوده 
اس��ت. با اين وجود اما بازگش��ت تحريم ها شوك 
منفي بزرگي ب��ه اقتصاد اي��ران وارد كرد و همين 
مساله كار را براي تداوم رشد اقتصادي دشوار كرد.

در اين بس��تر از ابتداي بهمن ماه امسال، جو بايدن 
رييس جمهور جديد امريكا كار خود را آغاز خواهد 
كرد. او كه در دوره اوباما معاون رييس جمهور امريكا 
بود و در جريان توافق برجام قرار داشت، در جريان 
رقابت ه��اي انتخاباتي وعده داده ك��ه به اين توافق 
باز خواهد گش��ت و به اين ترتي��ب، امكان كاهش 

تحريم ها وجود دارد. 
هرچند در اين مس��ير چالش ه��اي فراواني وجود 
دارد. از س��ويي در امريكا، بايدن بايد تاييد س��نا را 
دريافت كند كه هنوز در اختيار جمهوري خواهان 
اس��ت و در منطقه اسراييل و تعدادي از كشورهاي 
منطقه مانع از نهايي ش��دن اين بازگشت مي شوند 
و از س��وي ديگر در اي��ران نيز همچن��ان مخالفان 
برج��ام بر طبل مخالف��ت با مذاك��ره مي كوبند اما 
واقعيت ها از اين مي گويند ك��ه امريكا چاره اي جز 
تغيير در سياس��ت هاي شكس��ت خورده تحريمي 
ندارد و از س��وي ديگر، ايران نيز اعالم كرده كه در 
صورت بازگش��ت تمام طرف ها به برجام و عمل به 

تعهداتشان آماده بازشگت به برجام است.

تحت تاثير چنين ش��رايطي دول��ت برنامه اي بلند 
پروازانه براي فروش بيش از 2.۳ ميليون بشكه نفت 
در روز را در بودجه ۱۴00 گنجانده كه البته چه در 
حوزه تحقق اين درامدها و چه در حوزه، بازگش��ت 
وابستگي به نفت با ابهام هاي جدي مواجه است. با 
اين وجود ص��رف كاهش تحريم ها، به اقتصاد ايران 
فرصت تنفس جديدي مي دهد كه قطعا تاثير خود 
را در افزايش رش��د اقتصادي چ��ه در نفت و چه در 

بخش غير نفتي نشان خواهد داد.

تصويبافايتياف
ديگر موضوعي كه در كنار تحريم ها، اهميت فراواني 
دارد تصويب لوايح اف اي تي اف در ايران است. مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، سال گذشته تصويب اين 
لواي��ح را رد كرد اما بار ديگر با دس��تور رهبر معظم 
انقالب، بررسي اين لوايح از سر گرفته شده و دولت 
اميدوار اس��ت كه اين بار اين لوايح به تاييد برسد. با 
قرار گرفتن نام ايران در فهرست سياه اف اي تي اف، 
راه تبادالت بانكي به ش��دت بسته شده و در صورت 
تصويب اين لوايح در كنار حذف تحريم ها، مي توان 
انتظار داش��ت كه رش��د اقتصادي ايران س��رعت 
بيش��تري پيدا كند. محمود واعظ��ي رييس دفتر 
رييس جمهور، در جديدترين اظهارنظر در اين رابطه 
گفت��ه: دولت آقاي ترامپ روزه��اي پاياني عمرش 
را مي گذران��د و آنها از روز اول همه تالش ش��ان با 
تحريك رژيم صهيونيس��تي و به واس��طه دامادش 
قصد داشتند در داخل ايران فشار ايجاد كنند و اين 

يك ماه آخر مرتب يك پمپاژ خبرهايي مي شود كه 
مثاًل بوي جنگ بدهد و ل��ذا مي گويم ضمن اينكه 
نيروهاي نظامي ما با جديت آمادگي كامل دارند اما 
همانند گذشته هدف آنها جنگ رواني است تا مردم 
را نگران يك جنگ كنند. اين اقدامات در س��الگرد 
شهادت شهيد سليماني براي فرافكني است.تصويب 
دو اليحه مرتبط با اف اي تي اف به نفع شفافيت در 
كشور است و جلو پولشويي را مي گيرد و روابط ما با 
كشورها را روان و محدوديت ها را كم مي كند. نبايد 
اين موضوع را به مس��اله رقابت��ي و جناحي تبديل 
كنيم. به اين ترتيب مسووالن دولتي يك بار ديگر 
تاكيد كرده اند كه از س��ويي با پاي��ان يافتن دولت 
ترامپ، اميد به بهبود شرايط دارند و از سوي ديگر 
تصويب اف اي تي اف را در مس��ير اقتصادي فعلي 

كشور موثر مي دانند.
بس��ياري از تحليلگ��ران و موسس��ات بين المللي 
اقتصادي تاييد كرده اند كه اقتصاد ايران در سال هاي 
پيش رو آمار رش��د اقتصادي مثبتي به ثبت خواهد 
رساند و در صورتي كه تحريم ها كنار روند، سرعت 
اين رش��د اقتصاد به ش��كل قاب��ل توجهي افزايش 
مي يابد. با اميد به تصويب لوايح در مجمع تشخيص 
مصلحت و عمل به وعده بايدن در حوزه تحريم ها، 
اقتصاد ايران افق روش��ني پيش روي خود مي بيند 
و بايد ديد در انتخابات سال آينده، دولت بعدي كه 
در ايران كار خود را آغاز خواهد كرد، چه سياستي 
در مسير دستيابي به اين افق روشن در دستور كار 

خود قرار خواهد داد.

رهنمود

سياست
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سخنرانيرهبرانقالب
درسالگردقيام19دي

رهبر انقالب اسالمي در سالروز قيام ۱۹ دي مردم 
قم عليه رژيم ستمش��اهي، به ص��ورت تلويزيوني 

سخنراني خواهند كرد.
اين سخنراني ساعت ۱۱ روز جمعه ۱۹ دي ۱۳۹۹ 
به صورت زنده از شبكه هاي تلويزيوني يك و خبر و 

راديو ايران پخش خواهد شد.
سخنراني رهبر انقالب اسالمي در سالروز قيام ۱۹ 
دي، هر س��ال با حضور هزاران نف��ر از مردم قم در 
حسينيه امام خميني برگزار مي شد كه امسال به 
علت شيوع ويروس كرونا، بدون حضور جمعيت و به 

صورت تلويزيوني انجام خواهد شد.

پروندهترورشهيدفخريزاده
درسازمانقضايينيروهايمسلح

دادستان كل كشور گفت: قوه قضاييه در رابطه با 
پرونده ترور ش��هيد فخري زاده در دو بخش ورود 

پيدا كرده است.
به گزارش قوه قضاييه، حجت االسالم والمسلمين 
منتظري دادستان كل كشوردر رابطه با پرونده ترور 
شهيد فخري زاده، گفت: در خصوص اين حادثه و 
پيگيري حقوقي، در دو بخش قوه قضاييه ورود پيدا 
كرده اس��ت؛ يك بخش پرونده قضايي است كه از 
حيث مسائل داخلي پيگيري مي شود و در سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح مطرح است؛ تحقيقات رو 
به اتمام اس��ت و بعد از انجام تحقيقات، پرونده با 
صدور كيفرخواست مناسب در مورد كسانيكه در 
اين زمينه قصور و تقصير داشته اند به دادگاه ارسال 
مي ش��ود. وي افزود: در بخ��ش دوم كه مربوط به 
حوزه بين الملل است از طريق وزارت امور خارجه و 
پليس بين الملل اقداماتي صورت گرفته، اين بخش 
در حوزه دادسراي عمومي و انقالب تهران است كه 
دادستاني كل از دادسراي تهران خواسته كه پرونده 
را تشكيل دهد. شكايتي از سوي خانواده بزرگوار 
اين شهيد به دست ما رسيد و به دادستاني تهران 
ارجاع شد. دادستاني تهران نيز پرونده را تشكيل 
داده و از بخش هاي مختل��ف، تحقيقات در حال 
انجام است. حجت االسالم والمسلمين منتظري 
همچنين پيرامون بخش��نامه اخير به رييس كل 
بان��ك مركزي در زمينه حماي��ت از توليد، اظهار 
كرد: در خصوص مس��ائل بانكي دو جهت را بايد 
مورد لحاظ قرار دهيم، يك مورد كساني هستند كه 
تسهيالت بانكي را گرفته و دقيقا در محلي كه بايد 
هزينه مي شده مصرف كرده اند و نظارت بانك در 
مورد آنها بايد مستمر باشد، به نحوي كه تسهيالتي 
كه در اختيار آنها قرار گرفته، دقيقا در همان محل 

درست مصرف شود. 
وي ادام��ه داد: در مورد اينگونه افراد اگر پرداخت 
تس��هيالت با مشكالتي مواجه ش��ود و نتوانند به 
موقع آن را بپردازند، بعضي از بانك ها س��ودهاي 
مضاعف و مركب در نظر مي گيرند كه اين سودها 
خالف مقررات و قان��ون و برخالف مقررات بانك 
مركزي است و اين اقدام از نظر شرعي ربا محسوب 

مي شود.
حجت االس��الم والمس��لمين منتظ��ري ادام��ه 
داد: بان��ك مركزي ب��راي ارايه تس��هيالت يك 
 س��ري مقررات��ي را وضع كرده كه ب��راي بانك ها 
الزم االجراست. بر اساس نامه فوق از بانك مركزي 
خواسته ايم كه نظارت دقيقي در اين زمينه داشته 
باشند و به بانك ها دستور دهند كه در قالب همان 
مقررات و ضوابطي كه بانك مركزي به بانك ها اعالم 
كرده، قراردادها منعقد ش��ود و سودهاي خارج از 

مقررات گرفته نشود.
دادستان كل كش��ور خاطرنشان كرد: كساني كه 
تسهيالت بانكي را گرفته و در غير از موارد معين 
هزينه كرده اند البته بايد پاس��خگو باشند. در اين 
زمينه هم خود بانك ها وهمي��ن اين افراد مقصر 

هستند.
وي تصريح ك��رد: به موجب قانون نظارت بانك ها 
بايد مستمر باش��د و اگر كسي تسهيالتي از بانك 
گرفت، بايد در محلي كه تس��هيالت براي آن در 
نظر گرفته شده هزينه كند و اگر غير از اين بود بايد 
بانك جلوي آن را بگيرد و برخورد كند و اگر چنانچه 

اين كار انجام نشود تخلف است.
دادستان كل كش��ور بيان داش��ت: حمايتي كه 
باي��د در اين برهه از زمان و در ش��رايط اقتصادي 
از توليدكنن��دگان، صاحب��ان كارخانج��ات و 
سرمايه گذاران داش��ته باشيم اين است كه سعي 
كنيم در چارچوب مق��ررات بانك مركزي كه در 

اعطاي تسهيالت وضع و ابالغ كرده، عمل شود.
وي افزود: اگر چنانچه تس��هيالت گيرنده متوجه 
ش��ود كه بانك مازاد بر آنچه كه در قرارداد اس��ت 
سود مي گيرد، مي تواند به دستگاه قضايي مراجعه 

كند و دستگاه قضايي از آنها حمايت خواهد كرد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: نكته ديگري 
كه در اين نامه ابالغ ش��ده اين اس��ت كه در مورد 
قراردادهايي كه از قبل از اين نامه تنظيم و خارج 
از مقررات بانك مرك��زي بوده بايد خود بانك ها و 
بدون مراجعه به دادگاه با تسهيالت گيرنده جلسه 
گذاش��ته و قراردادها را تنظيم كنن��د تا نيازي به 
مراجعه به مراجع قضايي نباش��د و مديريت بانك 

مركزي حتما بايد بر اين موضوع نظارت كند.
حجت االسالم والمس��لمين منتظري ادامه داد: 
بر اس��اس راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان 
عالي مورخ ۹۹/5/2۱، از اين تاريخ بعد حتما بايد 
قراردادهاي تنظيمي توسط بانك ها در چارچوب 
راي فوق تنظيم شود و مازاد بر آنچه در قراردادها 

هست، بانك ها نمي توانند سود بگيرند.

افزايشگمركيگوشيهاي
باالي600دالر

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۱۴00 از 
مصوبه اين كميس��يون براي افزايش ورودي گمركي 
گوشي ها و تبلت هاي باالي ۶00 دالر خبر داد. رحيم 
زارع در نشست خبري خود با اشاره به آخرين مصوبات 
كميسيون تلفيق اظهار كرد: طبق مصوبه كميسيون 
تلفي��ق ورودي گمركي گوش��ي ها و تبلت هاي باالي 
۶00 دالر از ۶ ب��ه ۱2 درصد افزايش پي��دا كرد. عالوه 
بر اين معافي��ت آمبوالنس اورژانس كش��ور از حقوق 
ورودي گم��رك ديگر مصوبه كميس��يون تلفيق بود. 
وي ادامه داد: به موجب مصوبه ديگر كميسيون تلفيق 
شركت هاي بيمه مكلف ش��ده اند مبلغ ۴00 ميليارد 
تومان براي كاهش تصادفات هم��راه با مرگ و مير در 
اختيار سازمان راهداري، حمل و نقل جاده اي، نيروي 
انتظامي و اورژانس كشور قرار دهند. همچنين هزينه 
جرايم رانندگي از دو به پنج درصد افزايش يافت كه اين 
مبلغ براي هزينه معلوالن شديد و ضايعه نخاعي ناشي از 
تصادف رانندگي و پيشگيري از معلوليت هزينه خواهد 
شد. نماينده مردم آباده در مجلس يادآور شد: به موجب 
مصوبه ديگر كميسيون  تلفيق افرادي كه اقساط باقي 
مانده جريمه غيبت بيش از 8 سال خدمت سربازي را 
پرداخت نكردند اگر تا پايان سال ۱۴00پرداخت نكنند، 
هم غايب محسوب مي شوند و هم بايد به خدمت عمومي 
وظيفه اعزام شوند. وي ادامه داد: حذف جريمه غير قابل 
بخشودگي براي پرداخت عوارض آزادراهي پس از هفت 
روز كه در اليحه دولت بود حذف شد. زارع يادآور شد: 
تكليف استانداران جهت فروش ساختمان هاي ملكي 
دس��تگاه هاي اجرايي زيرنظر قوه مجريه مس��تقر در 
شهرستان ها براي تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري در 
شهرستان ها كه بايد همراه با مصوبه برنامه ريزي شوراي 
توسعه استان باش��د. سخنگوي كميسيون تلفيق در 
بخش ديگري از اين نشست خبري گفت: طبق مصوبه 
ديگر كميسيون  اختيار 2 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق 
مالي اسالمي خارج از سقف اوراق مالي اسالمي به وزرارت 
اقتصاد و دارايي جهت مولدسازي دارايي هاي دولت داده 
مي شود كه در اختيار دستگاه هاي اجرايي و همچنين 
اجاره بلندمدت حداكثر ۱0ساله است كه با تشخيص 
وزير اقتصاد و ام��ور دارايي خواهد بود. زارع اضافه كرد: 
اختيار به دولت و اجازه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
جهت فروش سقف ۱7 هزار ۶00ميليارد تومان اموال 
و دارايي هاي منق��ول و غير منقول و حقوق مالي مازاد 
دولت به اس��تثنايي انفال با رعايت قوانين و مقررات از 
طريق حراج عمومي بورس امالك و مسكن يا از طريق 
مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت نيز 
مصوبه ديگر كميسيون  بود. وي خاطرنشان كرد: براساس 
مصوبه كميس��يون تلفيق استانداران موظف هستند 
پيش��نهاد فروش دارايي هاي مازاد دول��ت را به وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي اعالم كنند. همچنين افزيش 
مبلغ تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي 
از ۳هزار تومان به 5هزار تومان در روز جهت حمايت از 
سازمان زندان هاي كشور نيز مصوبه ديگر كميسيون  
بود. سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح كرد: براساس 
مصوبه كميسيون تلفيق ش��ركت توليد مواد اوليه و 
سوخت هس��ته اي ايران مكلف است جهت توسعه و 
تسريع در اجراي طر ح هاي تملك سرمايه اي مواد معدني 
و محصوالت جانبي خود را مطابق قوانين و مقرراات به 
فروش برساند. همچنين به بودجه عمومي كشور از محل 
كاهش 2 درصد از هزينه هاي دولتي سودده اضافه شد. 
زارع يادآور شد: در خصوص اصالح الگوي مصرف برق و 
گاز نيز، با مصوبه كميسيون تلفيق شركت توانير و شركت 
گاز موظفند از طريق اپراتورهاي مجازي و شركت هاي 
نوآور نس��بت به برقراري ارتباط و شناساسي و وصول 
مطالبات مشتركين با اولويت مشتركان پر مصرف و نصب 
كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها، اقدام 
كنند. به گفته وي طبق مصوبه ديگر كميسيون  تلفيق در 
رابطه با پروژه هاي بزرگ راهي و حمل و نقل ريلي دولت 
مي تواند با مشاركت افراد حقيقي و حقوقي 50در صد 
سهم دولت و 50 در صد سهم بخش خصوصي و تعاوني 
نسبت به احداث و نگاهداري، بازسازي و بهره برداري با 
اخذ عوارض از كارب��ران اقدام كند. نماينده مردم آباده 
افزود: طبق مصوبه كميسيون تلفيق وزارت نيرو مكلف 
است متوسط برق تحويلي به صنايع فوالدي را در محل 
تحويل به مصرف كننده و بر مبناي نرخ خريد انرژي برق 
از نيروگاه هاي داراي قرارداد تبديل انرژي محاس��به و 
دريافت كند كه درآمد اين بخش 8 هزارميليارد تومان 
است و با تصويب شوراي اقتصاد صرف تسهيالت و يارانه 
سود تس��هيالت براي افرايش توان توليد برق از طريق 
س��رمايه گذاري و نوسازي شبكه برق با اولويت صنايع 

فلزات اساسي خواهد شد.

مجلسباحمايتازدژپسند
بردهاندشمنبكوبد

معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره 
استيضاح وزير اقتصاد اظهار كرد: مجلس حق استيضاح 
را دارد و اين موارد براي ما چيز عجيب و غريبي نيست. 
حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه يكي از لوايح مهم دولت كه 
با همكاري قوه قضاييه تهيه شد و در دولت تصويب شد، 
اليحه نفي خشونت عليه زنان و كرامت خانم ها بود، گفت: 
اين اليحه از جامعيت خيلي خوبي برخوردار است. ما 
قبال قوانين و مقرراتي را در آيين نامه هايي براي دفاع و 
حمايت از كرامت خانم ها داشتيم اما جامع و مانع نبود و 
اين مقررات پراكنده بودند. معاون پارلماني رييس جمهور 
تاكيد كرد: براي دستگاه ها و وزارتخانه هاي مختلف مانند 
وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم و كار، تكاليف 
مختلفي در اين زمينه مش��خص ش��ده و به آنان براي 
اجرا سپرده شده است. به نظر مي رسد كه اين اليحه از 
جامعيت كافي برخوردار است و اليحه اي است كه كرامت 
خانم ها و نفي خشونت را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار 
داده است. وي در پاسخ به پرسشي درباره استيضاح وزير 
اقتصاد اظهار كرد: مجلس حق استيضاح را دارد و اين 

موارد براي ما چيز عجيب و غريبي نيست. 

ايران سال 1400 را چگونه آغاز خواهد كرد؟

حسن روحاني در جلسه هيات دولت :

انتظاررشداقتصاديمثبتبادوپيششرط

متخلفينارز4200رامحاكمهكنيد
رييس جمهور درباره حادثه هواپيماي اوكرايني گفت: 
مسببين اين حادثه بايد در يك دادگاه عادالنه محاكمه 
شوند و دولت بر اين موضوع اصرار دارد و قوه قضاييه 

هم حتما اين كار را انجام مي دهد.
حجت االسالم والمس��لمين حس��ن روحان��ي در 
جلس��ه هيات دولت با اش��اره به حادثه ساقط شدن 
هواپيماي اوكرايني خاطرنشان كرد: ۱8 دي ماه روز 
تاسف انگيزي براي ما بود. چهارشنبه بود كه ما جلسه 
در هيات دولت داشتيم و شب در آسمان هواپيمايي 
به خطا مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد و عزيزان 
ما همه ش��ان جان به جان آفرين تسليم كردند. اين 
موضوع خيلي برايمان س��خت بود در ابتدا هم قضيه 
برايمان روش��ن نبود كه چه اتفاقي افتاده و روزهاي 
پنجشنبه و جمعه گزارش ها كامل شد و مشخص شد 
كه ش��رايط چگونه است و از همان وقت به مسووالن 
گفتيم موضوع را به م��ردم اعالم كنند، چرا كه نبايد 

چيزي از مردم پنهان بماند. 
وي ادامه داد: ما همان روز هم گفتيم كه مسببين بايد 
در يك دادگاه عادالنه محاكمه ش��وند و امروز هم بر 
اين موضوع اصرار داريم كه حتما قوه قضاييه ايّن كار 
را انجام مي دهد و همه عامالن را محاكمه مي كنند. 
اگر قصور، اشتباه، هماهنگي و ناهماهنگي بوده همه 
زواياي مساله بايد روشن شود و مردم از آن مطلع شوند 

كه چه طور بوده است.
روحاني همچنين اظهار كرد: هيات دولت هم خسارات 
را تصويب ك��رده تا پرداخت ش��ود و در اين موضوع 
تابعيت را هم در نظر نگرفته و براي همه به طور مساوي 
۱50 هزار دالر خسارات مدنظر قرار گرفته شده كه اين 
پول پرداخت خواهد شد. درباره  هواپيما هم با اوكراين 
مذاكره را ادامه مي دهيم. مقصران هم حتما در دادگاه 
محاكمه خواهند ش��د. در اين شرايط سخت بود اما 
۳0 ميليون دالر در اختيار قرار داده شده تا خسارات 
پرداخت ش��ود البته نه اينكه اين موضوع تاثيري در 
اين محاكمه بگذارد چ��را كه محاكمه عامالن بايد با 

دقت انجام شود.
روحاني در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: كس��ي 
در دنيا فكر نكند ك��ه تحريم و جنگ اقتصادي ملت 
اي��ران را از پا در مي آورد. ما مس��ير خ��ود را با قدرت 

ادامه مي دهيم و هر وقت طرف مقابل تس��ليم شد ما 
هم اس��تقبال مي كنيم. وي افزود: آيا نبايد از كسي 
كه تا ديروز در كوچه ما شيشه اي مي شكسته و حاال 
مي گويد پشيمان است استقبال كرد؟ اگر دولتي كه در 
آينده نزديك در امريكا سر كار مي آيد و دو هفته ديگر 
آقاي بايدن قدرت آن را در دست مي گيرد بگويد كه 
امريكا ديگر شيشه نمي شكند و توبه كرده و در مسير 
قانون قرار گرفته جواب ما روشن و ساده است. اگر شما 
به همه تعهدات خود عمل كنيد ما هم به تعهدات خود 

عمل خواهيم كرد.
رييس جمهور ادامه داد: اگر به تعهدات خود عمل كنيد 
منتي سر ما نگذاشته ايد؛ چرا كه تا به حال كار خالف 
قانوني مي كرديد كه از آن دست برداشته ايد و متوجه 

شده ايد كه اشتباه كرده ايد.
رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
تاكيد بر اينكه برخي از دوستان كه در رسانه ها صحبت 
مي كنند بايد حواسش��ان باشد كه شرايط ما چگونه 
بوده است، يادآور شد: در ش��رايط مختلف اقدامات 
مختلف نياز است. زماني كشور در يك شرايط تعادل 
است و زماني شرايط كشور شرايطي است كه دشمن 
بر ما جنگ تحميل كرده و ش��رايط التهاب اس��ت و 

جامعه ملتهب است كه اين شرايط ديگري را اقتضاء 
مي كند. اگ��ر دولت آمده براي كاالهاي اساس��ي ارز 
۴200 تومان را مقرر كرده و همه مشكالت و سختي ها 
براي بانك مركزي، دول��ت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و كشاورزي براي اينكه اين كاالها در اختيار 
مردم با قيمتي كه قابل تحمل باشد قرار گيرد كسي 
نگويد آقا چرا ۴200 تومان بعد مي گويند يك آدمي 

سوء استفاده كرده آخر اين شد حرف؟
وي ادامه داد: ما براي عده اي از مردم كه گرفتار هستند 
بسته هايي درست كرده ايم كه به دست آنها برسانيم 
و به عده اي آدم س��پرده ايم كه به دست آنها برسانند 
حاال اگر يك نفر از اينها هم آمد و اين بسته را نرساند و 
دزدي كرد آيا بايد بگوييم كل اين بسته و كمك ايراد 
داشته است؟ حاال بله يك عده  آدم هايي بودند كه ارز 
۴200 تومان را گرفته اند و جنس را نياورده اند كه بايد 
اينها را طبق هرچه قان��ون مي گويد محاكمه كنيم. 
هر كس كه تخلف كرده با او برخورد كنيد، اما اينكه 
يك تعداد محدودي تخلف كرده اند مبنا نمي ش��ود 
كه بگوييم كار نادرس��ت است كار كامال درست بوده 
و برمبناي يك كار درس آن را انجام داده ايم. البته در 
يك سال گذشته تعدادي از كاالهاي ۴200 توماني را 

به تدريج خارج كرديم و گفتيم كه به اينها ارز نيمايي 
اختصاص داده ايم مثل چاي، برنج، شكر، الستيك و 
موارد متعدد كه يكي يكي و به تناس��ب آرام آرام در 
حدي كه جامعه بتواند تحمل كند و قابل قبول باشد 
اين كار را انجام داديم جوري با آرامش عمل كرديم كه 
بعضي ها متوجه نشده اند و اصال نفهميده اند كه اين 

كار صورت گرفته است.
روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: بعضي ها اصال انگار 
دراين كشور نبودند و مي رفتند خريد مي كردند مثال 
برنج و حبوبات خريد كرده و متوجه نشدند كه اينها 
را از آن ليست ۴200 تومان خارج كرديم. اين خوب 
است و معني آن اين است كه فكر كردند ما هنوز داريم 
ارز ۴200 توماني را درباره اين كاالها ادامه مي دهيم. ما 
قدم به قدم ارز ۴200 توماني را خارج كرديم و چند قلم 
كه براي ما مهم بود از جمله دارو نگه داشته ايم. در عين 
حال آنها را هم در يك شرايط قابل قبولي ممكن است 
دولت برايشان تصميماتي بگيرد، اما از امروز دوردور 
كردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعالم كردن اينكه 
آقا دوران ۴200 پايان يافت خدمت به چه كسي است. 
با اين كارها به چه كسي كمك مي كنيد. بايد به بعضي 
از حرف ها به موقع و درست عمل كرد موقع جارزدن 
و طبل و دهل نيس��ت كه بياييم شعار بدهيم خوب 
نتيجه اين شعار چه مي شود باعث آشفتگي مي شود و 
همان رانت و فسادي كه مي گويند با آن مخالف هستند 

ايجاد مي شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: مي خواهم از نمايندگان عزيز 
مجلس شوراي اسالمي خواهش كنم كار بزرگي كه 
قرار ش��ده با هم انجام دهيم را با ه��م ادامه دهيم. ما 
براي بودجه س��ال ۱۴00 ماه ها تالش و فكر كرديم 
و از تبصره به تبصره آن با ش��دت دفاع مي كنيم چرا 
كه از بهترين بودجه هاي ماس��ت. از مجلس شوراي 
اسالمي هم مي خواهيم با ما همكاري كنند و البته اگر 
پيشنهاد و انتقادي دارند استقبال مي كنيم، اما شاكله 
بودجه بايد باقي بماند. طبق قانون مجلس ش��وراي 
اسالمي نمي تواند بودجه بنويسد و اين دولت است كه 
بودجه مي نويسد و مجلس حق اصالح دارد و مي تواند 
پيشنهاد جديد بدهد و همه بايد با هم همكاري كنيم تا 

بودجه به بهترين شكل به نفع مردم در بيايد.



گروه بانك و بيمه|
در روزهاي اخير بيش از پيش ارز ۴۲۰۰ توماني مورد بحث 
قرار گرفته و در حالي كه برخي اين تصميم را موجب نزديك 
شدن نرخ رسمي و بازار و حذف رانت و فرصت هاي بادآورده 
مي دانند اما عده اي ديگر آن را عامل رشد قيمت كاالهاي 
اساسي ارزيابي كرده و حتي رييس جمهور اعالم كرده كه 
دالر ۴۲۰۰ توماني براي كاهش فشار بر سبد خانوار و مردم 
است. مجلس عزم خود را براي حذف آن جزم كرده است 
اما دولت به رويكرد مجلس انتقادات��ي دارد. جداي از اين 
موضوع، با جدي ش��دن حذف ارز دولتي اين نگراني را در 
بين مردم تقويت كرده است كه آيا حذف اين ارز، كاالهاي 
اساسي مورد نياز مردم را گران مي كند؟ برخي نمايندگان 
مجلس از تصميم كميس��يون تلفيق براي افزايش نرخ 
ارز دفاع مي كنند. جعفر قادري، رييس كميته اقتصادي 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در مورد افزايش نرخ 
تسعير ارز گفت: اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در نهايت 
به اين نتيجه رس��يده اند كه مبناي ارز را در بودجه ۱۴۰۰ 
تغيير دهند و ارز ۱۷۵۰۰توماني را وارد بودجه كنند، تا از 
اين طريق هم درآمدهاي بيشتري ايجاد شود و هم اينكه 
از مفاسد نظام چند نرخي جلوگيري شود.چنانچه اقتصاد 
ايران به سمت نظام تك نرخي ارزي حركت نكند، اين روند 
باعث افزايش دامنه فساد و رانت خواهد شد.تصور كلي من 
اين است در  نهايت كميسيون تلفيق ناچار خواهد شد تا 
اصالحات اساسي و كليدي در بودجه داشته باشد تا ميزان 
فروش نفت را در محدوده ۱تا ۱.۵ميليون بشكه كاهش دهد. 
هر نوع افزايش پايه مالياتي در بودجه، بايد منطق اقتصادي 
داشته باشد، در حالي كه مي توان نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
را تا يك درصد افزايش داد. به گزارش ايسنا، ماجراي ورود 
ارز ۴۲۰۰ توماني به اقتصاد كش��ور ب��ه ۲۰ فروردين ماه 
۱۳۹۷ برمي گردد كه اس��حاق جهانگيري - معاون اول 
رييس جمهور- مصوبه دولت براي تك نرخي كردن ارز و 
تعيين قيمت ۴۲۰۰ توماني ارز را براي كليه مصارف اعالم 
كرد. پس از آن با آشكار شدن تبعات سنگين اين سياست 
غلط به خصوص حراج منابع ارزي كشور در شرايط تحريم، 
دولت در مردادماه همان س��ال تصميم گرفت ارز ۴۲۰۰ 
توماني را تنها به واردات كاالهاي اساسي اختصاص دهد. 
در حال حاضر با گذش��ت دو سال از عمر اين مصوبه، اين 
سياست اقتصادي دولت نه تنها نتوانسته به يكي از مهم ترين 
اهداف خود يعني كنترل قيمت كاالهاي اساسي دست يابد 
بلكه نتايجي فاجعه آوري چون ايجاد رانت و تضعيف توليد 

داخل را به همراه آورده است.

     رانت تنها ماحصل ارز ۴۲۰۰ توماني 
در اين زمينه كارشناس��ان اقتصادي هم معتقدند كه ارز 
۴۲۰۰ توماني هيچ نتيجه اي جز شكل گيري رانت و فساد 
نداشته اس��ت؛ به گونه اي كه ميثم هاش��م خاني در يك 
گفت وگويي با ايسنا اظهار كرده  با ورود ارز دولتي به اقتصاد 
كشور و تداوم آن تا پايان امسال معادل ۱۴ برابر يارانه نقدي 
ساالنه ايراني ها رانت توزيع شده است. اما در روزهاي اخير 
كه مجلس درگير بررس��ي جزييات اليحه بودجه س��ال 
آينده اس��ت، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ توماني رسيده  
كه با تصويب كميسيون تلفيق بودجه، ارز ۴۲۰۰ توماني 
در بودجه س��ال ۱۴۰۰ حذف مي شود و يك نرخ ۱۷ هزار 
و ۵۰۰توماني براي تامين ارز كاالهاي اساسي جايگزين 
مي شود. در اين بين، تاكيد مجلسي ها بر اين است كه اين 
مصوبه جلوي ارز رانتي را مي گيرد اما از آن طرف اين مصوبه 

واكنش هاي متفاوتي و بعضا انتقادي از سوي كارشناسان و 
البته مسووالن دولت در پي داشته است.

از سوي ديگر، آنچه از جدي شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني موجب نگراني مردم شده اين است كه در پي حذف 
اين ارز از اقتصاد كشور، قيمت كاالهايي كه ارز مورد نياز آنها 
از اين طريق تامين مي شد با افزايش قيمت مواجه مي شود.

    ارز دولتي به هدف خود نرسيد 
اما طبق گفته اقتصاددانان از آنجا كه ارز ۴۲۰۰ توماني به 
هدف خود كه كنترل قيمت كاالهاي اساسي بوده، نزديك 
نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف اين ارز  
قيمت كاالهاي اساسي نه تنها  افزايش  نمي يابد بلكه تحت 
ش��رايطي مي تواند كاهش هم داشته باشد. در اين زمينه  
عطا بهرامي معتقد است كه با حذف ارز دولتي قيمت ها در 
بازار كاهش پيدا مي كند و اگر اصرار نكنند كه صادركننده 
با قيمت كمتري نسبت به ارز آزاد كاالي خود را صادر كند، 
عرضه به قدري افزايش خواه��د يافت كه تمام قيمت ها 
خواهد شكست. همچنين، حيدر مستخدمين حسيني 
- اقتصاددان - اين راس��تا مي گويد از زماني كه ارز دولتي 
وارد چرخه اقتصاد شده تا زماني كه اين ارز از اقتصاد كشور 
حذف شود، هيچ تاثيري بر نرخ سبد كااليي مردم نخواهد 
نگذاشت، زيرا مردم همواره كاالهاي موردنياز خود را با نرخ 
ارز آزاد دريافت كرده  و مي كنند. با اين حس��اب، مي توان 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از اقتصاد كش��ور را در راس��تاي 
كاهش رانت و فس��اد ايجاد شده دانست اما جايگزين اين 
ارز، يعني ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني هم جاي بحث دارد و 

بايد به طور جدي ارزيابي شود.

     مديريت ارزي 
در سال ۱۴۰۰ بايد چگونه باشد؟

يك اقتصاددان ني��ز معتقد اس��ت: در كوتاه مدت بايد 

مسير واردات تا مصرف بر مبناي نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان 
به شدت رصد شود چرا كه ارز ارزان ظرفيت رانت طلبي، 
سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد. دانشيار دانشكده اقتصاد 
دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نظام چند نرخي ارز با ۳ هدف 
توزيعي، تثبيتي و تخصيصي در اقتصاد وجود دارد كه در 
حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ توماني هدف اول مد نظر ماست، 
اظهار كرد: برمبناي هدف اول يعني توزيعي، سياست گذار 
س��عي مي كند با نرخ ارز پايين براي كاالهاي ضروري و 
اساسي عمال امكان توزيع امكانات اقتصادي را به شكلي 
كه حداقل نياز مردم برطرف شود، فراهم كند. محمد واعظ 
برزاني تصريح كرد: اما نكته مهم اين است كه نظام چند 
نرخي ارز با مسائل و مشكالت جدي روبه روست كه يكي از 
آنها فساد و رانت طلبي است. وي ادامه داد: واردكنندگاني 
كه از طريق نرخ ارز ارزان واردات انجام مي دهند و ممكن 
است با كمك شركت هاي وابسته به خود، خود را خريدار 
كاالهاي وارد شده با نرخ ارز ارزان براي توليد نشان دهد 
كه در واقعيت اينگونه نيست. به عنوان نمونه شركتي ذرت 
با دالر ۴۲۰۰ توماني وارد مي كند و ممكن است اقدام به 
تاسيس شركت پنهاني وابسته به خود به نام واحد توليدي 
مرغ كند اما واقعيت ندارد. در واقع بخشي از ذرت خريداري 
شده با ارز ارزان را به اين شركت سوري مي دهد و مابقي را 
با چندبرابر قيمت در بازار آزاد به فروش مي رساند تا سود 

نامشروع سرشاري را نصيب خود كند.
اين اقتص��اددان تصريح كرد: به همين دليل بايد دو نكته 
مهم را در دستور كار قرار داد. نخست اينكه در كوتاه مدت 
بايد مسير واردات تا مصرف برمبناي نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان 
به شدت رصد شود چرا كه ارز ارزان ظرفيت رانت طلبي، 

سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.
واعظ برزاني افزود: نكته دوم اينكه بايد به سرعت وظيفه 
توزيعي از نرخ ارزان به سياست تكميلي واگذار شود. مثال 
بخشي از منابع حاصل از فروش ارز به قيمت تعادلي در 

اختيار نهادهايي مانند كميته ام��داد امام خميني )ره( 
و س��ازمان بهزيستي كشور يا اقش��ار كم درآمد جامعه 
اختص��اص يابد. او با بيان اينكه به نظر مي رس��د يكي از 
مهم ترين زمينه هاي فساد در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
وجود ارز ارزان يا دالر ۴۲۰۰ توماني باش��د، تاكيد كرد: 
بنابراين، اين ارز بايد در كوتاه مدت صرفا در مجراهايي كه 
رصد كامل وجود دارد، اختصاص يابد. در ميان مدت نيز 
كه مي تواند چند ماه باشد طي چند گام مسووليت توزيعي 
از نرخ ارز برداش��ته ش��ود و تمام ارز در محدوده تنگي از 
قيم��ت با اختالف مثال ۵ درص��د تخصيص يابد. ضمن 
اينكه منابع ريالي حاصل از اين الگوي تخصيص ارز صرف 
حمايت از نظام تامين اجتماعي يا افزايش مستمري ماهانه 
خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي يا دهك 
سوم و چهارم درآمدي در جامعه شود. اين اقتصاددان تاكيد 
كرد: دولت بايد يك ارزيابي واقع بينانه از توان اجرايي خود 
در رصد و تخصيص واقعي نرخ ارز ارزان به مصارف ضروري 
داشته باشد. مثال امكان رصد پيگيري آن موضوع براي 
جامعه هدف گسترده اي كه در بر گيرنده نيمي از بنگاه هاي 
توليدي باشد اساسا وجود ندارد بنابراين در بخش هايي 
كه اين نظارت واقعي در كوتاه مدت وجود ندارد،  حقوق 
عمومي نبايد از طريق ارايه ارز ارزان كه به مجراهاي آلوده 

وارد خواهد شد، ضايع شود.
دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پايان با بيان 
اينكه در دوره چند ماهه مي توان با گام هاي تكميلي اساسا 
حوزه تخصيص ارز ارزان را تنگ تر كرد، اظهار كرد: در همين 
ارتباط بايد توجه داشت كه مي توان به جز دارو و تجهيزات 
پزشكي حوزه تخصيص ارز ارزان را صرف تامين نهاده ها و 
كاالهايي كرد كه در قالب نظام سهميه بندي وجود دارند. 
در واقع وجود يك نظام سهميه بندي ولو در كوتاه مدت اقالم 
كمي از كاالها را در برگيرد  كه يكي از خطوط دفاعي اقتصاد 
ملي ما در مقابله با تكانه هاي تحريمي با منشأ بيروني است.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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همتي: پيش پرداخت ۱۶,۸ ميليون 
دوز واكسن كرونا واريز شد

رييس كل بانك مركزي از واريز پيش پرداخت مربوط 
به خريد ۱۶.۸ ميليون دوز واكسن كواكس با همكاري 
دو بانك ايراني و س��ه بانك اروپايي در اولين روز بعد از 
تعطيالت ژانويه، به حساب كارگزار سازمان بهداشت 
جهاني خبر داد. عبدالناص��ر همتي افزود: همان گونه 
كه اعالم كرده بودم، براساس توافقات وزارت بهداشت 
ودرمان كش��ورمان، براي دريافت تعداد ۱۶.۸ ميليون 
دوز واكسن كواكس، پيش پرداخت توافقي براي خريد 
واكسن مورد نظر با تالش همكارانم در امور بين الملل و 
با وجود موانع ايذايي ناشي از تحريم امريكا با همكاري 
دو بانك ايراني و س��ه بانك اروپايي در اولين روز بعد از 
تعطيالت ژانويه، به حساب كارگزار سازمان بهداشت 
جهاني واريز شد. مبالغ بسيار بيشتري نيز براي خريد 
واكس��ن كرونا تخصيص داده ايم كه در صورت تأييد 
مسووالن وزارت بهداشت، تأمين ارز خواهد شد. اميدوارم 
هرچه سريعتر شاهد دريافت و بهره برداري از واكسن هاي 
خريداري ش��ده و به خصوص واكسن هاي توليدي در 

داخل كشور باشيم.

رشد ۴ درصدي اقتصاد جهاني 
در سال ۲۰۲۱

پيش بيني مي شود، در صورت توزيع واكسن كوويد-۱۹ 
در كل س��ال ميالدي كنوني، اقتصاد جهاني در سال 
۲۰۲۱ رشد ۴ درصدي داشته باشد. به گزارش بيزينس 
نيوز، وام دهنده مستقر در واش��نگتن در جديدترين 
گزارش چش��م انداز اقتصادي جهاني در سال ۲۰۲۱ 
گفت: سياست گذاران بايد اقدامات مهمي را براي مهار 
همه گيري و افزايش سرمايه گذاري انجام دهند تا رشد 
پايدار به دنبال داشته باشند و خطرات در مسير بهبودي 
را كاهش دهند. پيش بيني بانك جهاني فقط ۰. ۲ درصد 
كمتر از پيش بيني قبلي آن در ماه ژوئن گذشته پس از 
افزايش آمار ميزان مبتاليان به كوويد-۱۹ بوده است.  
بانك جهاني در چشم انداز جديد خود از رشد اقتصادي 
خاورميانه در سال ۲۰۲۱ پيش بيني كرد اقتصاد ايران 
پس از آب رفتن در س��ال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره 
به رش��د باز گردد. به گزارش وب سايت بانك جهاني، 
بانك جهاني در چشم انداز جديد خود از رشد اقتصادي 
خاورميانه در سال ۲۰۲۱ پيش بيني كرد اقتصاد ايران 
پس از آب رفتن در س��ال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره 

به رشد باز گردد.  

منافع مردم  يا منافع سوداگران
ضمن اينكه مشخص است كه با اين تصميمات برخي 
ذينفعان بازار مورد حمايت ويژه قرار مي گيرند و برخي 
ديگر از بازيگران را از چرخه فعاليت هاي مولد اقتصاد 
خارج مي سازد. اتفاقي كه در اثر اين نوع نگاه در اقتصاد 
ايجاد مي شود، آن است كه تعادل اغلب صنايع باالدستي 
و پايين دس��تي را به هم مي ريزد. اين ع��دم توازن در 
سرمايه گذاري نيز آينده شركت ها اثر مستقيم مي گذارد. 
اگر نرخ گذاري دس��توري در اقتصاد نتيجه بخش بود، 
امروز اتحاديه جماهير شوروي دچار فروپاشي نمي شد. 
كوبا با رش��د اقتصادي مس��تمر مواجه مي شد و ساير 
نمونه هاي اقتصاد دولتي اوضاع بهتري داشتند. رتبه 
ايران در آخرين گزارش موسس��ه گالوپ در خصوص 
دستكاري دولت در اقتصاد از ميان ۱۷۰ كشور در رتبه 
۱۶۴ است. رتبه اي كه نشان مي دهد اقتصاد ايران در اين 
زمينه از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. دخالت دولت 
در اقتصاد در واقع چشم اندازهاي توسعه كشور را از بين 
مي برد. متاسفانه بارها تشكل هاي بخش هاي خصوصي 
و فعاالن اقتصادي در اين زمينه تذكار داده اند و از دولت و 
نظام سياسي خواسته اند كه در اين زمينه دخالت نداشته 
باشند.اما توجهي به اين هشدارها نشده است. نتيجه اين 
روند باعث تضعيف صنعت فوالد و ساير صنايع پايين 
دستي و باالدستي خواهد شد. متاسفانه وزرا مي آيند و 
مي روند، اما نتايج تصميمات اشتباهي كه در بخش هاي 
مختلف اقتصادي و صنعتي اخذ مي كنند تا سال ها و 

دهه هاي متمادي بر تار و پود اقتصاد باقي خواهد ماند.

عدم تعادل در بازار مسكن
هيچ ارتباط��ي بين حقوق و دس��تمزد مصوب دولت 
و اجاره ها وجود ن��دارد و در اغلب اوق��ات ۱۰۰درصد 
حقوق و دس��تمزد كفاف رهن يا اجاره مسكن را ندارد. 
دولت ها در ايران حتي حق��وق طبيعي افراد جامعه را 
به رسميت نمي شناس��ند و شوربختانه سودجويي در 
بازار مسكن خيلي س��اده است و دولت ها به جاي مهار 
و كنترل تورم، خود بخشي از مشكل در بخش مسكن 
هستند. حق مسكن ماهيانه ۱۰۰هزار توماني در تهران 
و شهرهاي بزرگ كه ميانگين قيمت تا متري ۴۰ ميليون 
تومان افزايش داشته، وضعيتي مضحك را پيش روي 
مستاجران نمايان مي كند. بدون ترديد مديراني كه در 
خانه هاي لوكس و چند صد متري ساكن هستند خبري 
از كابوس مستاجراني كه هر سال بايد هفت خوان اجاره 
ملك را پشت سر بگذارند، بي خبر هستند. هيچ ارتباط 
معناداري بين بهاي تمام شده و قيمت در مسكن ايران 
وجود ندارد. آسيب هاي اجتماعي يك چنين وضعيتي 
به علت ضروري بودن و كم كش��ش بودن براي جامعه 
و نسل آينده بسيار سنگين است. بنابراين به سادگي 
مي توان نتيجه گرفت روابط اقتصادي بخش مسكن ايران 
به هيچ عنوان مبتني بر مطالبات اقشار مردم ايران ايجاد 
نشده است و اين وضعيت نامتوازن تا زماني كه اصالح 
نشود، مستاجران ايراني همچنان با كابوس هاي مستمر 
اجاره ملك دست به گريبان هستند. بايد اميدوار باشيم 
كه ورود تخصصي رسانه ها به مقوله مسكن و اطالع رساني 
درست در اين زمينه، مطالبات عمومي را در خصوص 
مسكن هدايت كند و در نهايت دولت ها هم تالش براي 

بهبود اين وضعيت نامتوازن را در دستور كار قرار دهند.

 كسر قسط هفتم 
وام يك ميليوني كرونا 

بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا و اطالع رساني هاي 
قبلي انجام شده، اين ماه هفتمين قسط از اقساط 
تسهيالت قرض الحسنه يك ميليون توماني از يارانه 
سرپرستان خانواري كه تسهيالت را دريافت كرده اند 
كسر خواهد شد. طبق اعالم سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها، »يكصد و نوزدهمين« مرحله يارانه نقدي 
مرب��وط به دي ماه س��ال ج��اري ب��ه ازاي هر نفر 
۴۵۵,۰۰۰ ريال به همراه افزايش حداقل مستمري 
خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد 
امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور ساعت 
۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ به حساب 
سرپرستان خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود.

حراج اوراق بدهي دولتي 
۱۲۲۰ ميليارد توماني

طي برگزاري س��ي و دومين مرحل��ه از اين حراج، پنج 
بانك و موسسه اعتباري س��فارش هاي  خود را به ارزش 
۱۲,۲ هزار ميليارد ريال در سامانه  بازار بين بانكي ثبت 
كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ضمن پذيرش 
كليه درخواس��ت ها با ف��روش يك هزار ميلي��ارد ريال 
اوراق »اراد۵۵« با نرخ بازده تا سررس��يد ۲۱,۵ درصد و 
۱۱,۲ هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد۶۴« با نرخ بازده تا 
سررسيد ۲۰,۵ درصد موافقت كرد. معامالت مربوط به 
فروش اين اوراق به نهادهاي مالي برنده در روز سه شنبه 
۱۶ دي   ماه ۱۳۹۹ توس��ط كارگ��زاري بانك مركزي در 
سامانه معامالتي بورس ثبت شد.  همچنين طي هفته 
گذش��ته، يك هزار ميليارد ريال اوراق »اراد۵۵« با نرخ 
بازده تا سررس��يد ۲۱,۵ درصد، ۲,۱ هزار ميليارد ريال 
اوراق »اراد ۵۸« ن��رخ ب��ازده تا سررس��يد ۲۰,۵ درصد 
و ۲۳۱ ميلي��ارد ري��ال اوراق »اراد۶۰« با ن��رخ بازده تا 
سررسيد ۲۱,۵ درصد از طريق عرضه تدريجي خريداري 
شد. بنابراين در مجموع، ۱۵,۶ هزار ميليارد ريال اوراق 
بده��ي دولتي طي هفته منتهي ب��ه ۱۶ دي ماه ۱۳۹۹ 
 توسط سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خريداري شد.

كارگزاري بانك مركزي در راستاي عرضه تدريجي اوراق 
در تواترهاي هفتگي، مرحله س��ي و س��وم حراج اوراق 
بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، موسسات اعتباري 
غيربانكي، صندوق هاي س��رمايه گذاري، شركت هاي 
بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه را در روز سه شنبه ۲۳ 
دي ماه ۱۳۹۹ اجرا مي كند. اوراق عرضه شده در اين حراج، 
مرابحه عام، كوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه 
وپرداخت كوپن دوبار در سال است:  بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند 
نسبت به ارسال سفارش هاي خود تا ساعت ۰۰: ۱۲ 
روز يكش��نبه ۲۱ دي ماه ۱۳۹۹ تنها از طريق س��امانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي 
شركت در اين حراج نيز مي توانند سفارش هاي خود را تا 
ساعت ۰۰: ۱۲ روز يكشنبه ۲۱ دي ماه ۱۳۹۹ از طريق 
سامانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 
ثبت كنند. معامالت مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 
۲۱ دي ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد. كليه نهادهاي مالي 
متقاضي ش��ركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي 
خود را در هر نماد به طور جداگانه ارس��ال كنند. شايان 
ذكر است حداقل حجم سفارش در هر يك از نمادهاي 
مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي 
شركت كننده در اين حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي به 
سبد دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مد قرار دهند.

كاركرد امضاي پيمان   هاي پولي 
در تجارت ايران

احمد مجتهد كارشناس پولي و بانكي گفت: در شرايطي 
كه واردات ارزي نداشته باشيم، پيمان هاي پولي به عنوان 
يك روش جبراني كاربرد داد.پس از تش��ديد تحريم ها و 
محدوديت مبادالت ارزي در تجارت بين الملل، از نيمه 
دوم سال ۱۳۸۹، بانك مركزي با راه اندازي مركز مبادالت 
ارزي، اس��تفاده از ارزهاي ملي را در دستور كار خود قرار 
داد. در اين سازوكار، هر دو كشور طرف مبادله از پول ملي 
خود استفاده مي كنند و مازاد تجارت دوجانبه، با استفاده 
از ارزهاي تعيين شده يا ساير روش هاي توافق شده، تسويه 
مي شود. احمد مجتهد درباره كاركرد پيمان هاي پولي در 
زمان تحريم گفت: پيمان هاي متقابل به بحث تهاتري 
يعني كاال با كاال برمي گردد. ايران پس از انقالب با برخي 
كشورها آن را شروع كرد. اين كار با مشخص شدن كاالها 
انجام مي شود كه در نهايت براساس توافقات صورت گرفته 
بابت آن به صورت برابر كاال يا ارز معتبر دريافت مي كنند. 
وي در ادامه به ذكر نمونه اي در اين رابطه پرداخت و بيان 
كرد: براساس چنين پيمان هايي بر فرض ايران و كشور 
افغانستان مي توانند كاالهايي را وارد كنند، اما در مجموع 
بايد اين كاالها و معامالت با هم برابر باشند. در شرايطي 
كه ايران نمي تواند واردات ارزي داشته باشد، مساله مورد 
اشاره گرچه قديمي است، اما يك روش جبراني به حساب 
مي آيد.اين كارشناس پولي و بانكي در اين   باره يادآور شد: 
براي كاربرد اين روش بايد مدنظر داش��ت، كاالهايي كه 
امكان ص��ادرات آن بدون چنين پيمان هايي وجود دارد 
بايد به شكل مرسوم اقدام كرد و اين روش تمام كاالها را در 
بر نمي گيرد. در واقع پيمان تهاتري يا پولي به اين دليل به 
كار گرفته مي شود كه از ارزهايي مانند دالر استفاده نشود.  
مجتهد در ادامه تاكيد كرد: تعهد در برابر چنين پيمان هايي 
شرايط خاصي را طلب مي كند. ارزهاي بين المللي به داليل 
شرايط موجود در كشورهايي تثبيت شده، وارد مي شود. اما 
درباره ارزهاي داخلي هر كشور مي توان بر فرض زعفران 
صادر و در مقابل آن گندم دريافت كرد، اما  هر كدام بايد 
به دالر محاسبه ش��ود و تفاوت پولي آن را با كاالي ديگر 
پر كرد.  وي درباره دليل عدم راه اندازي پيمان هاي پولي 
اظهار داشت: ضعف در اين است كه كسب موافقت در اين 
رابطه به نظر دو طرف بستگي دارد و هر دو بايد مايل 
به پذيرش چنين مساله اي باشند، دولت ايران مايل به 
انجام اين كار است، ولي طرف مقابل هم بايد به همين 

اندازه مورد قبول باشد. 

نمايندگان افزايش نرخ ارز را عامل جلوگيري از فساد و برخي كارشناسان آن را عامل رشد هزينه ارزيابي مي كنند

اثر حذف دالر 4200 توماني بر كاهش فساد و افزايش قيمت كاالها 

بازگشت 37 ميليارد يورو ارز صادراتي،  هنوز 17 ميليارد دالر بازنگشته است

اونس جهاني طال در محدوده ۱9۴۰ دالر
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

نوس��ان قيمت طال در بازار جهان��ي و دالر در بازار داخلي 
همچنان به روند خود ادامه مي دهد و روز چهارشنبه ۱۷ 
دي ۹۹ قيمت هر اونس طال در بازار جهاني به ۱۹۳۷ دالر 
رسيد كه نسبت به هفته گذش��ته باالتر است اما نسبت 
به روز سه ش��نبه كاهش داشته است. كارشناسان نتايج 
انتخابات جورجيا و پيروزي يك سناتور دموكرات، شيوع 
كرونا و جهش در اين ويروس در بريتانيا و برخي كشورها، 
محدويت هاي بيش��تر، اثر آن اقتصاد جهان، موضوعات 
مربوط به انتخابات آمريكا و انتقال قدرت در اياالت متحده و  
كند بودن اثر ويروس كرونا بر اقتصاد جهان در ماه هاي آينده 
را دليل عمده كند ش��دن روند رشد شاخص هاي بورس، 
افزايش قيمت طال و بيت كوين و س��اير رمزارزها ارزيابي 
كرده اند. براين اساس بايد ديد كه در روزهاي آينده نتيجه 
انتخابات آمريكا چه اثري بر روند قيمت طال خواهد داشت. 
روز چهارشنبه قيمت دالر در بازار آزاد به ۲۵۹۲۰ تومان 
رس��يد و فاصله خود با مرز ۲۶ هزار تومان را كمتر كرد. اما 
در ساعت عصر به ۲۵۸۰۰ تومان كاهش يافت. قيمت يورو 
۳۱۷۰۰، پون��د ۳۵ هزار، درهم ۷۲۳۰، لير تركيه ۳۵۸۰، 
ي��وآن ۴۰۴۰ و  دالر كانادا ۲۰۷۰۰ تومان اعالم ش��د. در 
صرافي ها نيز نرخ فروش دالر ۲۵۹۰۰ و خريد دالر ۲۵۱۰۰، 
فروش يورو ۳۱۸۰۰ و خريد يورو ۳۱۱۰۰ تومان اعالم شده 
است. فعاالن بازار مي گويند كه روز چهارشنبه قيمت دالر 
۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان، قيمت يورو ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
و درهم امارات ۷ هزار و ۲۷۰ تومان اعالم شده و اثر خود را 
بر بازار طال گذاشته و سكه در محدوده ۱۲ ميليون و ۲۰۰ 

هزار تومان قرار دارد. 
عصر سه شنبه نيز روند بازار ارز همچون دو روز قبل افزايشي 
بود و دالر با رشد ۲۰۰توماني از ۲۵۸۵۰ به ۲۶۰۵۰تومان 
رسيد كه فعاالن بازار دليل اين رشد قيمت را متاثر از اخبار 
سياسي و اقتصادي منتشر شده طي چند روز اخير و تالش 
نوسان گيران براي نشان دادن افزايش تنش هاي سياسي 
عنوان كرده اند. روند صعودي نرخ ارز كه از دو روز پيش شروع 
شده، تا كنون ادامه داشته است. براساس نرخ هاي اعالم شده 

از س��وي كانون صرافان، قيمت دالر در بازار آزاد با حدود 
۱۰۰تومان افزايش ب��ه ۲۵۹۳۰ و يورو به ۳۱۵۰۰تومان 
رس��يد.در صرافي ها قيمت ف��روش دالر ۲۵۵۰۱ و يورو 
۳۱۰۵۷تومان اعالم ش��د و نرخ خري��د دالر و يورو هم به 
ترتيب ۲۴۸۹۱ و ۳۰۲۹۱تومان است.سامانه نيما هم قيمت 

فروش دالر را ۲۵۶۳۱ و يورو را ۳۱۷۱۳ تومان اعالم كرد.
قيمت سكه نيز به ۱۲ ميليون و ۱۸۰هزار تومان رسيد و 
در ساعات عصر به ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان كاهش 
يافت. هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و ۲۰۰ هزار، مظنه 
مثقال ۵ ميليون و ۲۰۲ هزار، سكه طرح قديم ۱۲ ميليون، 
نيم سكه ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار، ربع سكه ۴ ميليون و ۴۰۰ 
هزار  و سكه گرمي ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

 هر دالر روز )چهارشنبه( در صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار و 
۹۰۰ تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي 
گذشته ۵۰ تومان افزايش داشت.قيمت فروش يورو نيز با 
افزايش ۸۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
گذشته به ۳۱ هزار و۸۰۰ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 
۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان و قيمت خريد هر يورو نيز ۳۱ هزار 
و ۱۰۰ تومان اعالم شد.همچنين قيمت خريد دالر دربازار 
متشكله ارزي ۲۵ هزار و ۳۸۸ تومان و قيمت فروش آن ۲۵ 
هزار و ۶۴۲ تومان بود. عالوه براين نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۴۶۱ 
تومان معامله شد.براساس اين گزارش در سامانه سنا در روز 
معامالتي گذشته )سه شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۳۱ 
هزار و ۲۹۶ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵ 
هزار و ۶۴۴ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز گذشته، حواله يورو با ميانگين قيمت ۳۱ هزار و 
۷۴۳ تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۴۵۶ 
تومان ثبت شد. روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به 
بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير نزولي 
به خود گرفت.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
چهارشنبه با كاهش ۱۲۰ هزار توماني قيمت نسبت به روز 
گذشته ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.سكه تمام 

به��ار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و۴۰۰ 
هزار تومان، ربع س��كه چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي هم  دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته 
شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۱۹۵ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 
پنج ميليون و ۱۸۹ هزارتومان رس��يد. اونس جهاني طال 
نيز به قيمت يك هزار و ۹۵۷ دالر و ۷۲ سنت فروخته شد.

بررسي ها نشان مي دهد، هفته هاي گذشته قيمت سكه 
و طال متأثر از بازار ارز روند كاهش��ي داشت و نوسان ارزي 
و س��ير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر بود.همچنين 
كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و 
سكه شده و كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در 
هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند.عالوه براين انتظار 
مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي 
در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي 

سرمايه گذاري كاهش پيدا كند.
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل 
با افزايش همراه شده است؛ افزايش قيمت جهاني طال 
به همراه قيمت افزايش قيمت ارز در بازار داخلي موجب 
افزايش مجدد قيمت ها در بازار طال و سكه شده است؛ 
قيمت ارز از عصر روز يكشنبه در بازار آزاد با نوسان همراه 
شده است؛ سير صعودي قيمت ها در بازار ارز بعد از چند 
هفته ثبات آغاز شد؛ يكي از داليل مهم افزايش قيمت 
ارز به گفته فعاالن بازار اين است كه كميسيون تلفيق 
افزايش نرخ محاسباتي ارز در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷۵۰۰ 

تومان را مصوب كرد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي اين تصميم تلفيق را موجب 
آغاز مجدد سير صعودي قيمت ها در بازار مي دانند؛ همتي 
ريي��س كل بانك مركزي نيز در اين خصوص به خبرنگار 
تسنيم گفت: رسميت دادن به نرخ تسعير ۱۷۵۰۰ تومان 
را به صالح اقتصاد نمي دانم، ضمن آنكه مبناي محاسباتي 
آن مشخص نيست. بانك مركزي تالش مي كند با تقويت 
عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين 

اس��اس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز در س��امانه نيما و 
بازار متش��كل ارزي موجب ش��ده تا نياز ارزي بازار پاسخ 
داده شود و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه اي در 
بازار نباشيم. با اين حال اما در مقاطعي انتشار برخي اخبار 
سياسي موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت 

ارز افزايشي شود.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

    بازگشت ۳۷ ميليارد يورو ارز صادراتي 
به چرخه اقتصاد

 مديركل دفتر توس��عه خدمات بازرگاني سازمان توسعه 
تجارت اي��ران گفت: ۳۷ ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون يورو از 
تعهدات ارزي صادركنندگان كه از ۳۱ ارديبهشت ۹۷ تا 
۳۱ خرداد سال جاري تجارت كرده اند، به چرخه اقتصادي 
كشور بازگشته است. بر اس��اس آخرين آمار اعالم شده از 
س��وي بانك مركزي، از ۳۱ ارديبهشت ماه سال ۹۷ تا ۳۱ 
خرداد ماه س��ال جاري ۶۰ ميلي��ارد و ۴۰۰ ميليون يورو 
صادرات انجام ش��ده است كه ۵۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
يورو از آن تعهد ارزي محس��وب مي شود كه تا ۳۰ مهرماه 
سال جاري ۳۷ ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو ارز صادراتي به 
چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.از كل ميزان تعهدات 
ايفا نشده، يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو مربوط به صادرات 
از محل ورود موقت است كه ضوابط ايفاي تعهدات ارزي 
اين گروه از صادركنندگان به تازگي ابالغ ش��ده اس��ت تا 
مشكالت بازگشت آن مرتفع شود  همچنين يك ميليارد 
و ۳۰۰ميليون يورو نيز به مرزنشينان و پيله وران مربوط 
مي شود كه راهكارهايي براي بازگشت آن در نظر گرفته 
شده است. قمري با بيان اينكه صادركنندگان به دو گروه 
توليدي و غيردولتي تفكيك شده اند، تصريح كرد: از 
مجموع ۲۱ هزار و ۶۹۲ صادركننده طي ۲ سال تعيين 
ش��ده، ۶هزار و ۸۳۲ صادركننده توليدي و ۱۴ هزار و 

۸۶۰ تاجر غيرتوليدي بودند.
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رقيه  ندايي|
يك بار ديگر تصميم ناگهاني، دستوري و غيركارشناسي 
وضعيت بازار سرمايه را به هم زد. طي روزهاي گذشته 
خبره��ا و نامه نگاري ها از تصمي��م وزارت صمت براي 
كاهش مجدد قيمت هاي پايه محصوالت فوالدي در 
بورس كاال حكايت داشت. در شيوه نامه پيشين مديريت 
بازار ف��والد، قيمت هاي پايه ب��راي عرضه محصوالت 
ف��والدي در بورس كاال ۸۰درص��د بهاي فوب منطقه 
CIS تعيين شده بود. همين رقم نيز با انتقادات بسياري 
مواجه شده بود و حاال وزير صمت تصميم گرفته تا  قيمت 
پايه را ۱۰ درصد ديگر كاهش دهد. هرچند اين تصميم 
تا كنون با مقاومت بورس كاال روبه رو شده است و از لحاظ 
قانوني، اجراي آن به تا ييد شوراي عالي بورس نياز دارد، 
اما همين خبر كافي بود تا  سهامداران گروه هاي بزرگ 
و كاالمحور بورس تهران فروشنده شوند و به دنبال آن 
ش��اهد افت بازار در روزهاي اخي��ر بوديم. در اين ميان 
سياست گذار بورسي نيز ضمن اعالم مخالفت خود با 
تصميمات اين چنيني تا كيد كرده است كه در بورس 
جايي براي قيمت گذاري دس��توري وجود ندارد. يكي 
از ريس��ك هايي كه همواره در گزارش هاي مديريتي 
توليدكنندگان بورسي قيد مي شود، چالش تامين مواد 
اوليه است. دغدغه اي كه به واسطه تحريم هاي اقتصادي 
جدي تر شده است. يكي از مهم ترين داليل كمبود مواد 
اوليه را  بايد در قيمت گذاري دستوري جست وجو كرد. 
جايي كه قيمت ها بسيار پايين تر از سطح جهاني تعيين 
مي ش��وند و توليدكننده ترجيح مي دهد محصوالت 
خود را ولو به صورت خام و نيمه خام به خارج از كش��ور 
صادر كند. ماه گذشته بود كه شيوه نامه فوالدي وزارت 
صمت حاشيه ساز ش��د و داد توليدكنندگان و فعاالن 
بورسي را بلند كرد. حال وزارت صمت نه تنها از تصميم 
غيركارشناسانه خود عقب ننشسته بلكه تصميم گرفته 
قيمت پايه را ۱۰ درصد ديگر كاهش دهد. از اين رو قيمت 
پايه عرضه شمش فوالدي در بورس كاال كه پيش تر ۸۰ 
درصد ش��مش CIS اعالم شده بود، در نامه جديد اين 

وزارتخانه ۷۰درصد شده است.

     سود بيشتر براي رانتي ها
بررسي هاي عميق تر وضعيت بازار نشان مي دهد در حال 
حاضر قيمت پايه ش��مش فوالدي در بورس كاال حتي از 
قراضه وارداتي نيز پايين تر است. رييس سازمان بورس نيز 
روز گذشته در گفت وگويي عنوان كرد بر اساس آمارهاي 
موجود قيمت جهاني شمش حداقل ۲۰ درصد باالتر از 
قيمت داخلي اس��ت كه در بورس كاال مورد معامله قرار 
مي گيرد. رانت ايجاد شده از اين طريق نيز به جاي خلق 
ثروت تنها دالل ها را فربه تر مي كند. اين اتفاق در حالي روي 
مي دهد كه برخي از مسووالن اقتصادي و سياسي هر چند 
بي اطالع از جزييات معامالت و به طور كلي سازوكار بازار 
سرمايه كشور مدت هاست كه در نقش حامي بورس ظاهر 
مي شوند اما مقابل تصميمات خلق الساعه  اي كه ارمغاني 
جز شكست كمر صنايع و شركت هاي بزرگ كشور ندارد، 
فقط سكوت اختيار مي كنند. در فضاي اقتصادي كشور  
به خصوص بازار سرمايه كه از حضور ۵۰ ميليون سهامدار 
بهره مند است تصميمات به مثابه تصميمات ملي خواهد 
بود و بايد از قبل كارشناسي و پيامد هاي آن مورد بررسي 
قرار گيرد. بنابراين اعالم قيمت پايه به صورت دستوري 
حاصلي جز توزيع رانت در پي نخواهد داشت. اين قبيل 
سياست گذاري  هاي يك شبه مي تواند به عنوان مشوقي 
براي ص��ادرات در نظر گرفته ش��ود ك��ه كاهش درآمد 
شركت هاي بورسي و توزيع رانت دم دستي ترين پيامد آن 
خواهد بود. سياست هايي كه نشأت گرفته از خطاي ذهني 
سياست گذار نسبت به مفهوم بازار است و همواره اعتراض 

فعاالن اقتصادي كشور را به دنبال داشته است.

     بورس جاي قيمت گذاري دستوري نيست
پورابراهيمي افزود، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
روز سه ش��نبه در بورس كاال اظهار مي كند: با اين وجود 
ش��اهد هس��تيم كه هراز گاهي وزارت صمت طرحي در 
جهت قيمت گذاري فوالد ارايه مي دهد  كه مغاير قوانين 
بازار س��رمايه كشور اس��ت. اگرچه پيشنهاد هاي كنترل 
قيمتي در اين بازار با هدف حمايتي از مصرف كننده مطرح 
مي شود اما تجربه نش��ان داده كه قيمت گذاري دستوري 
نه تنها به سود مصرف كننده  نهايي تمام نمي شود كه ضرر 
توليدكننده را نيز به دنبال دارد. اگر قرار است براي فوالد 
قيمت گذاري انجام شود، فلسفه وجود بورس كاال از ميان 
مي رود. مسووالن وزارت صمت كه به دنبال قيمت گذاري 
دستوري اين محصول هس��تند ابتدا مشخص كنند كه 
نتيجه قيمت گذاري در كاالهاي اساسي كه مشمول ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز شد، به كجا رسيد بعد تمركز و نظارت 
خود را بر اين كاالها متمركز كنند. بررسي ها حاكي از آن 
است كه نرخ تورم كاالهاي اساسي )مشمول قيمت گذاري 
دستوري( در كشور باالتر از كاالهايي است كه در بازار بهاي 
آن تعيين مي شود. پورابراهيمي اضافه مي كند: ورود دولت 
به قيمت گذاري دستوري فوالد به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال 
۹۷ به توزيع رانت ۴ هزار ميلياردي منجر شد كه زيان بخش 
فوالد و اقتصاد كشور را به همراه داشت. همچنين از اسفند 
۹۸ تا ارديبهشت ۹۹ با قيمت گذاري دستوري دولت ۸هزار 
ميليارد تومان رانت در كش��ور توزيع شد. به اين ترتيب از 
سويي شاهد زيان توليدكننده هستيم و از طرف ديگر اين 
ارزان فروشي به سود خريدار نهايي نيز منجر نشد و در آن 
زمان نيز مصرف كننده نهايي فوالد را گران خريد كه هيچ 
شباهتي با نرخ معامله در بورس كاال نداشت. در عين حال 
تنها به تقويت دالالن در كشور منجر شد. دولت و وزارت 
صمت تصور مي كنند كه با قيمت گذاري دستوري امكان 
كنترل بازار فوالد را دارند در حالي كه نظارت بر عرضه و تقاضا 
تنها ابزار اين بخش براي كنترل اين بازار است. عرضه و تقاضا 
خود توان به تعادل رسيدن را دارند. پورابراهيمي  گفت: اما 
اگر به دنبال قيمت گذاري دستوري هستند بهتر است رسما 
فعاليت بازار سرمايه را متوقف كنند تا اساس بورس كاال را با 
مداخالت قيمتي از بين ببرند. البته كه با تعطيلي بورس كاال 
كه محل شفاف كشف قيمت است، نه تنها نمي توان جلوي 

افزايش قيمت را گرفت كه تنها شفافيت معامالت از ميان 
مي رود. بورس كاال به دليل شفافيت معامله بستر مناسبي 
براي مشخص شدن عرضه و تقاضا است پس بايد به نحوي 
عمل كرد كه توليدكنندگان تمايل بيشتر به آوردن كل 
عرضه به اين بازار داشته باشند. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس تاكيد مي كند: به وزارت صمت تاكيد كرده ايم كه 
تمامي محصوالت زنجيره فوالد به ب��ورس كاال بيايد. در 
حال حاضر سنگ آهن در داخل كشور تقريبا به نصف قيمت 
جهاني فروخته مي شود. به اين ترتيب ساالنه حدود ۴۰هزار 
ميليارد تومان از ما به التفاوت اين ارزان فروشي نصيب مابقي 
حلقه هاي زنجيره فوالد مي شود و در نهايت نيز محصول 
ارزان به دست مصرف كننده نمي رسد. چنين روندي به طور 

قطع نادرست است.

     طرح  مجلس 
براي بازگرداندن آرامش به بازار فوالد

مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
در مورد نابس��اماني بازار فوالد گفت: در ۲ ماه پاياني سال 
۹۸ قيمت بخش��ي از زنجيره ف��والد در بورس به صورت 
دستوري پايين نگه داشته شد اما اين تجربه نشان داد كه 
بخش هاي انتهايي زنجيره فوالد كه مواد مورد نياز خود را 
ارزان قيمت تامين مي كردند به س��ودهاي كالني دست 
يافته اند و اين روش موجب ايجاد س��ود بسيار بااليي در 
انتهاي زنجيره فوالد شد، مقايسه سود نوردكاران در سال 
گذش��ته مويد اين نكته است و اكنون اين تجربه در حال 
تكرار است. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: اگرچه پايين نگه داشتن قيمت بخشي 
از مواد اوليه كارخانجات قابل دفاع است اما به شرط آنكه 
قيمت تمام زنجيره را پايين نگه داريم تا سود آن به مردم 
و مصرف كننده نهايي برسد. وي اضافه كرد: اگرچه اكنون 
مصوبات و شيوه نامه هاي متعددي در حوزه فوالد تدوين 
شده تا تمامي محصوالت زنجيره فوالد در بورس عرضه 
شوند اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و كارخانه ها، تمامي 
محصوالت خود را در بورس عرضه نمي كنند.طاهري با 
بيان اينكه ميلگرد توليدي بيش از ۲ برابر نياز كشور است، 
گفت: اگرچه بايد تمام فوالد توليد كشور در بورس عرضه 
شود اما درحال حاضر اينگونه نيست و فقط چند كارخانه 

بزرگ ميلگرد را در بورس عرضه مي كنند و مابقي خارج از 
بورس در حاشيه با سود و قيمت بسيار فروخته مي شوند كه 
اين مهم بايد ساماندهي شود. وي اظهار كرد: به منظور حل 
اين معضل هفته آينده طرح »توليد و توسعه پايدار زنجيره 
فوالد«  در كميسيون صنايع مطرح خواهد شد تا اين مساله 
ساماندهي شود چراكه در اين طرح صادرات به عرضه در 
بورس منوط شده است تا زنجيره فوالد قبل از صادر شدن، 
در بورس عرضه شود و توليدكنندگان بتوانند نيازهاي خود 
را از اين محل تهيه كنند و در ادامه مازاد آن صادر و قيمت 
تعادلي در بازار ايجاد شود. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در ادامه تاكيد ك��رد: حتما بايد انتهاي زنجيره و 
قسمت هايي -كه با مردم ارتباط بيشتري دارد- كنترل و در 
بازار بورس به شدت )يعني به اندازه نياز و بيشتر از آن( عرضه 
شود چراكه اين مساله قيمت را متعادل مي كند، همچنين 
بخشي را به قيمت دستوري گذاشته و محدود مي كنيم و 
اجازه زياد شدن رقابت را نمي دهيم بايد اين كار را تا انتهاي 

زنجيره ادامه دهيم تا مانع توزيع رانت شود.

     واكنش ها نسبت به  قيمت گذاري دستوري
همچنين سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس 
به رويدادهاي بازار فوالد در حوزه قيمت گذاري دستوري 
واكنش نش��ان داد و در صفحه توييتر خود نوشت: مواد 
اوليه و انرژي را با قيمت آزاد به شركت ها بدهيد و دست 
از سر قيمت گذاري محصوالتشان برداريد. قيمت گذاري 
نه حاصلي جز فساد دارد و نه البته هدفي جز آن. اين چه 
مافياي فسادي اس��ت كه قدرت آن از هر قانون و شورا و 
دولتي و ... بيش��تر است؟ ش��اهين چراغي، يكي ديگر از 
اعضاي شوراي عالي بورس در واكنش به رويدادهاي بازار 
فوالد و گفته هاي وزير صمت مبني آنكه بورس كاال ابزار 
گراني قيمت پايه محصوالت بوده و وزارت اقتصاد نيز بايد 
پاسخگوي مردم در حوزه گراني ها باشند؛ در صفحه توييتر 
خود نوشت:  اينكه  بورس كاال يا وزير همكار را عامل گراني و 
پاسخگويي بدانيم بي انصافي و توهين به شعور سهامداراني 
است كه به سخنان رياست محترم جمهور اعتماد كردند 
و قرار بود همه چيز به بورس واگذار شود، باالخره نمي شود 
س��هامداران را به بورس اوراق كش��اند، بعد با تصميمات 

غيركارشناسي موجب خسارت به آنان شد.

ريزش سنگين در بازار سرمايه به واسطه مداخالت مسووالن

»نه« به قيمت گذاري دستوري در بورس

فرش قرمز بورس براي سهامداران
براساس معامالت آخرين روزكاري بازارسرمايه بيش 
از ۹ ميليارد و ۵۴۸ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۰۹ ه��زار و ۸۷۴ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با چهار 
ه��زار و ۸۱۲ واحد كاهش به ۴۶۰ هزار و ۵۶۸ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۱۵۰ واحد افت 
به ۳۰۱ هزار و ۴۷۷ واحد رس��يدند. شاخص بازار اول 
۳۴ هزار و ۶۳۶ واحد و شاخص بازار دوم ۵۹ هزار و ۹۷۰ 
واحد كاهش داشتند. در بورس روز گدشته حقوقي ها 
حدود هزار و ۸۰۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معام��الت خ��رد ۱۴ه��زار و ۷۰۰ميليارد 
تومان بود، اش��خاص حقوقي ۲۱درصد يعني س��ه 
هزار ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
۱۲درصد از كل معامالت ش��د. بيش��ترين ورود پول 
حقوقي ها »بانك ها و موسسات اعتباري«، »محصوالت 
شيميايي« و »سرمايه گذاري ها« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معام��الت گروه هاي »محصوالت غذايي و 
آشاميدني« و »بيمه  و صندوق  بازنشستگي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، 
نماد »توليدي فوالد سپيد فراب كوير« با ۲۹۶ واحد، 
»نفت بهران« با ۱۶۲ واحد، »تراكتورس��ازي ايران« 
با ۱۲۱ واحد، »نفت س��پاهان« با ۱۱۶ واحد، »بانك 
كارآفرين« با ۱۰۹ واحد، »ب��ه پرداخت ملت« با ۷۹ 
واحد و »سيمان اصفهان« با ۷۵ واحد بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص بورس داش��تند. همچنين نماد 
»صنايع پتروشيمي خليج فارس« با سه هزار و ۳۸ احد، 
»فوالد مباركه اصفهان« با دو هزار و ۸۹۷ واحد، »ملي 
صنايع مس ايران« با دو هزار و ۸۷۳ واحد، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با يك هزار و ۶۳۳ 
واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با يك هزار و ۳۸۵ 

واحد، »بانك ملت« با يك هزار و ۲۵۲ واحد و »نفت و 
گاز پتروشيمي تامين« با يك هزار و ۲۱۲ واحد با تاثير 
منفي بر شاخص همراه بودند. برپايه اين گزارش روز 
چهارشنبه بازارسرمايه نماد »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي«، »بهساز كاش��انه تهران«، »فوالد 
مباركه اصفهان«، »سرمايه گذاري سيمان تامين«، 
» نوش مازندران«، »باما« و »سايپا« درگروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. »گروه خودرو« هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و ۸۹۷ ميليون برگه سهم به ارزش 

۱۰هزار و ۳۳۲ ميليارد ريال داد و ستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از ۳۱۲ واحد كاهش داشت 
و  روي كانال ۱۹ هزار و ۷۶ واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار دو ميليارد و ۹۷۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲۵۳ 
هزار و ۹۹۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. در روزمذكور 
نماده��اي »صنعتي مينو«، »توليد عس��لويه مپنا«، 
»بهمن ديزل«، »توزيع داروپخش«، »سرمايه گذاري 
مس سرچش��مه«، »قاس��م ايران«، »بيمه سامان«، 
»نفت ايران��ول«، » ريل پرداز س��ير« و »زرين معدن 
آسيا« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. 
روز چهارشنيه نمادهاي »س��نگ آهن گهرزمين«، 
»هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، »بانك دي«، 
»ش��ركت آهن و فوالد ارف��ع«، »توليد ني��روي برق 
دماوند«، »مديريت انرژي تابان هور«، »اعتباري ملل«، 
»گروه توس��عه مالي مهر آين��دگان«، »بيمه كوثر«، 
»فرابورس ايران« و »پتروشيمي مارون« با تاثير منفي 

بر شاخص بورس همراه بودند.

     افت ادامه دار سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارش��نبه بازار سهام، ارزش 
س��هام عدالت با افت هم��راه بود و درمقايس��ه با روز 
گذش��ته، ۳.۷ درصد )۳۵۲هزار تومان( كاهش يافت 
و ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني 
سهام عدالت به ترتيب به ۹ ميليون و ۱۱۹هزار تومان 
و ۱۷ ميليون و ۱۸۵هزار تومان رسيد. با احتساب اين 
موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار 
توماني س��هام عدالت به ۵ ميليون و ۴۷۱هزار تومان 

رسيده است.

     تكليف بازار مشخص مي شود؟
احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
به نظر مي رسد تا زمان برطرف شدن ابهام هاي موجود 
در كشور مانند اليحه بودجه ١٤٠٠ تا حدودي شاهد 
وجود نوسان در معامالت بورس و ترديد سهامداران 

براي سرمايه گذاري در اين بازار باشيم. 
وي افزود: شاخص بورس تا يك ماه آينده در محدوده 
كانال يك ميليون و ٣٠٠ هزار واحد تا يك ميليون و 
٦٠٠ هزار واحد در نوسان خواهد بود. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه دو روز گذشته در مجلس 
اعالم شد كه دالر بايد با قيمت ١٧ هزار و ٥٠٠ تومان 
تك نرخي ش��ود، اين در حالي است كه رييس بانك 
مركزي اعالم كرد رقم اعالم ش��ده باال است، گفت: 
نامش��خص بودن قيمت دالر باعث شده تا حدودي 
س��هامداران در ب��ازار بالتكليف باش��ند و بورس در 
محدوده نوساني قرار بگيرد. وي اظهار داشت: روند 
معامالت بورس اكنون در هال��ه اي از ابهام قرار دارد 
و فرض بر اين اس��ت كه اگر امريكا به برجام بازگردد 
دالر روي چه قيمتي قرار است تثبيت شود؛ بنابراين 

س��هامداران اكنون با احتياط به دنبال خريد در اين 
بازار هس��تند و تا چند روز آينده تكليف اين مسائل 
و روند معامالت بورس مش��خص مي شود. اشتياقي 
گفت: در صورتي كه امريكا به برجام بازنگردد ممكن 
است براي مدتي موقت سرمايه هاي مردم وارد بازار 
طال و سكه ش��ود اما به طور حتم دوباره سرمايه ها به 
سمت بازار سرمايه باز خواهند گشت. اين كارشناس 
بازار س��رمايه به ركود حاكم در بازار طال، سكه، ارز و 
مسكن اش��اره كرد و افزود: با توجه به وجود چنين 
ركودي، سرمايه گذاران تمايل چنداني براي خروج 
سرمايه هاي خود از بورس و ورود آن به ديگر بازارهاي 
م��وازي ندارند اما اكن��ون س��هامداران در بورس با 
احتياط در حال معامله هس��تند و به محض برطرف 
ش��دن ابهام هاي موجود، بازار روند بهتري را به خود 
مي گيرد و شاهد افزايش ورود سرمايه هاي مردم به 

بازار سرمايه خواهيم بود. 
وي خاطرنشان كرد: با توجه به وجود چنين وضعيتي 
در بازار، همچنان شاهد تمايل سرمايه گذاران براي 
ورود س��رمايه هاي خود به بورس هس��تيم و ممكن 
اس��ت از اين به بعد بازارهاي موازي ب��ا ضرر و زيان 
بيشتري مواجه شوند. اشتياقي خاطرنشان كرد: در 
صورت برگشت امريكا به برجام و جلوگيري از كاهش 
قيمت دالر به نرخ كمت��ر از ٢٢ هزار تومان، بهترين 
بازار براي س��رمايه گذاري بازار سرمايه خواهد بود و 
تا فصل مجامع ش��اهد معامالت بسيار خوبي در اين 
بازار خواهيم بود. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
براس��اس پيش بيني هاي صورت گرفته در صورت 
حفظ چنين مسائلي به نظر مي رسد شاخص بورس 
تا تير ماه و پايان فصل مجامع بتواند دوباره كانال دو 

ميليون واحد را ببيند.

بازار سرمايه جاي قيمت گذاري 
دستوري نيست

محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس در گفت وگويي بر تاثير شيوه نامه ساماندهي بازار 
فوالد بر بازار سرمايه تاكيد و خواستار رعايت الزامات تعيين 
مكانيسم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت ها شد. بورس 
كاالي ايران طبق قوانين و مقررات سازمان بورس و شوراي 
عالي بورس بايد به فعاليت خود ادامه دهد. سياست كلي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته 
شوراي عالي بورس بر مبناي عرضه، تقاضا و حراج در بازار 
است و قيمت گذاري دستوري جايگاهي در بازار سرمايه 
ندارد. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق 
بهادار معتقد است كه جاي قيمت گذاري دستوري در 
بورس نيست و در صورتي كه عزمي براي قيمت گذاري 
كااليي وجود داشته باشد بايد سهميه بندي صورت بگيرد. 
اگر قصد قيمت گذاري كااليي با اس��تفاده از س��ازوكار 
معامالتي بورس وجود دارد، بايد مكانيسم عرضه و تقاضا، 
مقررات و قوانين بازار سرمايه در آن حاكم شود. محسن 
خدابخش در اين خصوص اظهار داشت: طبق قانون نبايد 
كاالي پذيرفته ش��ده در بورس مشمول قيمت گذاري 
دستوري ش��ود، در اين بازار نهايت لغو پذيرش صورت 
مي گيرد و در ب��ازاري خارج از بورس مابقي فرآيندهاي 
اين چنيني انجام خواهد شد. مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان كرد: تجربه 
نشان داده است كه تا كنون موضوع قيمت گذاري نه تنها 
در مورد بحث فوالد و پتروش��يمي جواب نداده، بلكه در 
حوزه كاالهاي اساسي و روزمره مردم نيز كارايي نداشته 
است. در اكثر كاالهاي فوالدي از مازاد توليد برخورداريم 
و قاعدتا اگر فرآيند عرضه و تقاضا در آن حاكم شود بازار 
به طور خودكار به تعادل خواهد رسيد. از طرفي در صورتي 
كه قيمت گذاري صحيحي را در مكانيسم حراج و بازار 
سرمايه داشته باشيم، توليدكننده به سودي كه بر اساس 
قيمت هاي جهاني و نرخ ارز در نظر گرفته است، خواهد 
رسيد و در نقطه مقابل نيز دولت مي تواند ماليات خود را 
بر اساس س��ود بيشتري كه شركت ها كسب مي كنند، 
دريافت كن��د. با چنين رويدادي اگ��ر قصدي مبني بر 
حمايت و يا دريافت سوبسيد وجود دارد دولت مي تواند 
از محل دريافتي در اثر ش��فافيت شركت هاي بورسي و 
سودآوري بيشتر آنها، به دست آورد. به اعتقاد خدابخش 
بايد اينگونه سياست گذاري هاي باالسري تجديد نظر 
ص��ورت بگيرد چرا كه اكن��ون در بازار س��رمايه يك يا 
۲ميليون سهامدار نداريم. حتي در سبد سهام عدالت هم 
شركت هاي فوالدي وجود دارند، بنابراين نمي توان چنين 
موضوعي را ناديده گرفت. از سويي مهم ترين موضوع در 
بازارهاي س��رمايه اطمينان از متغييرهايي است كه در 
اختيار دولت ها و قانون گذاران قرار دارد، اگر سهامداري 
براساس مكانيس��م عرضه و تقاضايي كه در بورس كاال 
حاكم است اقدام به خريد سهام يك شركت فوالدي كرد 
نبايد يك دفعه شاهد برهم خوردن اين قبيل پيش بيني ها 
باشد كه در نتيجه آن سرمايه گذاران بخش مولد اعم از 
سهام عدالتي ها و ساير سهامداران تحت تاثير قرار گيرند. 
او تاكيد كرد: بورس كاالي ايران طبق قوانين و مقررات 
سازمان بورس و شوراي عالي بورس بايد به فعاليت خود 
ادامه دهد. سياست كلي سازمان بورس و اوراق بهادار با 
توجه به مصوبات گذشته شوراي عالي بورس بر مبناي 

عرضه، تقاضا و حراج در بازار است. 

عرضه ۵۰ درصدي محصوالت 
فوالدي در بورس

رضا محتشمي پور، . قائم مقام مديرعامل بورس كاال 
در مورد بحث قيمت گذاري محصوالت فوالدي كه 
در بورس كاال عرضه مي ش��ود و نامه وزير صنعت در 
مورد نحوه قيمت گذاري محصوالت فوالدي گفت: 
در نامه اي كه در پاسخ به معاون وزير صنعت نوشتم، 
به صراحت گفتم چ��ون بورس كاال به عنوان يكي از 
اركان بازار سرمايه است، بنابراين فقط ملزم به اجراي 
قوانيني است كه از سوي نهاد ناظر باالتر يعني سازمان 
بورس و يا شوراي عالي بورس ابالغ مي شود. وي گفت: 
آقاي وزير صنعت اعتقاد دارد و به نمايندگان مجلس 
تعهد داده اس��ت كه عرضه محصوالت فوالدي را در 
يك عدد ثابت به قيمت كيلويي زير ۱۰ هزار تومان 
نگه دارد، در حالي كه قيمت محصوالت فوالدي در 
بازار جهاني رو به افزايش اس��ت و در نتيجه در بازار 
داخلي هم قيمت ها باال م��ي رود. بنابراين نمي توان 
براي محصوالت��ي كه در بورس كاال ارايه مي ش��ود 
قيمت را دس��توري و يا به صورت دفتري پايين نگه 
داريم. ممكن اس��ت كااليي خارج از بورس قابليت 
قيمت گذاري دس��توري داشته باش��د، اما در بازار 
رقابتي بورس چني��ن چيزي امكان ندارد. قائم مقام 
مديرعامل بورس كاال افزود: البته دستورالعمل هيأت 
دولت كه تصويب كرده بود، قيمت محصوالت فوالدي 
در بورس كاال به اندازه ۸۰ درصد قيمت كشورهاي 
آس��ياي ميانه CIS باشد، چون شيوه نامه آن توسط 
نهاد ناظر يعني سازمان بورس پذيرفته و ابالغ شده 
بود، ما ه��م آن را اعمال مي كرديم، ام��ا اخيراً وزير 
صنعت بدون هماهنگي با هيأت دولت ابالغيه اي و 
دستورالعملي نوشته كه قيمت محصوالت فوالدي 
به مأخذ ۷۰ درصد قيمت CIS باشد. در حالي كه از 
نظر حقوقي چنين اختياري براي وزير صنعت وجود 
ندارد. محتشمي پور همچنين گفت: در نامه بورس 
كاال در پاس��خ به معاون وزير صنعت گفتيم، بورس 
كاال يكي از اركان بازار سرمايه است كه تحت قوانين 
شوراي عالي بورس فعاليت مي كند و قبل از اين هم 
سازمان بورس و شوراي عالي بورس به ما ابالغ كرده 
بود، اگر هر دس��توري از س��وي وزارت صمت آمد، 
بايد بورس كاال طبق مق��ررات خود عمل كند و اگر 
بخواهد مقررات تغيير كند بايد به تصويب ش��وراي 
عالي بورس و يا سازمان بورس برسد. وي افزود: وزير 
صنعت معتقد است چون اعضاي هيأت مديره بورس 
كاال ش��امل فوالد مباركه، ذوب آهن اصفهان، فوالد 
خوزستان، س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تأمين، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، بانك آينده 
و تأمين سرمايه تمدن است، بنابراين اعضاي هيأت 
مديره به نفع صنعت خود مواردي را تصويب مي كنند. 
ولي اكنون خود وزير صنعت كه به عنوان س��هامدار 
عمده در همه شركت هاي فوالدي عضو هيأت مديره 
بورس كاال است مي خواهد اعمال نفوذ كرده و از طريق 
سهامداران عمده مديرعامل بورس كاال را تغيير دهد. 
قائم مقام مديرعامل بورس كاال در مورد اينكه مدير 
عامل بورس كاال تا كي در اين سمت باقي است، گفت: 
مديرعام��ل فعلي بورس كاال تا مجمع س��ال آينده 
وقت دارد و در واقع مجمع ساالنه بورس كاال تصميم 
مي گيرد، چه كسي مديرعامل باشد. محتشمي پور 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه وقتي چند عضو 
هيأت مديره بورس كاال از ش��ركت هايي باشند كه 
محصوالت آنها در بورس كاال ارايه مي شود، طبيعي 
است كه به نفع خود تصميم مي گيرند، گفت: بورس 
كاال يك شركت سهامي عام است و مقرراتي دارد كه 
اجازه نمي دهد اعضاي هيأت مديره به نفع صنعت خود 
مصوباتي داشته باشند، چون همه مصوبات بورس كاال 
توسط ناظر بورس يعني سازمان بورس كه يك عضو 
ناظر به نام ابراهيمي در هيأت مديره دارد، اين اتفاق 
بيفتد. بنابراين محصوالت مختلفي كه در بورس كاال 
ارايه مي شود، اعضاي هيأت مديره نمي توانند به نفع 
خود مصوباتي داش��ته باشند، چون مصوبات آنها به 
تأييد مقام ناظر مي رس��د. وي افزود: وزارت صنعت 
با توجه به اينكه سهامدار اصلي شركت هاي فوالدي 
است، مي خواهد از طريق آنها اعمال مديريت كند. 
به گفته قائم مقام مديرعامل بورس كاال، در جلسات 
هيأت مديره ب��ورس كاال مدير نظارت بر بازار بورس 
هم حضور دارد اگرچه عضو هيأت مديره نيست، اما بر 
مصوبات نظارت مي كند. متحشمي پور در مورد اينكه 
سهم كدام كاالها در معامالت بورس زياد است، گفت: 
بين محصوالت پتروشيمي، فوالد و فرآورده هاي نفتي 
هر كدام يك سوم حجم معامالت را تشكيل مي دهند. 
وي همچنين در مورد اينكه بورس كاال در امريكا ۱۲۰ 
ساله است، اما در كشور ما با سابقه كمتر از ۲۰سال چرا 
تقويت نمي ش��ود، گفت: در كشور ما هم بورس كاال 
گرچه با تأخير ۱۰۰ ساله راه افتاده، اما اين بازار تقويت 
مي شود و قباًل به دليل اينكه حجم اقتصاد كوچك و يا 
عمدتًا دولتي بود، نيازي به بورس كاال نبود، اما اكنون 
بورس كاال راه اندازي شده و همه مي خواهند تقويت 
شود و اين بحث ها نيز مي گذرد. قائم مقام مديرعامل 
ب��ورس كاال در مورد اينكه بورس يك بازار ش��فاف 
و رقابتي اس��ت آيا مي توان ب��راي آن قيمت تعيين 
كرد، گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهاي 
مالي كاالهايي كه در بورس ارايه مي ش��ود، معاف از 
قيمت گذاري است و نمي توان براي آن قيمت گذاري 
انجام داد. محتشمي پور درباره اينكه با دستور وزير 
صنعت اتفاقي در معامالت بورس رخ داد، گفت:  اتفاق 
خاصي در روند معامالت روي نداد و دستور هيچكس 
براي بورس كاال اجرايي نيس��ت، مگر اينكه مصوبه 
شوراي عالي بورس و يا سازمان بورس ابالغ شود. وي 
در پايان گفت: در مورد شيوه نامه قبلي وزير صنعت در 
مورد محصوالت فلزي گفت وظايفي وزارت صنعت 
برعهده دارد كه هم��ه محصوالت فوالدي در بورس 
كاال عرضه شود، در حال حاضر كمتر از ۵۰ درصد 
محصوالت فوالدي در بورس كاال ارايه مي ش��ود و 
حتي محصوالت اوليه مانند سنگ آهن و محصوالت 
بع��دي مانند لوله و پروفيل كمت��ر از ۵۰درصد در 

بورس كاال ارايه مي شود.

 تغيير مديرعامل بورس كاال 
جزو اختيارات وزير صمت نيست

ماشااهلل عظيمي، عضو شوراي عالي بورس در گفت وگو 
با تس��نيم، درباره تالش وزير صم��ت براي تغيير مدير 
عامل بورس كاال گفت: تغيير مديرعامل بورس كاال جزو 
اختيارات وزير صمت نيست. وزير صمت يكي از اعضاي 
شوراي عالي بورس است كه حتي بعد از انتصاب هم تا به 
حال در يك جلسه حضور نداشته است. عضو شوراي عالي 
بورس افزود: بورس كاال داراي هيات مديره، سهامدار و 
مجمع است و وزير صمت نيز عضو اين بخش ها نيست و به 
اين ترتيب وزير صمت نمي تواند در اين مساله دخالت كند. 
عظيمي تاكيد كرد: وزير صمت در شورا داراي يك راي 
است و حتي وزير اقتصاد كه در اين مساله ذي نفع است هم 
نمي تواند به صورت مستقيم در تغييرات مديريتي دخالتي   
داشته باشد. وي در ادامه به حاشيه هاي مطرح شده در 
زمينه قيمت گذاري دستوري فوالد اشاره كرد و گفت: 
قيمت گذاري دستوري عالوه بر ايجاد ضربه اي سنگين به 
بازار سرمايه، باعث توليد رانت مي شود كه اين رانت به نفع 
واسطه گران و دالالن است؛ بنابراين اجراي اين تصميم و 
عملي شدن قيمت گذاري دستوري به هيچ عنوان به نفع 
توليدكننده نخواهد ب��ود. وي افزود: اكنون قيمت هاي 
تعيين ش��ده در بورس متفاوت با قيمتي اس��ت كه در 
بازار تعيين مي شود كه همين تفاوت قيمت باعث توليد 
رانت مي شود. عظيمي با بيان اينكه كااليي كه در بورس 
كاال پذيرش و عرضه مي شود، براساس مقررات و قوانين 
بازار سرمايه مورد معامله قرار مي گيرد، گفت: اين شيوه 
پايين نگه داشتن دستوري قيمت كه منافعي براي مردم 
ندارد، مطلوب نيست و وزارت صمت بايد با بازار سرمايه و 
به خصوص بورس كاال هماهنگ باشد كه متاسفانه اكنون 
چنين هماهنگي اي وجود ندارد. عضو شوراي عالي بورس 
خاطرنشان كرد: اكنون مشاهده مي شود كه نزديك به 
۳۸ ميليون نفر در كشور داراي سهم كمتر از ۲۰ ميليون 
تومان در بازار س��رمايه هستند، اين تعداد به گفته هاي 
مس��ووالن براي حضور در بازار سرمايه دل بسته اند و از 
مشموالن س��هام عدالت هستند؛ به اين ترتيب به هيچ 
عنوان نبايد از طريق بازي با قيمت ها اقدامي انجام شود كه 
به سرمايه گذاري مردم در بازار سرمايه خدشه وارد شود. 
عظيمي با طرح اين پرسش كه اكنون به بهانه رسيدن 
فوالد ارزان به عده اي قليل، مي خواهيم به بازار سرمايه و 
جامعه ميليوني سهامداران آسيب بزنيم؟ گفت: به هيچ 
عنوان اين شيوه از قيمت گذاري مورد قبول نيست و بايد 
براس��اس اصول حاكم در بازار سرمايه معامالت بورس 
كاال انجام شود. او گفت: زماني كه يك كاال در كارخانه اي 
توليد مي شود كه سهم آن كارخانه در دست مردم است؛ 
دولتي كردن رفتارها منجر به توليد رانت و فساد مي شود و 
تصميم گيري هاي غيراصولي و نادرست بر روند معامالت 

بازار اثر گذار خواهد بود.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به گفته محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران فوتي هاي كرونايي پايتخ��ت از 200 نفر در روز به 
20 نفر در روز كاهش يافته است، حاال خبر آمده است كه 
آلودگي هوا در تهران به طور متوس��ط در هر روز منجر به 
مرگ زودرس ۱۱ نفر مي شود. اين همه در حالي است كه 
بررسي هاي جهاني طي تقريبا يك سال گذشته، حاكي از 
اين است كه امكان انتقال ويروس كرونا در شرايط آلودگي 
هوا بسيار بيشتر مي شود. در همين چارچوب هم مدير عامل 
شركت شهر سالم شهرداري تهران، نسبت به همزماني اين 
دو پديده زيان بار هشدار داد و اعالم كرد: آلودگي به خودي 
خود شيوع كرونا را بيشتر نمي كند، بلكه از آنجايي كه ريه ها 
را درگير مي كند و با تنفس افراد در ارتباط است و عارضه 
اصلي ويروس كرونا نيز بر روي سيس��تم تنفس��ي است، 
هم افزايي پيدا مي كنند و خطر بيش��تري ايجاد مي شود. 
او همچنين، سيس��تم هاي كنترل و پيشگيري كرونا در 
پايتخت را نسبت به ساير مناطق كشور ضعيف تر دانست. 
حميد چوبينه، مدير عامل شركت شهر سالم شهرداري 
تهران با بيان اينكه در هواي آلوده به سالمندان، كودكان 
و افراد داراي بيماري هاي قلبي و ريوي توصيه مي شود از 
خانه خارج نشوند، گفت: اكنون كه شرايط كرونا را نيز تجربه 
مي كنيم، تاكيد بر اين توصيه چندين برابر است.  چوبينه 
با اش��اره به اينكه با توجه به شيوع كرونا بايد هوشيارتر از 
گذشته عمل كرد، اضافه كرد: شرايطي كه در گذشته 
داشتيم و در زمينه كنترل بيماري در موج اول ناشي از 
هوشمندي اجتماعي مردم و دقت مسووالن در زمينه 
كنترل و پيش��گيري از كنترل بيم��اري كرونا بود، اما 

يك باره ورق برگشت. 

   كرونا  بدتر از آتش زيرخاكستر
مدير عامل ش��ركت شهر س��الم گفت: كرونا از آتش زير 
خاكستر هم بدتر اس��ت و ممكن است هيچ ردي از آن در 
فرايندهاي بيروني جامعه ديده نشود، اما يك باره جامعه 
را گرفتار كند.  او در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: اگرچه آمار 
مرگ ومير كرونا صفر نش��ده و صرفا كمتر شده است، اما 
نسبت به زماني كه در پيك كرونا بوديم و شاهد جان باختن 
شهروندان و شيوع بسيار گسترده بوديم شرايط بهتر است، 
البته نه اينكه اين بيماري ديگر خطري ايجاد نمي كند.  او با 
تاكيد بر اينكه پيشگيري مهم ترين اقدام براي از بين بردن 
كرونا است، گفت: قرنطينه افراد داراي عالئم، غربالگري، 
عدم برگزاري دورهمي ، جلوگيري از حضور در مكان هاي 
شلوغ و اين موارد بايد سر جاي خود باقي باشد تا موفقيت 
را به سرانجام برسانيم.  چوبينه در واكنش به اينكه كاهش 
آمار، نگراني از تقليل اجراي پروتكل ها توس��ط مردم را به 
همراه دارد، گفت: بله، اين مساله صادق است. هميشه زماني 
كه احساس كرديم خيلي موفق شديم فرايندهاي كنترلي 
و پيشگيري را كم كرديم و به شرايط قبل بازگشتيم.  مدير 
عامل شركت شهر سالم ادامه داد: اكنون آمار كاهش پيدا 
كرده، اما موج زمستانه بعدي با توجه به اينكه هواي آلوده 
نيز حاكم اس��ت و مي تواند وضعيت تنفسي را بدتر كند و 
تلفات ناشي از كرونا را در صورتي كه شيوع آن بيشتر شود؛ 
افزايش  دهد، بايد تا رسيدن به آخرين آمار تلفات، پروتكل ها 
را كنترل كنيم.  او درباره تاثير آلودگي بر شيوع كرونا گفت: 
آلودگي به خودي خود شيوع كرونا را بيشتر نمي كند، بلكه 

از آنجايي كه ريه ها را درگير مي كن��د و با تنفس افراد در 
ارتباط است و عارضه اصلي ويروس كرونا نيز روي سيستم 
تنفسي اس��ت، هم افزايي پيدا مي كنند و خطر بيشتري 

ايجاد مي شود. 

    زمان اعالم پيروزي بر كرونا؟
چوبينه گفت: زماني مي توانيم از موفقيت در حوزه مقابله با 
كرونا صحبت كنيم كه آخرين مورد نيز درمان شده باشد و 
براي موارد شبه بيماري نيز دستورالعمل هاي دقيق و فوري 
اجرا شود.  او در پاسخ به اينكه اجراي فوري دستورالعمل ها 
در صورت مشاهده فرد مشكوك در تهران را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ گفت: در تهران سيستم هاي كنترل و پيشگيري 
نس��بت به مناطق ديگر كشور ضعيف تر است. حتما بايد 
سياستگذاران عرصه سالمت با هماهنگي مردم و سازمان ها 
به يك راه حل درست برسند. فردي كه شبه عالمت دارد بايد 
تامين مالي شود و بتواند درمان مناسب را دريافت كند تا 
نسبت به حضور در بيرون از منزل  احساس عدم نياز كند. 
چوبينه تصريح كرد: افراد بايد بدانند كه كسي متوجه 

آنها اس��ت و از نظر نظارتي و رعاي��ت پروتكل ها و 
همچنين از نظر حمايتي رصد مي شوند.

      روزانه ۱۱ مرگ  زودرس به دليل آلودگي هوا
در اين حال، حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با اعالم اينكه اولين مشكل شهر تهران و 
شهروندان آن آلودگي هواست، گفت: آلودگي هوا، مساله اي 
بين بخشي است و آن طور نيست كه يك بخش بگويد من 
حلش خواهم كرد و حتي سازمان حفاظت محيط زيست 
كه بر اساس قانون، مسووليت محيط زيست كشور را بر عهده 
دارد نيز به تنهايي نمي تواند مشكل آلودگي هوا را حل نمايد.

شهيدزاده با تأكيد بر اينكه اين مجموعه، شركتي چابك، 
علمي و تخصصي است كه سعي كرده مشاوري امين براي 
ساير مجموعه ها باش��د، افزود: از ابتداي تشكيل شركت 
كنترل كيفيت هوا، گرايش ها و جهت گيري هاي مختلف، 
باعث نشده س��مت و سوي حركت اين شركت به جهتي 
تمايل پيدا كند كه به خاطر آن بخواهد در بحث آلودگي 
هوا حرف غير كارشناس��ي بزند. وي با اشاره به اينكه اين 

شركت به عنوان مجموعه اي تخصصي در مورد اطالعات 
آلودگي هواي تهران كه با س��المتي شهروندان سر و كار 
دارد، »خودسانسوري« نمي كند، اظهار كرد: البته شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران بر خالف اسمش، هيچ گونه ابزار 
كنترلي در اختيار ندارد و از اين رو، كار اين مجموعه معطوف 
به پايش، تحقيقات و مش��اوره با محوري��ت اندازه گيري 
آالينده هاي هوا، ارايه راهكارهاي كنترل آنها و اطالع رساني 
و آموزش عمومي در اين ارتباط است. شهيدزاده با بيان اينكه 
»قانون هواي پاك«، مرجع مهمي است كه در صورت عمل 
به آن از سوي همه دستگاه هاي دست اندركار مي تواند در 
كنترل و كاهش آلودگي هواي تهران موثر باشد، تصريح كرد: 
طبق گزارش بانك جهاني در سال 20۱۸، خسارات ناشي از 
آلودگي هوا در تهران ساالنه دو ميليارد و ۶00 ميليون دالر 
برآورد شده بود، يعني روزانه ۷ ميليون دالر و از سوي ديگر، 
تعداد فوتي هاي منتسب به آلودگي هوا در ايران ساالنه ۱2 
هزار نفر برآورد مي شود كه ۴ هزار نفر از اين تعداد مربوط به 
تهران است و به عبارتي، به طور متوسط در تهران به دليل 

آلودگي هوا روزي ۱۱ مرگ زودرس اتفاق مي افتد.
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 استيضاح يا اصالح 
 مساله اين است

بدون ترديد دولتي كه در دور اول، دستاوردهاي اقتصادي 
چنين قابل توجهي را از خود به ثبت مي رساند، اگر تحريم 
نبود و منابع پولي روتين خود را دراختيار داشت، حتما 
س��ال هاي پاياني عملكرد بهتري داشت و مي توانست 
آمارهاي مطلوب تري از ثبات و رشد را ارايه كند. اين مقدمه 
ذكر شد تا همه بدانيم سياست هايي كه دولت و بخش هاي 
مختل��ف اجراي��ي و وزارتخانه هاي اقتص��ادي امروز در 
حوزه هاي پولي، مالي، مالياتي، بازرگاني و... اتخاذ مي كنند، 
مبتني بر شرايط كلي كشور در مواجهه با شرايط بيروني 
است. وقتي دولت حداكثر يك س��وم منابعش ناشي از 
ماليات است و دوسوم درآمد او يا ناشي از فروش اسناد خزانه 
يا فروش شركت ها يا تبديل دارايي خارجي به ريال )تسعير 
دارايي هاي خارجي( اس��ت، طبيعي است كه بخشي از 
شاخص هاي پولي و مالي متناسب با انتظارات عمومي 
رشد نكند. اقتصاد ايران حداكثر تا يك ماه ديگر وارد شرايط 
خاص پاياني سال خورشيدي مي شود، ضمن اينكه در اين 
بازه زماني آغاز انتخابات شوراها و رياست جمهوري در پيش 
است. هرگونه تغيير و تحول در سطح وزارتخانه ها طبيعتا تا 
زماني كه تغيير ايجاد شده در همه سطوح مديريتي كشور 

منتقل شود، چند ماه زمان مورد نياز است.
به عبارت س��اده تر ممكن است آثار تغييرات ايجاد شده 
موردنظر مجلس، حتي به بعد از انتخابات رياست جمهوري 
منتقل شود، يعني تصميماتي كه عمال نتيجه اي در بهبود 
اوضاع اقتصادي و معيش��تي نخواهد داشت. لذا در اين 
شرايط بايد به اس��تيضاح ها و عزل و نصب هاي وزرا نگاه 
كرد. بررسي هاي دقيق تحليلي نشان مي دهد آن  دسته 
از وزارتخانه هايي كه در ميانه راه فعاليت هاي دولت دچار 
تغيير شدند، برخالف وزارتخانه هايي كه از ابتدا سكاندار 
مطمئني داشتند، نتوانستند خروجي متناسب با انتظارات 
عمومي داشته باش��ند. بنابراين برخي تغييرات نه  تنها 
مزايايي بيش از خسارات احتمالي در اقتصاد و معيشت 
و... ندارند، بلكه ممكن است عكس آن اتفاق بيفتند و باعث 
بروز مشكالت عديده اي شوند. اين اظهارنظر به اين معني 
نيست كه اگر ناكارآمدي در وزارتخانه، دستگاه يا ساختاري 
وجود دارد، دستگاه هاي نظارتي رهنمود و اصالح را مدنظر 
قرار ندهند، بلكه يك روز هم اگر از عمر دولتي باقي مانده 
باشد، بايد براي آن تدبير مناسبي داشت. اما هر تدبير و 
عملكردي به معناي ح��ذف افراد و انتخاب جايگزين ها 
نيست، ما معموال روي سخت افزارها و حذف كار مي كنم؛ 
در حالي كه اگر روي نرم افزارها و اصالحات وقت بگذاريم 
نتايج بهتري به دس��ت خواهيم آورد، چراكه هر شخص 
و جرياني تنها در يك بخش خاص اثرگذار است و اغلب 
مسائل در س��طح كالن راهبري مي شود. بنابراين تصور 
مي كنم با توجه به اينكه عمر كوتاهي از فعاليت هاي دولت 
باقي مانده و به زودي دولت جديد سكان هدايت ساختار 
اجرايي را به دست مي گيرد، مجلس چنانچه نقش نظارتي 
خود را براي اصالح امور تقويت كند بهتر از تغييرات برآمده 
از استيضاح و... است. قبال درخصوص وزارت صمت اين 
رويكردهاي حذفي و بالتكليفي تجربه شده است و نتايج 
مناسبي به بار نيامده است. باز هم بايد تاكيد كنم كه اين 
اظهارات به اين معني نيست كه نظارت نبايد انجام شود، 
بلكه به اين معني است كه نظارت وجوه و سطوح مختلف 

دارد و نبايد حرف آخر را اول زد.

راند آخر  در بورس
به نظر مي رسد برخي از اين اقدامات براي آشفته تر كردن 
فضاي اقتصادي عملياتي مي شود. اما اين كار چه فايده اي 
دارد؟ از منظر اقتصاد سياسي تالش مي كنم تا موضوع را 
ارزيابي كنم. بعيد اس��ت كه رييس جمهوري دولتش را 
اين گونه تمام كند و بورس ارزان و پر از مساله را دو دستي 
به دولت بعدي تحويل بدهد. به نظر من رييس جمهوري 
روحاني، بورس را براي راند آخر نگه داش��ته است. شايد 
آب��ان و آذر براي اين بازي زود بود و به همين علت بورس 
پايين نگه داشته شد و با وجود بهبود وضعيت سودآوري 
شركت ها و بهبود قيمت جهاني نفت و فلزات هر بار بورس 
منفي تر ش��د. كار دولت با بورس تمام نشده و به نظر من 
وقتي زمانش برسد )مثال بعد از تصويب بودجه يا بهمن ماه 
و شرايط خاصش يا هر روز ديگري( دعواي زرگري وزيران 
هم تمام خواهد شد، دستورات و ژست هاي حمايتي از راه 
خواهند رسيد و بار ديگر بورس بر مدار رشد قرار خواهد 
گرفت، منتها اين بار در صورت چند برابر شدن قيمت نيز 
كس��ي بر طبل حباب نخواهد كوبيد. اصالح بنيادين و 
قيمتي بورس خيلي وقت است تمام شده و ريزش هاي 
بيشتر صرفا دستكاري بورس است و هيچ عنوان ديگري 
ندارد. واقعا توصيه اي براي كس��ي ندارم اما تجربه نشان 
داده است كه شرايط اينچنيني دوام زماني زيادي ندارد و 
مجموعه خريداران اين روزها بعد از گذشت اين هيجانات 
به سود خواهند رسيد. با ركود بازارهاي موازي امكان كسب 
سود از بازارهاي موازي وجود ندارد و خروج پول از بورس 
به قصد سرمايه گذاري در امالك وخودرو و... براي جبران 
كاهش ارزش سرمايه گذاري ها بسيار پرريسك است. من 
به شخصه منتظر اتمام اين بازي هستم و همچون پانزده 
سال گذشته كه كسب و كارم در بورس بوده، منتظر پايان 
اين جو منفي هس��تم كه هيچ وقت طوالني نبوده است. 

خانم ها، آقايان روز و روزگاري تازه  در راه است.

دستور به قيمت نابودي بورس
در اصل غيرممكن اس��ت و اين مسووالن آب در هاون 
مي كوبند و هيچ سودي براي بازار سرمايه ندارد. درست 
است اين دستورها سودي براي بازارسرمايه  ندارد ولي 
باعث مي ش��ود كه جو منفي در بازار تزريق ش��ود و در 
نهايت ش��اهد نزول اين بازار باشيم. بي اعتمادي اغلب 
و حساس��يت جزء ويژگي هاي اصلي و اساسي بورس 
محسوب مي شود و اين اظهارنظرها وضعيت معامالت 
را برهم مي زند و درنتيجه افت شاخص را در بازار شاهد 
هستيم. به طور كلي اظهارنظر هر نوع مقام و مسوولي 
براي بازار سم است و مسووالن بورسي همچون رييس 
س��ازمان بورس بايد پيگير اين اظهارنظرها باش��ند و 
در ص��ورت لزوم تذكر ب��ه عدم تكرار اين دس��تورها و 
اظهارنظرها بدهند چراكه زيان اين اظهارنظرها تنها براي 
سهامداران بازار است و براي فرد اظهاركننده هيچ تفاوتي 
ندارد كه چه باليي بر سرسهامداران و سرمايه آنان بياييد.

سازمان هواپيمايي: پس از 
ممنوعيت، مسافر از انگليس نداشتيم

در پي تاييد شدن ورود كروناي انگليسي به كشور 
از سوي وزير بهداشت انتقاداتي درباره نبود نظارت 
مناس��ب روي پروازها و ورود مس��افران به عنوان 
عامل شيوع اين ويروس جديد مطرح شد اما معاون 
سازمان هواپيمايي كشوري اين ادعاها را رد مي كند.

به گزارش ايسنا، سه شنبه هفته جاري، سعيد نمكي 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: 
اولين مورد كوويد ۱۹ جهش يافته انگليسي را در يك 
هموطن كه از انگليس آمده بود و بعد از مدت ها رصد، 
پيدا كرديم. وي در يكي از بيمارستان هاي خصوصي 
بستري بود و پس از بررسي هاي مكرر، تست كوويد 

۱۹ وي از نوع موتاسيون يافته تاييد شد.
در چنين شرايطي برخي از مردم در فضاي مجازي 
مدعي ش��دند كه دوباره نبود نظارت مناسب روي 
پروازها و ورود مسافران از طريق اين كشور كروناي 
جديد را به ايران وارد كرده اس��ت و مسووالن بايد 

پاسخگو باشند.
ابوالقاسم جاللي، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: گرچه 
ورود ويروس كروناي انگليس��ي به ايران از س��وي 
وزير بهداشت تاييد شده اما اين مساله ارتباطي با 
ايرالين ها و ش��ركت هاي هواپيمايي ندارد چرا كه 
دقيقًا از روزي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي اعالم كرد، جلوي پروازهاي انگلستان را 
گرفتيم و هيچ مسافري از آن روز به بعد اجازه ورود 

به كشور را نداشته است.
وي افزود: از تاريخ مذك��ور تاكنون همه پروازهاي 
ايرالين هاي داخلي و خارجي از انگلستان و به اين 
كشور را ممنوع اعالم كرديم و با قاطعيت مي توانيم 
بگوييم حتي به يك نفر هم اجازه ورود به كشور از 

طريق انگلستان را نداديم.
معاون سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه 
از همان روزهاي نخست وزارت بهداشت به دنبال 
فهرسته افرادي بود كه پيش از اعالم ممنوعيت از 
طريق انگلس��تان به ايران وارد شده بودند، گفت: 
پروازهاي مس��تقيم ي��ا غيرمس��تقيم و داخلي يا 
خارجي براي ما تفاوتي نداشت و جلوي همه آنها را 
گرفتيم چرا كه سالمت مردم براي ما اهميت دارد اما 
نمي دانيم اين مسافر چگونه وارد كشور شده است.

البته وزير بهداشت در اظهارات خود نيز اين مساله 
را تاييد كرد كه تخلفي در ورود اين مسافر صورت 

نگرفته است.
 وي گفت: حال اين فرد در حال حاضر خوب است 
و خوشبختانه از آنجايي كه از روز اول بسيار هوشيار 
و آگاه بودن��د، با اينكه با PCR منفي وارد كش��ور 
شده بودند، بين همراهان و خانواده شان كامال خود 
را ايزول��ه كرده و هيچ اياب و ذه��اب به هيچ جاي 
مشكوك نداشتند، تمام اطرافيان اين فرد ارزيابي 
شدند و خوشبختانه رد و نشاني از اين ويروس را در 

نزديكان و خانواده شان پيدا نكرديم.

۶۰۰  نفر از طرح مسكن ملي 
تهران انصراف دادند

در حالي كه قرار است از امروز، ثبت نام مرحله جديد 
مسكن ملي آغاز ش��ود، مديركل راه و شهرسازي 
استان تهران خبر داد كه در اين استان ۶00 نفر از 
طرح اقدام ملي مسكن انصراف داده اند. به گفته او، از 
ساعت ۱0 صبح پنجشنبه ۱۸ دي به مدت يك هفته 
سايت براي ثبت نام مجدد در ۱۹ استان و ۱۸3 شهر 

و همچنين اصالح اطالعات باز مي شود.
خلي��ل محبت خ��واه در گفت وگو با ايلن��ا درباره 
انصراف دهندگان مسكن ملي در استان تهران اظهار 
كرد: ۷3 هزار و 3۷۷ نفر در شهرهاي كمتر و بيشتر 
از ۱00 هزار نفر تهران در طرح اقدام ملي مس��كن 
ثبت نام كردند كه از اين تعداد 5۹ هزار و ۶22 نفر 
متقاضي مسكن ملي در شهرهاي پرند، پرديس و 

ايوانكي بودند.
وي ادامه داد: از اين افراد 3 هزار و 3۴۴ تفر در استان 
تهران و ۸ هزار و ۷2۹ نفر در شهرهاي جديد حائز 
ش��رايط بودند و تاييد نهايي شدند. كه به ترتيب 2 
هزار و ۸۷۹ نفر در استان تهران و ۸ هزار و 3۷0 نفر 
در شهرهاي جديد به مرحله افتتاح حساب رسيدند.

مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران گفت: از 
مجموع افرادي كه به مرحله رسيدند ۶00 نفر افتتاح 

حساب نداشتند كه اين معناي انصراف است.

حمايت شركت فرودگاه ها
از خوداتكايي هوانوردي عمومي

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بر 
حمايت از خوداتكايي در توسعه هوانوردي عمومي و 

راه اندازي ناوگان هاي كوچك، تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سياوش اميرمكري 
اظهار كرد: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با همكاري و همراهي سازمان هواپيمايي كشوري و 
تحت تدابير ويژه مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، 
بر آن شده است با بهره گيري از فرصت هاي صنعت 
هوانوردي و توجه به ساير شقوق حمل و نقل هوايي، 
ظرفيت هاي پنهان فرودگاه ها را متبلور ساخته و 
موجبات اثرگذاري انعكاس��ي بر ديگر صنايع را در 
مسير توسعه مناطق فراهم آورد كه خود رسالت و 
مسووليتي اجتماعي در عدالت برابر و رشد متوازن 
است. وي ادامه داد: در اين برنامه، حمل و نقل هوايي 
كوچك و هوانوردي عمومي كه به عنوان هس��ته 
اصلي صنعت هواپيمايي شناخته مي شود، تنها راه 
برون رفت از چالش هاي موجود در توس��عه شبكه 
پروازي و افزايش ضريب فعاليت فرودگاهي است 
كه مي تواند با شكل گيري كسب و كارهاي كوچك 
و ارزان، اقتصاد منطقه اي را تحت تاثير مس��تقيم 

خود قرار دهد.

هواشناسي: كاهش آالينده هاي هوا در دستور كار قرار گيرد

اعطا: نه برج باغ جديدي دركار است و نه درآمدي قرار است براي شهرداري حاصل شود

هشدار درباره هم افزايي آلودگي هوا و كرونا 

تكذيب صدور مجوز براي احداث 2۰۰ برج باغ 

طرح مجلس براي انتقال هواشناسيماليات خانه هاي خالي؛ از 200 تا 5 هزار ميليارد 

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه در 
جلسه كميسيون مشترك بررسي اليحه محرك اقتصادي 
٢، با صدور مجوز براي پرونده هاي برج باغ مخالفت كرديم، 
گفت: نه برج باغ جديدي دركار است و نه درآمدي از برج 
باغ قرار است براي شهرداري حاصل شود. اعطا درباره نامه 
شهرداري به شوراي شهر جهت تبديل برخي باغات تهران 
به برج اظهار كرد: اليح��ه اي با عنوان »محرك اقتصادي 
٢« از سوي شهرداري به ش��ورا ارسال شده و در جلسات 
كميسيون ها در حال بررسي است. افزود: يكي از مواد اين 
اليحه، درباره تعيين تكليف تعدادي پرونده برج باغ معلق 
مانده و مربوط به قبل از اسفند ٩٦ است كه بخشي از عوارض 
را در همان زمان پرداخت كردند كه در كميسيون با مخالفت 
ما مواجه و حذف شد. وي اظهار كرد: روز سه شنبه در جلسه 
كميسيون مشترك بررسي اليحه محرك اقتصادي ٢ با 
صدور مجوز براي پرونده هاي برج باغ مخالفت كرديم و آن 
ماده حذف شد. بنابرين نه برج باغ جديدي دركار است و نه 
درآمدي از برج باغ قرار است براي شهرداري حاصل شود. 
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران نيز در گفت وگو 
با فارس درباره ماجراي تبديل 200 باغ در پايتخت به دليل 

كرونا و شرايط بد اقتصادي ش��هرداري به برج مسكوني 
و تجاري و ارس��ال اليحه اي در اين زمينه به شوراي شهر 
تهران اظهار ك��رد: اليحه اي كه به صورت جداگانه در اين 
زمينه به شوراي شهر تهران واصل شده باشد به دستمان 
نرسيده ولي به طور كلي شهرداري اخيراً اليحه اي را كه در 
واقع الحاقيه اي براي مصوبه قبلي بسته محرك اقتصادي 
در شرايط ناشي از كرونا است ارس��ال كرده و درخواست 
داده شده كه كارها با سرعت بيشتري انجام و موانع اقدامات 
توسعه اي در حوزه شهرسازي برطرف شود. وي با اشاره به 
اينكه درخواست شهرداري در اين الحاقيه رفع مشكالت 
حين اخذ پروانه و پايان كار است، گفت: اصالحيه اين اليحه 
يا در واقع متمم اليحه محرك اقتصادي در شرايط ناشي 
از كرونا به كميسيون هاي شوراي شهر ارجاع داده شده و 
ما هم در حال بررسي نقطه نظرات در اين زمينه هستيم و 
نتيجه نهايي را اعالم خواهيم كرد. اين عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد: بندهايي در داخل اين اليحه هست كه بر 
اساس آن درخواست داده شده، افرادي كه پرونده هايي در 
مورد امالك خود دارند و در زمينه صدور پروانه به مشكل 
خورده و يا به رغم پرداخت پول براي صدور پروانه، پرونده 
آنها چند سال است متوقف شده از اين حالت خارج شود 

همچنين برخي امالك پرونده آنها با مصوبه برج باغ متوقف 
شده كه درخواست كرده اند پرونده هاي آنها با مصوبه 5۹۹ 
كميسيون ماده 5 و در چارچوب مصوبه شورا منطبق شود و 
پروانه بگيرند. نوري با اشاره به اينكه برخي از اين پرونده هاي 
شهرسازي قبال در چارچوب باغ شناخته شده و درخواست 
صدور پروانه آنها براي قبل از اسفند سال ۹۶ بوده كه مصوبه 
برج باغ تصويب شده است، گفت: مالكان اين باغات احتمااًل 
پرداخت هايي داشته و عوارض صدور پروانه را قباًل انجام 
داده اند و به دليل اينكه برنامه هايشان بالتكليف مانده در 
حال حاضر از شوراي شهر خواسته اند كه با بررسي مجدد، 
پرونده هاي آنها به جريان انداخته شود و در صورت امكان 
از طريق مصوبات كميسيون ماده 5 بتوانند پروانه تجاري 
يا مسكوني بگيرند. اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه من به شخصه مخالف انجام چنين موضوعي هستم، 
گفت: هر پرونده كه مصداق باغ باشند و ماهيت باغ داشته 
باشد حتمًا بايد بر اساس مصوبه خانه باغ با آن برخورد شود 
ما اين مساله را در شوراي شهر به بحث خواهيم گذاشت 
و تالش مي كنيم كه از باغ هاي تهران حفاظت كنيم. وي 
اظهار كرد: با نابودي باغ هاي تهران و تبديل آنها به برج هاي 
مس��كوني و تجاري مخالفيم و به هيچ عنوان خودمان را 

س��هيم در جرم تبديل باغ به برج نخواهيم كرد همانطور 
كه از ابتداي ش��وراي پنجم اين موضوع مورد توجه بوده، 
طي ۷ تا ۸ ماه پايان كار نيز از اين قضيه حفاظت مي كنيم. 
بر اس��اس اين گزارش، عبدالحميد امامي، معاون مالي و 
اقتصادي ش��هرداري اخيرا درباره اين موضوع گفت: اين 
پرونده ها به صورت باغ بزرگ نيستند و درخت هاي زيادي 
قطع نمي شود. ساخت و ساز در اين امالك آنقدر در نگاهي 
كه شورا دارد تا درختان حفظ شود و آلودگي كم تر شود و يا 
افزايش پيدا نكند تاثيري ندارد. باالخره برخي از اين افراد 
تمام يا بخشي از عوارض خود را پرداخت كرده و برايشان 
حقوق مكتسبه ايجاد شده است. امالك برخي از آنها هم 
باغ نبوده اما چون در گذشته ساخت و ساز در باغ امتيازاتي 
داشته، تالش كردند سند باغ بگيرند. اين افراد معتقدند 
پيش از اين اجازه س��اخت در باغات مي دادند و ما عوارض 
پرداخت كرديم، حاال نظر شورا تغيير كرده بهشان ارتباطي 
ندارد و باي��د مجوز بگيرند، به من بع��د از آنها مجوز داده 
نشود. در عين حال معتقدم شهرداري تهران در اين دوره 
بوستان هاي زيادي ايجاد كرده است، حاال ممكن است سن 
و سال درختان اين امالك با بوستان هاي ايجاد شده قابل 
قياس نباشد اما از نظر تعداد و حجم آنها را پوشش مي دهد.

سيد احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: دولت در اليحه بودجه ۱۴00 براي دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي رقم 200 ميليارد تومان را در نظر 
گرفته، اين در حالي است كه به راحتي اين رقم مي تواند به 
5 هزار ميليارد تومان برسد. به گزارش فارس، خاندوزي در 
يك برنامه تلويزيوني درباره وضعيت ماليات در كشور گفت: 
در بودجه سال گذشته سهم ماليات بيش از 35 درصد بود 
و براي امس��ال به 3۱ درصد رسيد. براي سال آينده سهم 
ماليات در بودجه به زير 30 درصد رس��يده كه نتيجه آن 
استقراض بيشتر است.  خاندوزي با اشاره به فرار مالياتي 
در كشور گفت: بين ۸0 تا ۱00 هزار ميليارد تومان برآورد 
قطعي فرار مالياتي در كش��ور است. برخي معافيت هاي 

مالياتي مانند مناطق آزاد وجود دارد كه اين موارد هم بايد 
مورد توجه قرار بگيرد و قانون اصالح شود كه بين ۱20 تا 
۱30 هزار ميليارد تومان برآورد قطعي مي ش��ود و طبق 
برآوردها اگر يك سوم معافيت ها برداشته شود حدود ۴0 
هزار ميليارد تومان نصيب دولت خواهد ش��د.  وي افزود: 
همچنين از محل ارزش اف��زوده دولت مي تواند ۶0 هزار 
ميليارد تومان درآمد كس��ب كند كه اگر اين رقم را با ۴0 
هزار ميليارد تومان معافيت ها و همچنين ۸0 هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي و ۴0 هزار ميليارد تومان ماليات بر ثروت 
و خانه هاي خالي جمع كنيم به رقم 220 هزار ميليارد تومان 
مي رس��يم. هرچند توان ماليات ستاني نظام اجرايي اين 

نيست كه در يك سال بتواند آن را اجرا كند. 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي را مطرح 
و امضا كرده اند كه به موجب آن سازمان هواشناسي 
از وزارت راه و شهرسازي به وزارت نيرو منتقل شود؛ 

اين طرح در مراحل بررسي است.
ب��ه گزارش تس��نيم، در مقدمه اين ط��رح آمده: در 
بسياري از كش��ورهاي جهان يك س��ازمان دولتي 
مسوول ارايه توأم خدمات هواشناسي و آب شناسي 
در سطح ملي و به صورت رسمي مي باشد؛ نمونه موفق 
آن هم در كشور اس��تراليا است كه به لحاظ اقليمي 
شباهت بسيار به كشور ما دارد. با عنايت به نزديكي 
فراوان مس��ائل فني و حوزه ه��اي كاري موضوعات 
هواشناسي و آب شناسي و همچنين وابستگي زياد 

اطالعاتي اين دو بخش ب��ه همديگر )كه در صورت 
موازي كاري مي تواند منجر به اتالف سرمايه كشور 
ش��ود( واگذاري اين مسووليت به يك سازمان واحد 
منطقي تر از تشكيل دو سازمان مستقل و تالش براي 

هماهنگي بين آنها است.
مطابق بررس��ي هاي انجام ش��ده با توج��ه به اصل 
تفكيك ناپذي��ري اطالعات پايه آب و هواشناس��ي 
از وظايف و ماموريت هاي ذات��ي وزارت نيرو، انتقال 
سازمان هواشناس��ي به اين وزارتخانه و ادغام آن با 
بخش مطالع��ات پايه مناب��ع آب وزارت نيرو تحت 
عنوان سازمان ملي آب و هواشناسي كشور پيشنهاد 

مي گردد.

مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: اوج آلودگي هوا تا 
روز جمعه بوده و تا اواسط هفته آينده ادامه دارد و در شرايطي كه خبري از سامانه 
بارشي نيست بهتر است منابع آالينده كاهش يابد. صادق ضياييان در گفت وگو با 
ايرنا، درباره اينكه وضعيت انباشت آالينده ها در كالن شهرها تا چه زماني ادامه دارد، 
افزود: وضعيت كنوني چيز جديدي نيست و هر ساله با پايداري هوا در فصل زمستان 
با پديده وارونگي هوا مواجه مي ش��ويم. وي با بيان اينكه زمين در فصل زمستان 
سرد است و باعث وارونگي هوا مي ش��ود، گفت: از آنجايي كه در ۱0 روز گذشته 
شرايط جوي پايدار بوده و تا اواسط هفته آينده )روز سه شنبه( با انباشت آالينده ها 

مواجه هس��تيم، وضعيت هوا پايدار است و جايجايي هوا نداريم. در روزهايي كه 
شرايط جوي پايدار است بايد منابع آالينده را كاهش دهيم، پاسخ به اين پرسش 
كه آالينده ها كدامند، در حيطه وظايف س��ازمان محيط زيست است و آنها بايد 
بگويند منابع آالينده چيست؟ به گفته ضياييان، از روز سه شنبه هفته آينده با ورود 

سامانه جديد به كشور، انتظار مي رود با وزش باد از حجم آلودگي كاسته شود.
او همچنين گفت: در دي ماه بارش گسترده اي براي كشور پيش بيني نمي شود، اما 
در بهمن ماه انتظار بارش بيشتري را داريم، هرچند پيش بيني هاي ماهانه و فصلي 

به طور معمول تا ۶5 درصد درست است و امكان خطا در آن وجود دارد.

اوج آلودگي هوا تا اواسط هفته آينده 
پيش بيني



بحران اقتصادي پساكرونا بدون فناوري 
در حالي كه جهان قبل از شيوع بيماري همه گير كوويد 
۱۹ نيز شاهد پيشرفت و استفاده گسترده اي از فناوري هاي 
ديجيتال بود، بنا به گزارش پژوهش��گاه فضاي مجازي، 
بسياري از كارشناسان، در مورد آينده بانكداري معتقدند 
اگر راهكارهاي مناس��ب به ويژه ديجيتالي شدن تسريع 
نشود، بحران ناشي از بيماري همه گير طوالني تر خواهد 
شد. جهان شاهد يك بحران بزرگ اقتصادي و همزمان 
است. پيش بيني هاي سال ۲۰۲۰ كاهش ۶ درصدي توليد 

ناخالص داخلي جهاني را نشان مي دهد و گزارش ها حاكي از 
آن است كه نرخ رشد اقتصادي تعداد بي سابقه اي از كشورها 
رو به منفي شدن است. اقتصادهاي پيشرفته جهاني با افت 
بسيار شديدتري در توليد ناخالص داخلي روبرو هستند و 
شايد بتوان گفت اين ميزان افت از زمان ركود بزرگ تاكنون 
ديگر مشاهده نشده است. بدون شك بانك ها نيز به دنبال 
اين بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت 
زيرا ورشكستگي گسترده اي در ميان صاحبان مشاغل و 

خانوارها ايجاد مي شود. به عالوه، بانك ها به دليل سرمايه و 
نقدينگي بااليي كه دارند بيشتر از آنچه پيش بيني مي شود 
تحت فشار ناش��ي از اين بحران قرار خواهند گرفت. اين 
بحران از چند جهت منجر به افزايش فشار رقابتي بر بانك ها 
شده و به ويژه در برخي مناطق، سودآوري آنها را نيز كاهش 
داده است. گزارش��ات متعددي در مورد آينده بانكداري 
عنوان كرده اند كه اگر راهكارهاي مناسب به ويژه ديجيتالي 
شدن تسريع نشود، اين بحران ناشي از بيماري همه گير 
طوالني تر خواهد ش��د. اعمال يك س��ري سياست هاي 
تحريكي به منظور افزايش ميزان وام دهي تنها در كوتاه مدت 
مي تواند ثبات را به بخش بانكي برگرداند اما در ميان مدت، 
بسياري از سيستم هاي بانكي بايد به منظور مقابله با اين 

بحران مورد بازسازي عميق قرارگيرند.

   بهره پايين، مقررات و مدل هاي تجاري بانكي
ما بيش از يك دهه اس��ت كه در دنيايي با نرخ بهره پايين 
و همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ماليم زندگي 
مي كنيم. اين نرخ هاي پايين از طريق كاهش حاشيه سود 
خالص و ضعف انگيزه هاي نظارتي و استانداردهاي وام دهي 
تاثير منفي زيادي بر س��ودآوري بانك ها گذاشته است. 
بولتون و هم��كاران، در اولين گزارش خود اعالم كرده اند: 
نيازهاي احتياطي، تحقيقات نظارتي و هزينه هاي انطباق 
در پي بحران مال��ي ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و همچنين طي اين 
بحران همه گير اخير افزايش پيدا كرده اند. اين اقدامات و 
افزايش ها به ايجاد يك بخش بانكي مقاوم تر كمك زيادي 
كرده كه در شرايط فعلي بسيار سودمند است اما در عين 
حال وضع قوانين جديد و دقيق تر، قدرت رقابتي بانك ها را 
نسبت به بانك هاي سايه )مجموعه ايي از واسطه هاي مالي 
غيربانكي نظير صندوق هاي سرمايه گذاري، بازارهاي سهام 
و رسانه هاي سرمايه گذاري سازمان يافته( كاهش داده و 
سبب انتقال برخي از فعاليت هاي تجاري از بخش بانكي 
به بانك هاي سايه ش��ده است. عالوه براين ايجاد مقررات 
دقيق تر سودآوري بانك ها را نيز تحت فشار قرار داده است. 
ميزان سودآوري بانك هاي كليه كشورها بين سال هاي 
۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ كاهش شديدي پيدا كرد و بانك ها دچار 

نوعي بحران مالي شدند. در ميان اين ۵ ناحيه اروپا و ژاپن 
كمترين ميزان س��ودآوري را طي اين سال ها داشته اند. 
بحران همه گير كوويد ۱۹ به اين معني است كه به احتمال 
قوي نرخ بهره براي مدت طوالني تري پايين خواهد ماند. 
بانك ها اگرچه در كوتاه مدت مي توانند از كانال پشتيباني 
بانك مركزي براي افزايش نقدينگي بهره مند شوند اما بحران 
عميق اقتصادي باعث خواهد شد وام هاي ناكارآمد كه براي 
بانك ها جريان نقدي و سودآوري به همراه ندارند افزايش 
پيدا كرده و در نتيجه ميزان بدهي بانك ها بسيار زياد شود.

   پول ديجيتال، فين تك، بيگ تك
جهان قبل از شيوع بيماري همه گير كوويد ۱۹ نيز شاهد 
پيشرفت و استفاده گسترده اي از فناوري هاي ديجيتال 
بود. در حاليكه استفاده بسياري از اين محصوالت و خدمات 
جديد ديجيتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود كارايي 
بانك هاي فعلي مي شوند اما از طرفي ديگر زمينه را براي 
ورود ش��ركت هاي جديد فرآهم آورده و س��بب افزايش 
رقابت با مدل هاي تجاري بانك هاي سنتي مي شوند. تاثير 
فناوري بر مدل هاي تجاري بانك ها بسيار چشمگير بوده 
است. پيشرفت هاي ديجيتالي بر سيستم هاي پرداخت، 
فعاليت هاي بازار سرمايه، تمديد اعتبار و جمع آوري سپرده 
تاثير زيادي گذاشته اس��ت. بانك ها از چند دهه گذشته 
تاكنون اش��كال ديجيتالي پول و پرداخت ه��ا را از طريق 
نظارت بر سپرده ها، دسترسي انحصاري به سيستم تسويه 
حساب بانك مركزي و مش��اركت نزديك با شركت هاي 
كارت اعتباري كنترل كرده اند. دارايي هاي متنوعي كه در 
ترازنامه بانك ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، كيف  پول هاي 
الكترونيكي، پول هاي ثابت يا موجودي هاي ارايه دهندگان 
خدمات مخابراتي چالش هاي زي��ادي را براي بانك ها به 
وجود آورده اند. مزيت رقابتي شركت هاي تازه وارد نسبت 
ب��ه بانك ها نه به دلي��ل خود دارايي ه��ا بلكه به خاطر 
استفاده از فناوري هاي پيشرفته مرتبط با دارايي ها است. 
فناوري هاي پيشرفته شركت هاي غيربانكي نه تنها به 
بخش مربوط به پرداخت ها بلكه به بخش هاي مختلف 

ديگر خدمات مالي نيز ورود پيدا كرده اند. 

پشتيباني و ارايه خدمات، كيفيت سرويس، مشكالت مالي 
و تعرفه، عدم آنتن دهي، پيامك متني، خدمات مالكيت و 
سيم كارت، تشعشعات، ترابردپذيري، خدمات ارزش افزوده 
تلفن همراه و بسته هاي تركيبي، همواره از مصداق هاي 
پرتكرار شكايات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ است. به گفته 
مديركل دفتر حفاظت از حقوق  مصرف كننده رگوالتوري، 
شكايات مربوط به عدم دايري و تخليه سرويس به موقع و 
قطع سيم كارت ش��خصي به دليل ارسال پيامك انبوه يا 
تبليغاتي از شكايات پرتكرار سامانه ۱۹۵ است و ميانگين 
زمان پاسخگويي به شكايات اين سامانه در بازه زماني ۹ ماهه 
سال جاري نسبت به سال گذشته، به پنج روز رسيده است.
س��امانه ثبت و پاسخگويي به ش��كايات ۱۹۵ به منظور 
افزاي��ش رضايت كاربران و رس��يدگي به ش��كايت هاي 
مردمي در حوزه هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات 
شامل تلفن ثابت، اينترنت، تلفن همراه، خدمات پستي، 
تشعشعات و دفاتر پيشخوان راه اندازي شده است. كاربران 
سرويس هاي ارتباطي، فناوري اطالعات و پستي مي توانند 
با مراجعه به سايت cra.ir.۱۹۵، تماس با تلفن گوياي ۱۹۵ 
 ICT ش��كايت هاي خود را از سرويس هاي مختلف حوزه
ثبت و پيگيري كنند. كاربران در مراجعه به سامانه ثبت و 
پاسخگويي به شكايات مبتني بر مكان نماي جغرافيايي به 
آدرس cra.ir.۱۹۵، ابتدا بايد محل شكايت خود را در منوي 
جست وجو انتخاب و روي نقشه به صورت دقيق مشخص 
كنند و در مرحله بعدي اطالعات شكايت شامل سرويس، 
نام اپراتور، نوع و موضوع ش��كايت را وارد كرده و با انتخاب 
دكمه مرحله بعد وارد منوي اطالعات تماس شوند. در اين 
مرحله پس از ورود اطالعات تماس و متن شكايت، گزينه 
ثبت را انتخاب كنند. پس از ثبت شكايت كاربر، كد رهگيري 
شكايت روي صفحه نمايش داده شده و همزمان به شماره 
تلفن همراه درج شده در اطالعات تماس ارسال مي شود. 
كاربران مي توانند با مراجعه مجدد به اين سامانه و انتخاب 
گزينه پيگيري شكايت و وارد كردن كد پيگيري از وضعيت 
رسيدگي به شكايت خود مطلع شوند. همچنين مشتركان 
در اين سامانه مي توانند شكايت هاي ساير مشتركان در 
حوزه هاي مختلف ICT را مش��اهده كنند و يا درصورت 
مس��تندات ش��امل تصوير، ص��وت آن را ضميمه كنند. 
پشتيباني و ارايه خدمات، كيفيت سرويس، مشكالت مالي 
و تعرفه، عدم آنتن دهي، پيامك متني، خدمات مالكيت و 
سيم كارت، تشعشعات، ترابردپذيري، خدمات ارزش افزوده 
تلفن همراه و بسته هاي تركيبي، همواره از مصداق هاي 

پرتكرار شكايات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ است. 

   كاهش ميانگين زمان رسيدگي به شكايات
پيم��ان  قره داغ��ي، مديركل دفت��ر حفاظ��ت از حقوق  
مصرف كننده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
گفت: با وجود رشد ۹۲ درصدي ميزان شكايات  ثبت شده 
در س��امانه ثبت، رس��يدگي و پاس��خگويي به شكايات 
)۱۹۵(، در بازه زماني ۹ ماهه س��ال جاري نسبت به سال 
گذش��ته، ميانگين زمان پاسخگويي به شكايات يك روز 
كاهش پيدا كرده است. وي درباره دليل كاهش ميانگين 
زمان رسيدگي به شكايات در س��امانه ۱۹۵، عنوان كرد: 
رگوالتوري با رصد برخط و مستمر وضعيت پاسخگويي 
اپراتورها به شكايات مشتركان، برگزاري جلسات متعدد 
با مديران دارندگان پروانه ها و تاكيد بر پاسخگويي به موقع 
شكايات و درخواست هاي مشتركان، ايجاد وحدت رويه در 
نحوه رسيدگي و پاسخگويي به شكايات با موضوع مشابه 
در چارچوب تعهدات پروانه اعطايي و مصوبات كميسيون 

تنظيم مقررات ارتباطات و ساير قوانين و مقررات مرتبط، 
 ،xdslplus راه اندازي سامانه هاي نظارتي مختلف مانند
نت سنج با هدف حل ريشه اي شكايات پرتكرار در سامانه 
۱۹۵، توانسته است ميانگين زمان پاسخگويي به شكايات 
را از شش روز كاري در سال گذشته به پنج روزكاري در سال 
جاري برساند. مديركل دفتر حفاظت از حقوق  مصرف كننده 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: از آنجا 
كه شكايات مربوط به عدم دايري و تخليه سرويس به موقع 
يكي از شكايات پرتكرار سامانه ۱۹۵ بود، رگوالتوري توانست 
با اصالح فرآيندهاي سامانه xdslplus جهت راه اندازي و 
جمع آوري سرويس مشترك، شكايت هاي مربوط به اين 
حوزه را به حداقل رسانده و مشترك را از آخرين وضعيت 

سرويس درخواستي خود مطلع كند.

   رصد درخواست به  FCP ها 
xdslplus با راه اندازي سامانه

 قره داغ��ي گفت: ب��ا راه ان��دازي درگاه ثبت درخواس��ت 
پهن باند ثاب��ت )س��امانه xdslplus(، رگوالتوري تمام 
درخواست هايي كه در سراسر كشور توسط شركت مخابرات 
اي��ران و اپراتورهاي FCP ثبت مي ش��ود را رصد مي كند. 
عالوه بر اين، كارگروه هاي استاني )با محوريت ادارات كل 
ارتباطات و فناوري اطالعات استان ها و با حضور شركت هاي 
ارايه دهنده سرويس( نيز موظف شدند به صورت مستمر 
درخواس��ت هاي مرتبط با دايري و جمع آوري سرويس 
اينترنت را پايش كنند. با اين اقدام تعداد شكايات و مدت 
زمان پاسخگويي به شكايات در اين حوزه نيز كاهش پيدا 
كرده است. وي ايجاد حساب كاربري براي دفاتر پيشخوان 
دولت و ICT روستايي و همچنين دفاتر پست را يكي ديگر 
از اقدامات رگوالتوري دانست و عنوان كرد: در حال حاضر 
دسترسي ويژه اي براي دفاتر پست و پيشخوان در سراسر 
كشور، تعريف شده است كه با استفاده از آن، دفاتر مي توانند 
شكايات مربوط به خود را مش��اهده و آن را بررسي كنند. 

در واق��ع رگوالتوري اين دفاتر را مل��زم كرد كه با كاربري 
ويژه خود، سامانه را به صورت روزانه رصد كرده و شكايات 
مربوط به خود را بررسي و رفع كنند. مديركل دفتر حفاظت 
از حقوق  مصرف كننده رگوالت��وري، بيان كرد: با نظارت 
رگوالتوري، پشتيباني سامانه ۲۰۲۰ در ۲۱ استان كشور 
نيز متمركز شده و قرار است استان هاي باقي مانده نيز تا 
پايان سال متمركز شوند، زيرا با ساماندهي سامانه هايي 
از اين دست ميزان ش��كايت كاهش پيدا كرده و كيفيت 

پاسخگويي نيز باال مي رود.

    قطع سيم كارت شخصي 
به دليل پيامك تبليغاتي

 قره داغي با بيان اينكه قطع س��يم كارت شخصي به دليل 
ارسال پيامك انبوه يا تبليغاتي، يكي ديگر از شكايات پرتكرار 
است، گفت: در اين راستا به مناطق ۹گانه رگوالتوري نيز 
دسترسي داده ايم تا شكايت هاي مربوط به استان هاي تحت 
پوشش خود را راساً رسيدگي و شكاياتي كه مربوط به قطعي 
سيم كارت است را به اپراتور مربوطه ارجاع دهند. وي در 
ادامه با اشاره به آمار شكايات  ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در ۹ 
ماهه اول سال جاري، بيان كرد: ۱۵۸ هزار و ۷۸۲ شكايت 
در اين سامانه به ترتيب در حوزه هاي اينترنت، تلفن ثابت، 
تلفن همراه، خدمات پستي، دفاتر پيشخوان، تشعشعات و 
خدمات ارزش افزوده  ثبت ش��ده است، اين آمار در همين 
بازه زماني در سال گذشته ۸۲ هزار و ۵۶۶ مورد بوده است. 
مديركل دفتر حفاظت از حقوق  مصرف كننده رگوالتوري، 
عنوان كرد: دليل رشد اين آمار الزاماً كم شدن كيفيت ارايه 
خدمات از سوي اپراتورها نيست، بلكه در اين مدت به دليل 
شيوع ويروس كرونا، نوع كسب وكارها، آموزش و تحصيل 
تغيير كرده و بر بستر اينترنت قرار گرفته است. از همين رو 
با كوچكترين قطعي و اختالل در شبكه، كاربران با سامانه 
۱۹۵ تماس مي گيرند. در صورتي كه در گذشته اگر قطعي 
و يا اختالل موقت در شبكه به وجود مي آمد، شكايتي در 

اين مورد ثبت نمي ش��د، اما اكنون انتظارات مردم به 
واسطه نيازهايشان باال رفته است. عالوه بر اين، به دليل 
آشنايي بيشتر مردم با سامانه ۱۹۵، ميزان مراجعه به 

آن نيز افزايش پيدا كرده است.

   كاهش كيفيت در سرويس
 به دليل افزايش مصرف

قره داغي گفت: از س��وي ديگر در گذشته خانواده ها يك 
سرويس داشتند و اغلب يك يا دو نفر به صورت همزمان 
از آن اس��تفاده مي كردند، اما امروزه ب��ه دليل دوركاري 
كارمن��دان، آموزش و تحصيل آنالي��ن، خريد اينترنتي، 
تماشاي آنالين فيلم و س��ريال ممكن است چندين نفر 
به صورت همزمان از يك سرويس استفاده كنند. همين 
موضوع نيز باعث كاهش كيفيت در سرويس شده كه در 
نهايت ميزان تماس با ۱۹۵ را افزايش مي دهد. يكي ديگر 
از داليل افزايش تعداد شكايات اين است كه كاربران تمام 
ش��كايات خود را به رگوالتوري ارجاع مي دهند، به عنوان 
مثال كاربران اختالل در شبكه شاد و سايت هاي دانشگاهي 
را نيز در سامانه ۱۹۵ ثبت مي كنند، در حالي كه اين موضوع 
به رگوالتوري مربوط نمي ش��ود. وي يكي ديگر از داليل 
افزايش شكايات  ثبت شده در س��امانه ۱۹۵ را راه اندازي 
سيس��تم call back در اين سامانه دانس��ت و افزود: در 
گذشته ممكن بود كاربر هنگام تماس با ۱۹۵ متوجه شود 
كه ۱۵ يا ۲۰ نفر در صف انتظ��ار وجود دارند، از همين رو 
ممكن بود از ادامه تماس صرف نظر كند، اما در حال حاضر 
كاربر مي تواند با شماره گيري عدد يك، شماره تلفن خود را 
ثبت كرده تا اپراتورهاي ۱۹۵ در ساعاتي كه سامانه، ترافيك 
كمتري دارد با آن شخص تماس بگيرند. از اين طريق صداي 

همه افراد در سامانه ۱۹۵ شنيده مي شود.
اين اظهارات در حالي اس��ت كه سال گذشته مدت زمان 
پاسخگويي به شكايات از شش روز كاري در فروردين ماه به 

دو روز كاري در تيرماه كاهش يافته بود.

رويداد

ويژه

دنیای فناوری دانش و فن6   Thu. Jan 7. 2021  1848   پنجشنبه    18     دي 1399   23 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره 

گيت هاب براي كاربران ايراني 
معافيت تحريمي گرفت

گيت ه��اب كه يك��ي از بزرگ ترين ش��ركت هاي 
ارايه دهن��ده خدم��ات ميزبان��ي ان��واع نرم افزار و 
كدنويسي است، از دريافت مجوز براي ارايه خدمات 
به كاربران داخ��ل ايران خبر داد. به گزارش مهر به 
نقل از زد دي نت، مجوز صادرشده از سوي امريكا به 
اين ش��ركت امكان مي دهد تا خدمات كاملي را به 
كاربران ساكن ايران ارايه دهد. پيش از اين گيت هاب 
به بهانه تحريم هاي امريكا هيچ خدماتي به كاربران 
داخ��ل ايران ارايه نمي كرد. ب��ه گفته نت فريدمن 
مديرعامل گيت هاب اين شركت به علت ضرورت 
تبعيت از تحريم هاي امريكا از اواسط سال ۲۰۱۹ 
خدمات رساني به كاربران كشورهاي ايران، كوبا، كره 
شمالي، سوريه و شبه جزيره كريمه را متوقف كرده 
بود. تحريم هاي ضدايراني گيت هاب چندي قبل 
جنجال گسترده اي به راه انداخته بود. ماجرا از آنجا 
آغاز شد كه حساب كاربري كل يك شركت اروپايي 
در گيت هاب به علت سفر يكي از كاركنانش به ايران 
براي ديدار با والدين مسدود شد. وي در جريان اين 
سفر به ايران از لپ تاپ خود و شبكه وي پي ان شركت 
براي ورود به گيت هاب استفاده كرد. گيت هاب نيز 
در واكنش كل حساب كاربري اين شركت را مسدود 
كرد. اين امر به واكنش تند سباستين اسالمسكي 
مديرعامل اين شركت آلماني موسوم به نئوكام منجر 
شد و نت فريدمن در واكنش به وي در توئيتر ضمن 
عذرخواهي از برنامه ريزي براي حل اين مشكل خبر 
داد. به گفته وي گيت هاب براي صدور مجوز دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي اياالت متحده به منظور 
اس��تفاده از اين سايت در ايران دو سال وقت صرف 
كرده و به دنبال دريافت مجوزهايي مشابه در مورد 

كريمه و سوريه است.

نقد كردن چك
با اپليكيشن تلفن همراه

اپليكيشن پرداخت موبايلي ونمو متعلق به پي پال 
براي اولي��ن بار نقد ك��ردن چك را با اس��تفاده از 
گوشي هاي هوشمند ممكن كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از اس��لش گير، خدمات نقد چك ونمو 
تنها در دسترس برخي كاربران اين اپليكيشن قرار 
گرفته است. با اس��تفاده از اين خدمات در شرايط 
شيوع ويروس كرونا ديگر نيازي به مراجعه به بانك 
براي دريافت مبالغ چك وجود ندارد. ونمو تا پيش 
از اين به علت ارايه خدمات ارسال و دريافت سريع 
پول با استفاده از گوشي هاي هوشمند محبوب بوده 
است. البته قبل از نقد شدن هر چك بايد فرايندي 
براي كنترل سنديت و صحت آن طي شود كه وقت 
زيادي را به خود اختصاص نمي دهد. پي پال مي گويد 
فرايند يادشده تنها به چند ثانيه زمان نياز دارد و در 
موارد محدودي ممكن است چند دقيقه يا حتي چند 
ساعت زمان ببرد. بعد از تأييد چك، پول به حساب 
كاربري فرد در ونمو منتقل مي شود كه فرايند آن 

نيز چند دقيقه طول مي كشد. 

يك ميليون و ۵۰۰ هزار لرستاني 
تحت پوشش اينترنت  تلفن همراه

 4G ٧۶ درصد جمعيت لرس��تان تحت پوشش 
 4G هم��راه اول و ۵٣.4 درص��د تحت پوش��ش
ايرانس��ل هس��تند.  مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات استان لرستان اعالم كرد: اپراتورهاي همراه 
اول و ايرانسل به ترتيب ۹۷.4 و ۸۳ درصد از جمعيت 
لرستان را تحت پوشش اينترنت نسل ٢ قرار داده اند.

اين ميزان براي اينترنت نس��ل ٣ براي اپراتورهاي 
همراه اول و ايرانس��ل به ترتي��ب ۷۹ و ۷۷ درصد 
جمعيت لرستان است. همچنين در حوزه اينترنت 
نسل 4 نيز مي توان به پوشش ۷۶ و ۵۳.4 درصدي 
جمعيت لرستان توس��ط اپراتورهاي همراه اول و 
ايرانسل اش��اره كرد. همراه اول حدود ۹۰.4 درصد 
جاده هاي لرستان را تحت  پوشش اينترنت پرسرعت 
قرار داده اس��ت. ۵۹.۵ درصد از جاده هاي لرستان 

نيز تحت پوشش اينترنت پرسرعت ايرانسل است.

ترامپ ۸ اپليكيشن چيني
را تحريم كرد

دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا در آخرين 
روزهاي مسووليت، فرمان اجرايي جديدي صادر 
كرده و هش��ت اپليكيش��ن چيني را تحريم كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، اين هشت 
اپليكيشن چيني علي پي، كم اسكنر، كيو كيو ولت، 
شيرايت، تنس��نت كيو كيو، وي ميت، وي چت پي 
و دبليو پ��ي اس آفيس هس��تند. در فرمان اجرايي 
كه ترامپ بدين منظور صادر كرده، ادعا ش��ده كه 
اپليكيشن هاي يادشده تهديدي براي امنيت ملي 
امريكا هستند و روي سياس��ت خارجي و اقتصاد 
اين كشور تأثير منفي مي گذارند. در بخشي از اين 
فرمان نيز آمده كه بايد براي مقابله با تهديد ناشي 
از نرم افزارهاي مرتبط با چين اقدامات جدي انجام 
شود. زيرا آنها اطالعات شخصي و خصوصي كاربران 
را ذخيره مي كنند و از اين طريق دولت چين خواهد 
توانس��ت از كاركنان و پيمان��كاران دولت فدرال 
جاسوسي كند. فرمان يادشده ظرف 4۵ روز اجرايي 
خواهد شد و بر اساس آن هرگونه نقل و انتقال پول از 
طريق اپليكيشن هاي مذكور در امريكا براي انتقال 
به افراد يا خريد اموال و غيره ممنوع است. همچنين 
افرادي كه نرم افزارهاي يادشده را توسعه داده يا آنها 
را كنترل مي كنند همراه با مراكز و شعب مرتبط با 

اين فعاليت ها تحت تحريم قرار مي گيرند.

هك شدن ۲.۵ ميليون سيم كارت 
در ايتاليا

هكرها با دسترسي به داده هاي خصوصي مشتركان 
۲.۵ ميليون س��يم كارت در ايتاليا توانس��تند اين 
اطالعات را به سرقت ببرند. به گزارش مهر به نقل 
از زد دي نت، اپراتور ايتاليايي هو موبايل اعالم كرده 
افرادي كه به علت حمالت هكري دچار مش��كل 
شده اند، مي توانند سيم كارت هاي خود را تعويض 
كنند. ه��و موبايل كه در مالكيت وودافون اس��ت، 
اين موضوع را كرده و اف��زوده كه عالوه بر تعويض 
سيم كارت مش��تريان آسيب ديده در حال بررسي 
موضوع براي شناس��ايي عوامل اين حمله هكري 
است. اولين بار يك تحليلگر امنيتي در ۲۸ دسامبر 
در زمان حض��ور در يك مجم��ع آنالين در بخش 
تاريك وب متوج��ه موضوع ش��د. وي يك پايگاه 
داده را شناسايي كرد كه حاوي اطالعات مشتركان 
خدمات اين اپراتور تلفن همراه بود و توسط هكرها 
براي فروش عرضه ش��ده بود. ه��و موبايل ابتدا به 
گزارش هاي منتشرشده در اين زمينه اهميتي نداد، 
اما سرانجام مجبور ش��د موضوع را در روز دوشنبه 
تأييد كند و با ارسال پيامك براي افراد هك شده از 
آنها خواست براي تعويض سيم كارت هاي خود به 
رايگان اقدام كنند. اپراتور ايتاليايي مدعي است در 
جريان اين حمله داده هاي مالي سرقت نشده است.

سيستم عامل هواوي به كمك 
توليدكنندگان موبايل چيني مي آيد

طبق گزارشي جديد هواوي به شركت هاي چيني 
اجازه مي دهد در صورت تحريم هاي امريكا از سيستم 
عامل اين شركت يعني هارموني در دستگاه هايشان 
استفاده كنند. به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيك، 
»ريچارد يو« مدير ارشد بخش مشتريان هواوي اخيراً 
اعالم كرده در صورتيكه دسترسي توليدكنندگان 
چيني موبايل به سرويس هاي موبايل گوگل ممنوع 
شود، آنها مي توانند از سيستم عامل هارموني استفاده 
كنند. به گفته يو، اين شركت ها مي توانند با استفاده 
از سيس��تم عامل هواوي )هارمون��ي او اس( اتكا به 
فناوري امريكايي را حذف كنند. اين خبر در حالي 
منتشر مي ش��ود كه شركت چيني چند هفته قبل 
تصميم خود را براي ارايه سيس��تم هارموني او اس 
جهت تمام محصوالتش اع��الم كرد و بيش از ۱۰۰ 
هزار توس��عه دهنده نرم افزار نيز براي س��اخت اين 
اكوسيستم همكاري مي كنند. شركت هايي مانند 
Midea، روبام و جويونگ از سيستم عامل هارموني 
در طيف وسيعي از دستگاه هايشان استفاده مي كنند. 

رشد فروش نيمه رسانا
در سراسر جهان 

با وجود ش��يوع ويروس كرونا، فروش نيمه رسانا در 
سراسر جهان رشد كرده و در نوامبر ۲۰۲۰ ميالدي به 
۳۹.4 ميليارد دالر رسيده است. به گزارش مهر به نقل 
از گيزموچاينا، پيش بيني مي شود فروش نيمه رسانا 
در سراسر جهان رشد كند. در نوامبر ۲۰۲۰ ميالدي 
فروش نيمه رس��انا به ۳۹.4 ميليارد دالر در سراسر 
جهان رسيد كه اين رقم نشان دهنده ۷ درصد رشد 
 ،SIA در مقايسه ساالنه است. طبق گزارش موسسه
فروش جهاني نيمه رساناها در نوامبر ۲۰۲۰ ميالدي 
به رش��د خود ادامه داد و به باالترين رشد مقايسه اي 
ساالنه از ماه مارس ۲۰۲۰ رسيد. جان نوفر مدير ارشد 
اجرايي اين شركت مي گويد: »بر اساس آمار موجود 
فروش ساالنه نيمه رس��انا در ۲۰۲۰ بسيار بيشتر از 
كل فروش ۲۰۱۹ خواهد بود. اين در حالي است كه 
در سال گذشته ميالدي موانعي مانند شيوع ويروس 
كرون��ا و ديگر عوامل اقتص��اد كالن در بازار اين كاال 
وجود داشتند. فروش نيمه رسانا به قاره امريكا در ماه 
نوامبر همچنان روند صعودي را طي كرد و در مقايسه 
ساالنه براي يازدهمين ماه متوالي با عددي ۲ رقمي 
رشد كرد.« براساس گزارش موجود طي نوامبر ۲۰۲۰ 
ميالدي، فروش نيمه رس��انا قاره امريكا در مقايسه 
ساالنه ۱4.۲ درصد رشد كرده بوده است. اين در حالي 
است كه اين شاخص به طور ساالنه در چين ۶.۳ درصد 
و در آسيا-اقيانوسيه و ديگر مناطق ۵.۳ درصد افزايش 
يافته است. هرچند فروش نيمه رسانا در بيشتر مناطق 
جهان رشد كرده اما اين ش��اخص در ژاپن و اروپا به 

ترتيب يك و 4.۸ درصد كاهش يافته است.

عدم دايري و تخليه سرويس و قطع سيم كارت شخصي به دليل ارسال پيامك تبليغاتي، از شكايات پرتكرار است

رشد ۹۲ درصدي ميزان شكايات از سرويس هاي ارتباطي

خانم خ�اور ذوالفقاری پور دارای شناس�نامه ش�ماره 3 به ش�رح 
دادخواست به کالسه9915/979 از این شورا درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره رحیمی فرزند حبیب 
و خاور به شناسنامه شماره 1869در تاریخ 1399/7/12در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-خاور ذوالفقاری پور فرزند غالمعلی به شناسنامه 3متولد1330 

مادر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد وی می باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به 

شورا تقدیم داردو اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

به موجب پرونده اجرائی کالس�ه 9901325 له خانم حدیثه یوسفی گلوردی فرزند 
محمد علی به ش�ماره ملی 2093661802 یک دس�تگاه سواری پراید صبا جی تی 
ایکس به شماره انتظامی 546 ص 94 ایران 62 به رنگ سفید روغنی مدل 86 و شماره 
شاسی 1412286081732S و شماره موتور 1941383 متعلق به آقای رضا برزگر دینه 
سری فرزند میکائیل به شماره ملی 2092354892 بازداشت و حسب درخواست 
بستانکار جهت ارزیابی معرفی و اوصاف ماشین بدین شرح می باشد: وضعیت بدنه: 
دارای فرورفتگ�ی و خط و خش و زنگ زدگی در داخل صندوق همچنین دارای آثار 
تعمیرات قبلی نیز می باشد 2- وضعیت موتور: بدلیل خرابی باطری اتومبیل روشن 
نگردید فلذا مستعمل سالم لحاظ گردید 3- وضعیت گیربکس و دیفرانسیل: بانگیزه 
خرابی باطری اتومبیل روشن نگردید فلذا مستعمل سالم لحاظ گردید 4- وضعیت 
الستیکها 20 درصد آج دارد 5- وضعیت رنگ : نیاز به تجدید رنگ در اکثر قسمتها 
دارد. 6- وضعیت تزئینات: نیاز به تعمیر دارد 7- به دلیل خرابی باتری اتومبیل روشن 
نشد لذا سیستم روشنایی مستعمل سالم لحاظ گردید توسط کارشناس رسمی در 
تاریخ 09-08-99 به مبلغ 350،000،000 ریال)سیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی 
شده اس�ت و پس از ابالغ به این مبلغ اعتراض نشد لذا خودروی مذکور از ساعت 9 
الی 12 روز سه ش�نبه مورخ 30-10-99 در محل نگهداری خودرو واقع در ساری - 
کمربندی شرقی پارکینگ خبازان ساری از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده 
از مبلغ 350،000،000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(شروع و به باالترین قیمت 
پیش�نهادی نقداً فروخته می شود.شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب س�پرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب س�پرده واریز نکند،مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرربرگزار خواهد شد. م الف 19908540
تاریخ انتشار:99-10-18 

آگهی مزايده منقول

پرویز علیزاده-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری



تعادل-  گروه صنعت |
طبق اعالم مركز پژوهش هاي اتاق ايران شامخ كل اقتصاد 
ايران در آذرماه امسال به 47.77 واحد رسيده كه همچنان 
وضعيت ركود در فعاليت ها را نشان مي دهد  اما شدت ركود 
آن نس��بت به آبان )45.7 واحد( كمتر شده است. در اين 
ماه شاخص مديران خريد بخش صنعت نيز به 49.3 واحد 
رسيده كه بعد از ركود آبان ماه )47.63(، سيگنال قوي تري 
را نسبت به بهبود فعاليت صنايع نشان مي دهد. همچنين 
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
ش��اخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در آذرماه 
47.77 به دس��ت آمده  است كه نش��ان مي دهد به طور 
ميانگين طي سه ماه گذشته، نرخ كاهش كمتري در ميزان 
فعاليت هاي اقتصادي وجود داشته و روند نزولي شاخص 
كل طي 6 ماه گذشته كمترين ميزان كاهش در فعاليت ها 
را ثبت كرده است. نتايج نشان مي دهد درحالي كه در اين 
ماه برخي فعاليت ها در بخش خدمات و كشاورزي با ركود 
بيشتري نس��بت به آبان روبرو بودند )تعطيلي سراسري 
بسياري از مشاغل خدماتي در نيمه اول آذر(، اما ماليم تر 
ش��دن نرخ كاهش ش��اخص كل در آذر، به دليل بهبود 

فعاليت ها در بخش ساختمان و صنعت است.

     شاخص مديران خريد كل اقتصاد
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، گزارش دوره پانزدهم طرح 
شاخص مديران خريد )PMI( كل اقتصاد در آذر 1399 و 
گزارش دوره بيست و هفتم طرح شاخص مديران خريد 
بخش صنعت را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش وضعيت 
شامخ كل اقتصاد و بخش صنعت در آذرماه نسبت به ماه 
قبل با بهبود مواجه ب��وده اما همچنان زير رقم 50 واحد و 
در محدوده ركود قرار دارد. ش��اخص موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري ش��ده در آذرماه 46.13 است و نسبت 
به آبان )39.84( شدت كاهش آن بسيار كمتر است. اين 
شاخص علي رغم آنكه همچنان كمتر از 50 است اما نرخ 
كاهش آن نسبت به شدت كاهشي كه طي ماه هاي اخير 
داشته كمتر شده، به گونه اي كه طي 14 ماه اخير )از مهر 
سال گذشته( كمترين نرخ كاهش را داشته است .  شاخص 
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در آذرماه 51.3 
به دست آمده كه نسبت به آبان ماه )46.11( روند افزايشي 
داشته و طي 10 ماهه گذشته بيشترين مقدار خود را به ثبت 
رسانده است كه چشم انداز روشن تري را براي ماه هاي پيش 
رو به همراه دارد. ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم 
خريداري شده )76.64( كه از ارديبهشت ماه روند افزايشي 
شديدي داشته است، براي دومين ماه پياپي از شتاب اين 
روند افزايش��ي كاسته شده است. عليرغم اينكه بر اساس 
گزارش مركز آمار شاخص كل كاالها و خدمات مصرفي در 
آذرماه 280.6 بوده است و نسبت به آبان )275.0( افزايش 
داشته است، كندتر شدن روند افزايشي در شاخص قيمت 
خريد مواد اوليه متأث��ر از كاهش اندك نرخ ارز طي دو ماه 
گذشته است كه بيشتر بر قيمت مواد اوليه وارداتي مشاهده 

مي شود. قيمت فروش محصوالت توليد شده يا خدمات 
ارايه شده در آذرماه )56.73( نرخ افزايش بسيار ماليم تري 
را نسبت به روند 8 ماهه خود از ابتداي سال داشته است كه 
بيشتر به دليل كاهش قيمت مواد اوليه وارداتي و كاهش 
تقاضاي مشتريان است. ش��اخص انتظارات در ارتباط با 
ميزان فعالي��ت اقتصادي در ماه آينده 56.38 اس��ت كه 
طي 7 ماهه اخير بيش��ترين مقدار خود را به ثبت رسانده 
است، نشان دهنده انتظارات خوش بينانه و چشم انداز بهتر 
اقتصادي در دي ماه است. به طوركلي با ادامه محدوديت هاي 
ناشي از كوويد 19 در آذرماه فعاالن اقتصادي بخش خدمات 
بار ديگر با كاهش در فعاليت ها روبرو شدند اين در حالي است 
كه وضعيت در بخش ساختمان و خدمات بهتر شده است و 
افزايش شاخص ميزان استخدام نيز چشم انداز روشن تري 

را نسبت به ماه هاي پيش رو نشان مي دهد.

     شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، 
ش��اخص مديران خريد صنعت در آذرماه، 49.30 است و 
بعد از ركودي كه در آبان ماه )47.63( داش��ت، سيگنال 
قوي تري را نس��بت به بهبود فعاليت صنايع در آذر نشان 
مي دهد، اما همچنان به دليل مشكالت موجود و همچنين 
كاهش تقاضاي مشتريان وضعيت صنايع به حالت عادي 
بازنگشته اس��ت. در بخش صنعت به جز شاخص صنعت 

ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه ساير 
زيرشاخص هاي اصلي وضعيت بهتري را نسبت به آبان ماه 
نشان مي دهند. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
در آذرماه 43.51 است و يكي از كمترين مقادير را از ابتداي 
سال 99 داشته است. به نظر مي رسد از يك سو انتظارات 
كاهشي قيمت ها از سوي مشتريان و از سوي ديگر ادامه روند 
تعطيالت و همچنين اثرات فصلي بعضي از فعاليت ها باعث 
كاهش تقاضاي مش��تريان در آذرماه شده است. شاخص 
ميزان موجودي مواد اوليه در آذر )48.92( عليرغم آنكه 
همچنان كاهشي است اما كاهش بسيار ماليم تري نسبت 
به آب��ان )42.49( دارد و نش��ان مي دهد با توجه به اينكه 
توليدكنندگان همواره و به ويژه در ماه هاي اخير با كمبود 
شديد مواد اوليه مواجه بوده اند اين شاخص در آذرماه، طي 
27 دوره از ابتداي ش��روع طرح )مهر 97( يكي از بهترين 
مقادير خود را به ثبت رسانده  است كه افزايش در ترخيص 

برخي مواد اوليه از گمركات كشور در آن موثر بوده است.
ش��اخص ميزان اس��تخدام و به كارگيري نيروي انساني 
51.0 است كه نشان مي دهد نسبت به آبان ماه )48.92( 
فعاالن بخش صنعت افزايش در به كارگيري نيروي انساني 
داشته اند. شاخص قيمت محصوالت توليد شده )56.62( در 
آذرماه با شيب ماليم تري افزايش داشته است و در ماه هاي 
اخير به ويژه از ابتداي سال كه شدت افزايش قيمت ها بسيار 
زياد بود، در آذرماه با افزايش كمتري مواجه بوده است. اين 

در حالي است كه كاهش تقاضاي مشتريان و كاهش قيمت 
مواد اوليه وارداتي باعث شده تا توليدكنندگان قيمت ها را 

كمتر افزايش دهند.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده 58.22 نشان دهنده 
انتظارات خوش بينانه و اميدواري فعاالن اقتصادي بخش 
صنعت به بهبود فعاليت ها در دي ماه اس��ت. شاخص كل 
شامخ در بخش صنعت براي صنايع پوشاك و چرم )32.5( 
به دليل كمبود ش��ديد مواد اوليه و صناي��ع فراورده هاي 
نفت و گاز )39.2( كمترين مقدار را نسبت به ساير صنايع 
داشته اند و صنايع الستيك و پالستيك )57.8( و وسايل 
نقليه و قطعات وابس��ته بهترين وضعيت را نسبت به ماه 
قبل داش��ته اند. همچنين صنايع الستيك و پالستيك، 
ماشين سازي و لوازم خانگي، كاني غيرفلزي، شيميايي، 
چوب و كاغذ و مبلمان و ساير صنايع وضعيت موجودي مواد 

اوليه خود را بهتر از ماه قبل ارزيابي كرده اند.
به طوركلي در بخش صنعت مالحظه مي شود كه به دليل 
اثر نوسانات قيمتي كاهش نرخ ارز و اثرات تورمي شديد طي 
ماه هاي ميزان تقاضاي مشتريان را به شدت تحت تأثير قرار 
داده و اكثر صنايع با كاهش سفارشات جديد روبرو هستند. 
همچنين تداوم تعطيلي ناشي از كوويد 19 نيز تأثير كاهش 
تقاضا را دوچندان كرده است. از سوي ديگر در بسياري از 
صنايع ترخيص مواد اوليه توسط گمرك و تخصيص ارز به 

شركت هاي توليدي كماكان با موانعي روبه روست.
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سئول اقدامي براي پرداخت 
بدهي ايران انجام نداده است

ايرنا |  رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي 
گفت: مذاكراتي براي پرداخت بدهي سئول به تهران انجام 
شده، اما هيچ كدام عملياتي نشده است. حسين تنهايي 
اظهار داشت: مذاكرات براي بازگشت بدهي كره جنوبي 
به كشور آغاز شده است و قول هايي براي پرداخت آن از 
سوي اين كشور داده شده است  اما تاكنون شاهد هيچ 
اقدام عملي نبوديم. وي افزود: در اين مذاكرات موضوع 
تهاتر نيز مطرح شده كه حداقل كاري است كه كره جنوبي 
مي تواند در راستاي پرداخت بدهي ها انجام دهد. رييس 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي خاطرنشان 
كرد: مقرر ش��ده تا كاالهاي غيرتحريمي به جاي پول، 
دريافت ش��ود و بتوانيم دارو، تجهيزات پزشكي و مواد 
غذايي وارد كشور كنيم. وي خاطرنشان كرد: همچنين 
مباحثي مبني بر واردات مواد اوليه، ماشين آالت، قطعات 
كارخانجات، لوازم خانگي، مواد بهداشتي مطرح شده اما 
به نتيجه اي نرسيده است. پيش تر خبرگزاري يونهاپ 
كره جنوبي از قول يك مقام وزارت امور خارجه اين كشور 
گزارش داده است كه تهران و سئول در حال مذاكره در 
مورد استفاده از پول هاي مسدود شده ايران در بانك هاي 
كره جنوبي براي خريد واكسن كرونا هستند. بر اساس 
اعالم اين خبرگزاري، 9 ميلي��ارد و 200 ميليون دالر 

مجموع بدهي كره جنوبي به ايران است.

 تعرفه صادرات ميگو و خرما
 به اوراسيا كاهش يافت

ايرنا | معاون توسعه بازارهاي صادراتي سازمان توسعه 
تجارت گفت: تعرفه صادرات ميگو و خرما به كشورهاي 
اوراسيا كاهش يافته و اين مهم براي بازار كشوري مانند 
روسيه به عنوان وارد كننده 40 ميليارد دالر مواد غذايي 
حائز اهميت است. مجتبي موسويان ريزي در كارگروه 
صادرات غيرنفتي استان بوشهر افزود: در سازمان توسعه 
تجارت برنامه هاي مختلفي از جمله كاهش هزينه هاي 
حضور در بازارهاي هدف از طريق انعقاد موافقت  نامه هاي 
تجارت ترجيحي مانند نمونه ايجاد شده براي كشورهاي 
اوراسيا شامل بالروس، روسيه، قزاقستان و قرقيزستان و 
ارمنستان در راستاي حمايت از صادرات انجام شده است.

وي بيان كرد: همچنين انتخاب راي��زن بازرگاني براي 
كشورهاي هدف صادرات و كمك به بسته بندي و بندينگ 
خرما و ميگو از ديگر اقدام هاي صورت گرفته براي بهبود 
صادرات اين محصوالت است. موسويان ريزي ادامه داد: 
توسعه زيرساخت هاي صادراتي در گذرگاه هاي مرزي 
اعم از خشكي و دريايي از ديگر اقدام هاي صورت گرفته 
براي صادرات محصوالت مختلف از جمله خرما و ميگو به 
كشورهاي همسايه است. وي يادآورشد: باتوجه به اينكه 
بيش از 60 درصد صادرات به كشورهاي همسايه است 
مي طلبد توسعه زيرساخت هاي صادراتي در گذرگاه هاي 
مرزي همواره مورد توجه باشد. موسويان ريزي ادامه داد: 
عالوه بر كمك هاي آموزشي به صادركنندگان، چنانچه 
آنها بخواهن��د در خارج از كش��ور دفترهاي مركزهاي 
تجاري ايجاد كنند براساس شيوه نامه بخشي از هزينه 
اجاره آنها توسط سازمان توسعه تجارت پرداخت مي  شود 
كه اين مهم ملزم به تصويب در كميته مربوطه است. وي 
گفت: ظرفيت پنج ميليارد دالري صادرات استان بوشهر 
ضرورت توجه ويژه اي به اين اس��تان را دوچندان كرده 
است . وي عنوان كرد: اتاق بازرگاني بندر بوشهر با بيش از 
يك هزار عضو در واقع لشكر صادركنندگان معتبر و باالي 
يك ميليون دالر كشور است. موسويان ريزي گفت: در 
اين راستا برنامه مناسب براي حمايت از صادركنندگان 
تسهيل تجارت و صادرات، توسعه زيرساخت ها، كمك 
به بدنه شركت  ها و برداشتن موانع فراروي ايفاي تعهدات 
ارزي اس��ت. وي ادامه داد: همچنين بايد براي استاني 
مانند بوشهر دفتر خدمات صادراتي و يا دفتر مركز تجاري 
بوشهر در مسكو ايجاد شود تا بتواند ظرفيت هاي صادراتي 
استان به كشور ظرفيت داري مانند روسيه را افزايش داد. 
موسويان ريزي اظهارداشت: سه گروه از محصوالت استان 
بوشهر شامل پتروشيمي، آبزيان و محصول كشاورزي در 
گروه هاي چهارگانه صادراتي ايران به روس��يه قرار دارد. 
وي اظهار داشت: چنانچه بوشهري ها خودشان بدون 
واسطه در بازار روسيه حضور داشته باشند مي توانند 
از ظرفيت بازار آن براي صادرات محصوالت توليدي 
استان بخوبي استفاده كنند چراكه از لحاظ بانكي نيز 

بهترين نوع همكاري با ايران را دارند.

 رشد ۱۹ درصدي توليد تاير
در ۹ ماهه امسال

ايسنا | طبق آمار اعالم شده توسط توليدكنندگان 
تاير، از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه، 198 هزار و 
339 تن تاير توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 19 درصد افزايش يافته است. طبق آمار، 
طي 9ماهه سال جاري 18 ميليون و 634 هزار و 818 
حلقه تاير در كشور توليد شده است كه به لحاظ تعداد 
حلقه، رشد 21 درصدي را در مقايسه با 9 ماهه نخست 
سال گذشته نشان مي دهد. اين تعداد الستيك 198 
هزار و 339 تن را ش��امل ش��ده كه به لحاظ وزني در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 19 درصدي 
داشته اس��ت. تا پايان آذرماه سال جاري، 118 هزار و 
462 تن تاير خودروي سواري، 18 هزار و 134 تن تاير 
وانتي، 40 هزار و 194 تاير باري و اتوبوسي، 4687 تن 
تاير راه سازي و صنعتي، 3278 تاير كشاورزي سبك 
و 13 هزار و 584 تن تاير كشاورزي سنگين در كشور 
توليد شده است. طبق آمار تايرهاي توليدي طي 9  ماهه 
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتيب 
26 درصد تايرهاي سواري، تايرهاي باري و اتوبوسي 
و تاير وانت ها هريك هش��ت درصد، تاير راه س��ازي و 
صنعتي 14 درصد، تاير كشاورزي سبك 58 درصدي 
و تاير كشاورزي سنگين 16 درصد رشد توليد داشته اند. 
همچنين در 9 ماهه امسال با رشد 33 درصدي 14 هزار 
و 293 تن الستيك دوچرخه، موتورسيكلت و اسكوتر و 
8086 تن تيوب با رشد 39 درصدي نسبت به 9 ماهه 

سال 98 در كشور توليد شده است.

 ديپلماسي ايراني
 براي توسعه صادرات خودرو

معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه در 
ديدار با مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي ديپلماس��ي و براساس 
سياست كلي وزارت امور خارجه، حمايت هاي الزم 
از ش��ركت هاي توليدكننده و بنگاه هاي صنعتي 
ايراني در بازارهاي جهان��ي صورت خواهد گرفت. 
سيد رسول مهاجر ضمن ابراز خرسندي از تحول و 
توسعه ايران خودرو گفت: اقدامات و برنامه هاي ايران 
خودرو پر از اميد، تالش و كوشش است و نوآوري در 
توليد در اين شرايط سخت تحريم جاي تقدير دارد.

وي اف��زود: وزارت ام��ور خارج��ه حاف��ظ منافع 
سرمايه گذاران خواهد بود و از اقدامات ايران خودرو 
در سطح بين المللي نيز حمايت خواهد كرد. مهاجر 
با تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي داخلي در تامين 
نياز ناوگان حمل و نقل عمومي، اظهار كرد: كشور 
مي تواند از ظرفيت هاي ايران خودرو ديزل در اين 

حوزه استفاده كند.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خ��ودرو نيز در اين 
ديدار گزارشي از عملكرد اين شركت در حوزه هاي 
مختلف ارايه كرد و خواس��تار افزايش همكاري و 
تعامل وزارت امور خارجه براي حضور در بازارهاي 
جهاني شد. فرشاد مقيمي ادامه داد: ايران خودرو 
اين آمادگي را دارد تا از زيرس��اخت هاي موجود در 
سايت هاي اين شركت در ساير كشورها براي رونق 
صادرات اس��تفاده كند. وي به شكستن پي در پي 
ركورد توليد در ايران خودرو اشاره كرد و با بيان اينكه 
در پايان آذرماه امسال از ركورد توليد سال گذشته 
عبور كرديم، گفت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته 
در بهمن ماه نيز از ركورد توليد سال 97 عبور خواهيم 
كرد. وي ادامه داد: اس��تفاده از توان قطعه س��ازان 
داخلي و كاهش ارزبري 162 ميليون يورويي، ارتباط 
با شركت هاي دانش بنيان و همكاري بانك ها جهت 
تامين منابع مالي براي توسعه خطوط قطعه سازي 
از جمله اقدامات ايران خودرو در سال 99 بوده است.

كشف انبار قاچاق لوازم خانگي 
به ارزش 4 هزار ميليارد ريال

فارس | سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با 
اشاره به لزوم نصب شناسه كاال بر روي توليدات لوازم 
خانگي، گفت: با اقدامات انجام شده در منطقه شورآباد 
يك انبار قاچاق لوازم خانگي به ارزش 4 هزار ميليارد 
ريال شناسايي شد. حميدرضا دهقاني نيا در يك برنامه 
خبري در مورد وضعيت مبارزه با قاچاق لوازم خانگي 
گفت: در حوزه توليد لوازم خانگي نرخ توليد افزايش 
يافته اس��ت و با هماهنگي هاي انجام ش��ده با وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت اقداماتي در خصوص توليد 
در حال انجام اس��ت تا كمبودي در اين زمينه وجود 
نداشته باشد و نياز مردم به لوازم خانگي تامين شود.  
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه 
براي مبارزه با قاچاق ل��وازم خانگي بايد عرضه، دپو و 
انبارش كاالي قاچاق با خطر پذيري مواجه شود، افزود: 
اين زيرساخت را تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز براي ما فراهم كرده است.  وي با اشاره به لزوم 
داشتن كد شناسه و رهگيري لوازم خانگي از مبدا توليد 
بيان داشت: با توجه به ممنوعيت واردات لوازم خانگي، 
بازرسين ما در صورت بازديد از يك انبار لوازم خانگي 
اگر كاالهاي موجود در انبار فاقد كد شناسه و رهگيري 
باشند مي توانند بر اساس ظن قاچاق،  پرونده تشكيل 
بدهند. دهقاني نيا گفت: لذا ضرورت داشتن شناسه كاال 
براي لوازم خانگي، ما را در مبارزه با قاچاق كاالي لوازم 
خانگي كمك كرده است و بر اين اساس مي توان هم در 
مبادي ورودي هم در محل دپو و هم در سطح عرضه 
كاالي قاچاق را با خطرپذيري مواجه كنيم. وي با اشاره 
اقدامات ستاد قرارگاه مبارزه با قاچاق لوازم خانگي بيان 
داش��ت: با همكاري وزارت اطالعات، نيروي انتظامي 
و تعزيرات شهرس��تان ري يك انبار نگهداري كاالي 
قاچاق لوازم خانگي در منطقه شورآباد شناسايي شد. 
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان داشت: 
براساس برآورد اوليه انجام شده در اين انبار نزديك به 
4هزار ميليارد ريال كاالي قاچاق شناسايي شده است .

 سهم ۱۰ درصدي 
زنجيره صنايع غذايي از كل صنايع 
ايسنا | معاون امور صنايع وزارت صمت از برنامه 
اين وزارتخانه براي تدوين س��ند راهبردي توسعه 
و تكميل زنجي��ره تامين صنعت غذايي كش��ور با 
همكاري تشكل هاي تخصصي و پيشكسوتان اين 
صنعت خبر داد. مهدي صادقي نياركي درنشست 
مشترك با تشكل هاي تخصصي صنايع غذايي اظهار 
كرد: صنعت غ��ذا با محصوالتي به ارزش 250 هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شود كه 10 درصد از ارزش 
توليد كل صنايع كشور است. 8700 واحد توليدي 
در كشور در اين صنعت در حال فعاليت هستند كه 
370 هزار شغل ايجاد شده است. صادرات 2 ميليون 
تن محصول فرآوري شده در زنجيره صنايع غذايي 
ارزشي معادل حدود س��ه ميليارد دالر در سنوات 
مختل��ف دارد. معاون امور صناي��ع وزارت صمت با 
بيان اينكه به دنبال تهيه و تدوين يك س��ند براي 
توس��عه و تكميل زنجيره تامين در صنعت غذايي 
هستيم، گفت: الزم است، ش��ركت هاي مديريت 
زنجيره با هدف حداكثر سازي زنجيره ارزش توسط 
شركت هاي معتبر پيشران صنايع غذايي تشكيل 
 ش��وند كه از مرحله كشت و مواد اوليه تا رسيدن به 
دست مش��تري كار را انجام مي دهند. جلوگيري از 
اتالف منابع در طول اين زنجي��ره و تنظيم بازار به 
صورت سيستمي و همچنين تطابق با فنآوري روز 
آمد در اين جلسات راهبردي مد نظر است. وي افزود: 
مديريت تركيب بهينه محصول و تنظيم قيمت در 
محصوالت پرمصرف، خروجي هايي است كه براي 
مدل زنجيره تامين صنايع غذايي ترسيم خواهد شد.

شامخ كل اقتصاد ايران در آذرماه 99 به 47.77 واحد رسيد

سيگنال قوي  به بهبود فعاليت صنايع

جزئيات تجارت كااليي ايران تحليل شد 

تضعيف مولفه هاي تجارت در سه فصل سال 
جزئيات تجارت خارجي كشور در س��ه فصل از سال 99 
نش��ان مي دهد، حجم صادرات و واردات به 51 ميليارد و 
970 ميليون دالر رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
سال 98، كه 63 ميليارد و 550 ميليون دالر بوده افت داشته 
است. تحليل داده هاي آماري بيانگر اين است كه در اين بازه 
زماني، كاالهايي به ارزش 26 ميليارد و 860 ميليون دالر 
وارد كشور شده است، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افت 16.2 درصدي داشته است. در مقابل، ميزان صادرات 
كشورمان در بازه زماني ياد شده بيانگر اين است كه بدون 
در نظر گرفتن نفت خام كاالهايي به ارزش 25 ميليارد و 
110 ميليون دالر به كشورهاي خارجي صادر شده است. اما 
آمارها همچنان افت 21.3 درصدي صادرات از نظر ارزشي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهند. همچنين 
طبق اين آمار منتشر شده تراز تجاري در سال گذشته منفي 
52 ميليون دالر بوده در حالي كه امسال به منفي 1 ميليارد 
و 750 ميليون دالر رسيده است. آمارها حكايت از تضعيف 

همه مولفه هاي تجارت تا پايان ماه نهم سال جاري دارد.

    تجارت خارجي ايران در سه فصل
ارزيابي هاي آماري نشان مي دهد، صادرات بدون نفت خام 
ايران در 9 ماه نخست سال 99، ارزشي معادل 25 ميليارد 
و 110 ميليون دالر داشته كه به لحاظ ارزشي افت بيش 
از 20 درصد را نسبت به مدت مشابه سال 98 تجربه كرده 
است. همچنين واردات كاال در سه فصل ابتدايي امسال به 
26 ميليارد و 860 ميليون دالر رس��يده كه حاكي از افت 
بيش از 16 درصدي در ارزش نسبت به مدت مشابه سال 98 

است. كسري تجاري 1 ميليارد و 750 ميليون دالري در نه 
ماه منتهي به آذر در سال 99 ثبت شده است. در عين حال، 
ارزش مبادالت تجاري 9 ماه نخس��ت سال 99 )مجموع 
صادرات و واردات( 51 ميليارد و 970 ميليون دالر است در 
حالي كه سال گذشته ارزش كل تجارت 63 ميليارد و550 
ميليون دالر بوده اس��ت. طس سه فصل نخست سال 99 
تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.2 درصد 

افت كرده است.

     مقاصد صادراتي 
مطابق داده هاي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
مهم ترين كشورهاي مقصد صادراتي و مبدا وارداتي در سه 
فصل ابتدايي سال 99 بيانگر اين است كه عمده صادرات 
كاالهاي ايراني به 5 كش��ور »چين، عراق،  امارات، تركيه 
و افغانستان« اس��ت. به گونه اي كه در سال 99 چيني ها 
6ميليارد و 400 ميليون دالر كاال از ايران خريداري كرده اند 
و در رتبه نخست قرار گرفته اند؛ اما ميزان صادرات ما به چين 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد از نظر ارزشي 
و 25 درصد از لحاظ وزني افت كرده است. دومين مقصد 
مهم صادراتي ايران، عراق است كه ارزش صادرات به اين 
كشور همسايه 5 ميليارد و 900 ميليون دالر بوده كه افت 
14 درصدي نس��بت به سال 98 براي آن ثبت شده است. 
امارات متحده عربي س��ومين جايگاه را دارد كه در سال 
گذشته 3 ميليارد و 300 ميليون دالر كاال از ايران خريداري 
كرده است. اما ميزان صادرات به امارات از نظر ارزشي و وزني 
رشد داشته است. چهارمين مقصد كاالهاي ايراني نيز تركيه 

است كه ارزش صادرات كاال به اين كشور 1 ميليارد و 900 
ميليون دالر بوده است. اين درحالي است كه سال 98 در 
همين بازه زماني ميزان صادرات به تركيه 4 ميليارد دالر 
بوده، كه نشان دهنده افت بيش از 50 درصدي در سال 99 
است. پنجمين مقصد كاالهاي ايراني در 9 ماه منتهي به 
اسفند سال 99، متعلق به افغانستان است. ارزش صادرات به 
افغانستان در اين مدت زماني 1ميليارد و 700 ميليون دالر 
بوده كه 2 درصد افت از لحاظ ارزش نسبت 9 ماه نخست 

سال 99 داشته است. 
20 مقصد برتر صادراتي ايران طي 9 ماه نخست سال 99 
به ارزش 23 ميليارد و 600 ميليون دالري گزارش شده كه 
سهم 94 درصدي از كل صادرات بدون نفت خام كشورمان 
را ب��ه خود اختصاص داده اند. اي��ران در اين مدت در تمام 
مقاصد صادراتي خود باستثناي كشورهاي امارات متحده 
عربي، آذربايجان، روس��يه، سنگاپور، آلمان و ونزوئال افت 
صادرات داشته است. بيشترين افت مقدار و ارزش صادرات 
در ميان ده مقصد مهم صادراتي ايران مربوط به كشورهاي 
تركيه، اندونزي، هند، چين و پاكستان است. در مقابل در 
دو مقصد صادراتي روسيه و آذربايجان افزايش مقداري و 

ارزشي صادرات را ثبت كردهايم.

    مبادي وارداتي 
مهم ترين مبادي وارداتي ايران نيز در 9 ماه منتهي به آذر 
سال99 به ترتيب عبارتند از »چين، امارات، تركيه، هند و 
آلمان«. كشور چين همچنان به عنوان اصلي ترين مبدا 
وارداتي ايران در 9 ماه نخست امسال 7 ميليارد دالر كاال به 

ايران فروخته است؛ اما نسبت به سال گذشته افت داشته 
است. ميزان واردات از چين از نظر ارزش 14.7 درصد و از 
نظر وزن 10.8 درصد افت داش��ته است. واردات از امارات 
در سه فصل اول سال 99 ارزشي معادل 6 ميليارد و 300 
ميليون دالر داشته كه رشد 3.1 درصدي نسبت به سال قبل 
را به خود اختصاص داده است. ارزش واردات كاال از تركيه 
نيز در همين بازه زماني 3 ميليارد دالر بوده كه افتي نزديك 
به 21 درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
كرده است. هند با 1 ميليارد و 700 ميليون دالر صادرات به 
ايران، چهارمين مبدا اصلي ايران براي واردات است. ميزان 
واردات ايران از اين كش��ور نسبت به مدت مشابه سال 98 
حدودا 40 درصد افت داشته است. آلمان نيز در بين پنج 
كشور عمده طرف معامله ايران محسوب مي شود كه در 9 
ماه ابتدايي سال 99 توانسته 1 ميليارد و 300 ميليون دالر 
كاال به كشورمان بفروش��د. ميزان واردات از آلمان نسبت 
به س��ال پيش از نظر ارزش 15.7 درصد افت داشته اما به 
لحاظ وزني رشد 34 درصدي را تجربه كرده است. براساس 
اين گزارش بيست كشور مهم فروشنده كاال به ايران طي 
9 ماه نخست سال 99 ارزش 25 ميليارد دالري و سهم 93 
درص��دي از كل واردات ايران را به خود اختصاص داده اند. 
ايران در اين مدت در بيش��تر مبادي وارداتي خود به جز 
كشورهاي امارات متحده عربي، انگليس و عمان افت داشته 
است. واردات ايران از 5 كشوز انگليس، آلمان، امارات متحده 
عربي، ايتاليا و روسيه به لحاظ مقداري افزايش داشته است. 
از طرفي مقدار و ارزش واردات ايران از كش��ورهاي چين، 

تركيه، هند و سويس افت داشته است. 

مديركل صنايع فلزي وزارت صمت: 

توليد و عرضه ورق هاي فوالدي با هم همخواني ندارد 
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت با بيان 
اينك��ه عرضه و تولي��د ورق هاي فوالدي در كش��ور با هم 
همخواني ندارد گفت: يكي از اهداف شيوه نامه جديد فوالد، 
واقعي سازي قيمت براي مصرف كننده است. كيوان گردان 
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت در برنامه 
تيتر امشب ش��بكه خبر با موضوع چالش هاي پيش روي 
صنعت لوازم خانگي گف��ت: همه توليد كنندگان موظف 
هستند تمام فاكتورهاي خود را در سامانه تجارت ثبت كنند و 
اين به شفاف سازي و ارايه سهميه عادالنه كمك خواهد كرد.

وي افزود: شركت ها و واحدهاي توليدي بايد صورت هاي 
مالي ساليانه و فصلي خود را ارايه كنند و همه اين اطالعات 

مالك سهميه بندي قرار خواهد گرفت. گردان گفت: همه 
موضوعات همسو است و همه اين موارد از صورت هاي مالي 
تا ميزان توليد به شفاف سازي كمك مي كند. وي گفت: از 
تير ماه بازار رصد مي شد تا با واقعي سازي، مشكالت توليد و 
عرضه رفع شود. گردان افزود: بررسي ها نشان مي دهد عرضه 
و توليد ورق هاي فوالدي در كشور با هم همخواني ندارد. وي 
گفت: سهميه هاي واحدهاي توليدي بعد از بازنگري ها تغيير 
كرد. گردان افزود: شيوه نامه دولت و مسير رفته شده بر اساس 
اين شيوه نامه براي شفافيت بيشتر است. وي گفت: رقابت را 
كوچك كرديم تا متناسب با واحدهاي توليدي ميزان عرضه 

هم لحاظ شده باشد.

عباس هاشمي دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي گفت: 
با شيوه نامه جديد در قيمت فروش اتفاق خاصي نمي افتد 
مگر اينكه در عرضه اتفاق خاصي افتاده باش��د. زنجيره 
تأمين فوالد بايد اصالح شود. وي گفت: بخش توزيع ورق 
به معاونت سرمايه آمده است، اما صنايع باالدستي در بخش 
ديگر مانده است كه اين بخش ها بايد ادغام شوند. وي افزود: 
وزارت صمت بايد حرف هاي بخش خصوصي را هم بشنود. 
هاشمي افزود: شيوه نامه جديد بدون نظارت جدي الزامًا 
جواب نخواهد داد نه اينكه اين شيوه نامه مفيد نباشد؛ بر 
اساس اين شيوه نامه بخشي از مصرف كننده هاي كاذب 
از زنجيره دريافت حذف مي شوند. وي گفت: در صنايع 

لوازم خانگي نبايد گذشته نگر باشيم امسال هر چيزي 
اتفاق افتاده بايد مالك باشد. قرار دادن سال 97 به عنوان 
مالك ارزيابي عادالنه نيست. حميدرضا غزنوي سخنگوي 
انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي هم گفت: قبل از 
شيوه نامه جديد وضع فوالد و لوازم خانگي خوب نبود، اما 
بعد از اجراي شيوه نامه جديد وضع شفاف شده است. قبل 
از اين شيوه نامه وضع توزيع فوالد واقعًا اسفناك بود. وي 
گفت: شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي زنجيره فوالد 
خدمت بزرگي به صنايع پايين دستي كشور بود. غزنوي 
افزود: قدم اول شيوه نامه است و مي تواند شرايط عادالنه را 

در صنايع فوالد جاري كند. 
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خبرروز

ويروس انگليسي در ۴۱ كشور و منطقه در جهان مشاهده كرونا
سازمان جهاني بهداشت )WHO( اعالم كرد: كروناويروس انگليسي تاكنون در ۴۱ كشور و منطقه در جهان شناسايي شده است. در 
گزارش سازمان جهاني بهداشت آمده است: تا روز سه شنبه )پنجم ژانويه( موارد محدودي از ابتال به سويه جهش يافته كروناويروس 
در انگليس در ۴۱ كشور و منطقه ديگر در جهان نيز مشاهده و همچنين گونه مشاهده شده در آفريقاي جنوبي نيز در شش كشور و 
منطقه گزارش شده است.در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ مقامات انگليس از مشاهده گونه جديد كروناويروس در اين كشور خبر دادند كه قدرت 
سرايت آن نسبت به گونه هاي ديگر اين ويروس ۷۰ درصد بيشتر است. به دنبال انتشار خبر مشاهده سويه جهش يافته كروناويروس 

در انگليس بسياري از كشورها مسافرت از/ به انگليس را لغو كردند.

رويداد

رييس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، ۱۰پيامد 
نامطلوب بازنشستگي پيش از موعد را تشريح كرد.روزبه 
كردوني گفت: طرح بازنشستگي پيش از موعد، در حالي 
مطرح شده است كه صندوق هاي بازنشستگي كشور به 
داليل مختلف با چالش هاي پايداري مالي مواجه هستند، 
به اين معني كه نه تنها درآمدها كفاف هزينه هاي جاري را 
نمي دهند، بلكه آينده تأمين مالي تعهدات بلندمدت آنها 
نيز با تهديد مواجه است. رييس موسسه عالي پژوهش 
تأمين اجتماعي، ۱۰ پيامد نامطلوب حركت به س��مت 

بازنشستگي پيش از موعد را اينچنين برشمرد: 
۱-  بازنشس��تگي پيش از موعد از يك سو با كاهش 
درآمدهاي صندوق هاي بيمه اي و از س��وي ديگر، با 
افزايش هزينه هاي آنها، پايداري مالي صندوق ها را به 

خطر مي اندازند.
۲-  بازنشستگي پيش از موعد مغاير با اصول بيمه اي و 
دقيقاً معكوس با روند اصالحات صندوق هاي بازنشستگي 
در جهان است. درحالي كه تجربه كشورهاي مختلف 
نشان از اصالح قوانين و مقررات بازنشستگي در راستاي 
افزايش سن بازنشستگي دارد، طرح بازنشستگي پيش 

از موعد به دنبال كاهش آن است.
3- دليل توجيهي طرح بازنشستگي پيش از موعد كه 
كمك به افزايش اشتغال جوانان است، پشتوانه علمي 

معتبري ندارد: شواهد علمي هيچ ارتباط مثبت قطعي 
را بين كاهش سن بازنشس��تگي و افزايش اشتغال 
جوانان نشان نمي دهند. حتي بسياري از مطالعات 
نشان مي دهند كه كاهش سن بازنشستگي به اشتغال 
جوانان كمكي نمي كن��د. اگر هم اين جايگزيني در 
اقتصاد ايران تأييد شود، تضميني براي جايگزيني 

كامل و تناظر يك به يك آن نيست.
۴-   هنگامي كه س��المندي جمعيت در كش��ور به وقوع 
بپيوندد، با اين حجم از مستمري بگيران و به خصوص در 
صورت تداوم مشكالت اقتصادي، تأمين مالي مستمري ها 
بطور قطع با مش��كل مواجه خواهد ب��ود و بار اجتماعي 
گس��ترده اي به همراه خواه��د داش��ت. بنابراين، طرح 
پيشنهادي كنوني، كه اين وضعيت را تشديد خواهد كرد، 
بدون ترديد از اين نظر پايداري جمعيتي را به خطر مي اندازد.

5- بازنشستگي زودهنگام، با خارج كردن افراد غير 
س��المند از بازار كار رسمي، به رش��د اقتصادي، در 
شرايطي كه بايد براي وقوع پديده سالمندي در كشور 

آمادگي داشته باشيم، ضربه مي زند.
6-   بازنشستگي پيش از موعد چون منجر به گسترش 
بخش غيررسمي مي شود، افزايش هزينه هاي اداري و 
بازرسي درنتيجه عدم تمكين به قانون را ممكن است 

در پي داشته باشد.
۷-   با توجه به شرايط تورمي كشور و نظر به قوانين موجود 
در خصوص اشتغال بازنشستگان، نظر به اينكه از يك سو 
مستمري ها كفاف زندگي مستمري بگيران را نمي دهد 
و از سوي ديگر مستمري بگيران توانايي انجام كار را دارند، 
بازنشس��تگي هاي زودهنگام قطعًا به گسترش بخش 

غيررسمي اقتصاد دامن خواهد زد.
8-   بازنشستگي هاي پيش از موعد اساسًا با ماهيت و 
مفهوم بازنشستگي كه با سالمندي و عدم توانايي براي 

انجام كار و فعاليت پيوند خورده، در تضاد هستند.
9-   طرح پيشنهادي فرايند آسيب به بهداشت رواني افراد، 
به خصوص مردان را كه عموماً در اثر كاهش فعاليت اجتماعي 

در دوران بازنشستگي رخ مي دهد، تسريع مي كند.
۱۰-  طرح بازنشستگي پيش از موعد با سياست هاي 

ترويج فرهنگ كار در ميان مردم در تناقض است.

طرح بازنشستگي پيش از  موعد كنار گذاشته  شد
جامعه خبر

دانش آموزان بعد از 
ترك تحصيل معتاد مي شوند

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از انجام پيمايشي 
در جامعه هدف دانش آموزي در رابطه با آسيب هاي 
اجتماعي خبر داد. اسكندر مومني گفت: نتيجه اين 
پيمايش نشان داد9۰ درصد دانش آموزاني كه ترك 
تحصيل مي كنند به يكي از آسيب هاي اجتماعي 
همچون اعتياد روي مي آورند. او افزود: طي دو سال 
گذش��ته، تحوالت خوبي در بخش همكاري هاي 
في مابين به ويژه در حوزه پيشگيري از اعتياد، انجام و 
گام هاي بسيار بزرگي برداشته شده است. همچنين در 
نظر داريم سال آتي، تفاهم نامه هايي كه ستاد مبارزه 
با موادمخدر در حوزه فرهنگي و پيشگيري از اعتياد با 
ديگر سازمان ها و نهادها مانند صدا و سيما در راستاي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي همچون طرح ياريگران 
زندگي منعقد مي كند، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي را دريافت كند تا برنامه ها هدفمند باشند.

مومني بيان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در سه 
حوزه مقابله، درمان و پيشگيري، برخي اقدامات را به 
كوتاه مدت و ميان مدت تقسيم بندي كرده كه تقريبًا 
به نتيجه رسيده و زيرساخت هايش آماده شده است، 
مانند طرح جمع آوري و ساماندهي معتادان متجاهر 
كه در كوتاه مدت، ظرفيت سه برابري براي آن، ايجاد 
شد.دبيركل ستاد با بيان اينكه راه اندازي اردوگاه ها و 
مراكز نگهداري معتادان، از ديگر اقدامات ستاد است، 
تصريح كرد: طي دو سال گذشته، ۱۰ مركز نگهداري، 
همراه با آخري��ن روش هاي درمان��ي و كارآموزي 
راه اندازي شده است و در يكي از همين مراكز، روزي 
5۰ هزار ماسك و 3۰۰ گان براي بيمارستان ها توسط 
مددجويان توليد مي شود كه موجب درآمدزايي اين 
افراد شده اس��ت. مومني گفت: در حوزه درمان نيز 
دستاوردهاي خوبي داش��ته ايم اما بايد تالش هاي 
بيشتري انجام ش��ود، متأسفانه 8۰ درصد معتادان 
بعد ترك، مجدداً به سمت اعتياد باز مي گردند كه در 
اين زمينه، همكاري هايي با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي داريم و داروهاي جديدي با همكاري 
معاونت علمي رياست جمهوري در حال توليد است.

او  اظهار داشت: در حوزه پيشگيري از اعتياد به دليل 
تأثيرگذاري كه دارد، بايد اقدامات بيش��تري انجام 
شود و ابزار فرهنگ و هنر به دليل تأثيرگذاري زياد، 
نق��ش موثري در اين زمين��ه دارد؛ لذا مرجعيت در 
حوزه پيش��گيري از اعتياد بايد به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي برگردد.مومني ادامه داد: بايد براي 
خانواده ها نس��بت به اعتياد حساسيت ايجاد شود. 
مردم مي خواهند مواد مخدر در دسترس نباشد تا 
كسي آن را مصرف نكند و اين مهم، حق مردم است، 
پس بايد همه براي اين هدف گذاري عمومي و ايجاد 
حساسيت تالش كنند.مي بايست چند كاراكتر موجز 
و كوتاه درست شود كه وقتي افراد جامعه، آن شعار يا 
كاراكتر را مي شنوند يا مي بينند، مفهوم پيشگيري از 

اعتياد در ذهنشان تداعي شود.

جانباختگان روزانه كرونا به ۸۲  نفر كاهش يافت
با فوت 8۲ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي 
در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان 
قطعي اين بيماري در كشور به 55 هزار و 
83۰ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي 6 هزار و ۲83 
بيمار جديد مبتال به كوويد ۱9 در كشور 
شناسايي شد و 6۰3 نفر بستري شدند. با 

اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به يك 
ميليون و ۲6۱ هزار و 9۰3 نفر رسيد. سيما سادات الري 
افزود: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۴۰ هزار و 5۲۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. همچنين ۴۷8۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند 

و تاكنون هفت ميليون و 939 هزار و 633 
آزمايش تش��خيص كوويد ۱9 در كشور 
انجام شده اس��ت. او گفت: در حال حاضر 
و بر اساس آخرين تحليل ها، ۴ شهرستان 
ساري، آمل، رامسر و سوادكوه شمالي در 
وضعيت قرمز، ۴3 شهرستان در وضعيت 
نارنجي و ۴۰۱ شهرستان در وضعيت زرد 
قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
مشاهده روند كاهشي موارد ابتال، بستري و فوت بيماري 
كوويد۱9 در كشور نتيجه همكاري همه مردم در رعايت 
توصيه هاي بهداشتي، توسعه همكاري هاي بين بخشي 
و تالش و مساعدت شبانه روزي كادر بهداشت ودرمان 
است اما اين روند كاهشي هرگز به معناي از بين رفتن 

ويروس و بيماري نيست.

افزايش ۳ برابري ظرفيت توليد الكل در ايران
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو با اشاره به اينكه پيش از شيوع 
كرونا 35 شركت به طور رسمي در كشور 
به توليد الكل مش��غول بودند، از افزايش 
۱۰۰ درصدي ميزان توليد اين شركت ها 
خبر داد. سيدحيدر محمدي اظهار كرد: 
پيش از شيوع كرونا ميزان توليد الكل در 
شركت هاي توليدكننده حدود روزانه 5 

هزار ليتر بود كه هم اكنون بسته به ميزان مورد نياز تا ۱5 
هزار ليتر و حتي بيشتر افزايش يافته است كه نشان از 
افزايش 3 برابري توليد دارد. او افزود: پس از جلسه اخير 
كميسيون قانوني ساخت و ورود نيز، مجوز احداث حدود 
۴9 شركت و كارخانه توليد الكل در استان هاي مختلف 
صادر شد كه الزامًا تمامي اين شركت ها ممكن است به 
عرصه توليد نرسد، اما درصورت بروز شرايط احتمالي، هر 
استان پاسخگوي نياز تامين الكل خود خواهند بود، ضمن 
آنكه تمام اين شركت ها مورد نظارت قرار خواهند داشت. 

مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو اظهار ك��رد: موافقت با افزايش 
تعداد ش��ركت هاي توليدكننده الكل به 
دليل شيوع كرونا اتخاذ شد و در حال حاضر 
نه تنها در هيچ استاني از لحاظ ذخاير الكل 
و محلول ضدعفوني كننده مشكلي وجود 
ندارد، بلكه درخواست هاي متعددي براي 
اخذ مجوز صادرات توسط توليدكنندگان 
ارايه ش��ده است. او خاطرنشان كرد: به منظور تسهيل 
روند توليد در اس��تان ها و كاهش بروكراسي اداري در 
سال جهش توليد، اختيارات قانوني به معاونت هاي غذا 
و داروي سراسر كشور به منظور صدور مجوزها تفويض 
شده اس��ت. به گفته محمدي براي جلوگيري از سوء 
مصرف ال��كل، نظارت ها براي رعايت ضوابط، تقليب و 
پلمپ براي تمامي حواله ها انجام ش��ده، كه به خوبي 
رعايت مي شوند، اين نظارت ها منجر به كاهش خود به 

خود سوء مصرف نيز مي شود.

اختصاص ۲۰۰ ميليون يورو براي خريد واكسن كرونا 
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجلس شوراي اس��المي از اختصاص 
۲۰۰ ميلي��ون يورو به منظ��ور واردات 
واكس��ن كرونا خبر داد. سيد مرتضي 
خاتمي، عضو كميس��يون بهداش��ت 
و درمان مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با پانا با اشاره به تامين واكسن 
كرونا اظهار كرد: وزارت بهداشت براي 

تامين واكسن كرونا اقداماتي را در دستور كار دارد و 
براي اين منظور قرار شده واكسن كرونا از كشورهايي 
وارد شود كه واكسن آنها مورد تاييد سازمان جهاني 
بهداشت قرار دارد و مجاز به خريد واكسن كشورهايي 
هستيم كه موفق به توليد واكسن اثربخش هستند. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 

اي��ران محدوديتي براي خريد واكس��ن 
كرونا ن��دارد، گفت: تنه��ا نگراني اي كه 
در اي��ن بخش وج��ود دارد، تحرم هايي 
است كه از سوي آمريكا براي كشورمان 
اعمال مي ش��ود و تمام ابع��اد مختلف را 
تحت تاثي��ر خود قرار داده اس��ت اما در 
مجموع محدوديتي براي خريد واكسن 
كرون��ا وجود ندارد و دول��ت براي تامين 
واكسن كرونا از كشورهاي خارجي ۲۰۰ ميليون يورو 
اختصاص داده اس��ت. او با بيان اينكه ويروس كرونا 
به ط��ور مداوم در حال تغيير چهره اس��ت، ادامه داد: 
اكنون ويروس كرونا در كشور انگليس تغيير چهره داده 
و بسيار خطرناك تر از نوع قبلي در حال شيوع است و 

اين ويروس به بسياري از كشورها انتقال يافته است .

مراسم ساالنه جوايز موسيقي گرمي ۲۰۲۱ به دليل نگراني از همه گيري ويروس 
كرونا به تعويق افتاد.به گزارش بيلبورد، مراس��م شصت و سومين دوره جوايز 
موسيقي گرمي كه قرار بود در تاريخ 3۱ ژانويه )۱۲ بهمن( برگزار شود به دليل 
نگراني از ش��يوع ويروس كرونا به زماني ديگر موكول شد.برگزاركنندگان اين 
جوايز، تاريخي در ماه مارس را براي برپايي اين مراس��م در نظر دارند كه در اين 
صورت جوايز گرمي ۲۰۲۱ به فاصله يك ماه از نود و سومين دوره جوايز سينمايي 
اسكار برگزار خواهد شد كه قرار است ۲5 آوريل )6 ارديبهشت( در لس آنجلس 
برگزار شود.امريكا مجددا با افزايش موارد ابتال به ويروس كوويد-۱9 رو به رو شده 
و لس آنجلس نيز يكي از كانون هاي اصلي انتشار اين ويروس محسوب مي شود.

جوايز معتبر گرمي در ۲۰ سال گذشته به غير از دو سال در استيپلز سنتر لس 
آنجلس برگزار ش��ده است.در شصت و سومين دوره جوايز گرمي، »بيانسه« با 

نامزد شدن در 9 بخش، بيشترين نامزدي را به خود اختصاص داد.

جوايز ِگرمي 
به تعويق افتاد

موسیقي

فيلم هاي سينمايي »قطار آن شب« و »مسير معكوس« در ۲ جشنواره فيلم هندوستان 
به نمايش درمي آيند. فيلم هاي قطار آن شب به كارگرداني حميدرضا قطبي و مسير 
معكوس س��اخته ابوالفضل جليلي در بخش رقابتي جشنواره هاي بين المللي فيلم 
كودكان كلكته و گوآهاتي هند نمايش داده مي شوند. جشنواره بين المللي فيلم كودكان 
كلكته از تاريخ ۲۲ تا ۲6 ژانويه ۲۰۲۱ برابر با 3 تا ۷ بهمن ۱399 در شهر كلكته و دومين 
دوره جشنواره بين المللي فيلم كودكان گوآهاتي در اواسط فوريه برابر با اواخر بهمن در 
شهر گوآهاتي هند برگزار خواهد شد. در قطار آن شب هنرمنداني چون افشين هاشمي، 
سيامك صفري، مريم بوباني، بهناز نادري و بهرام شاكري ايفاي نقش كرده اند. همچنين 
در مسير معكوس به كارگرداني ابوالفضل جليلي هنرمنداني چون پويان شكري، مسعود 
ناجي و مهديار اصغري ايفاي نقش كرده اند. مسير معكوس درباره نوجواني است كه 
مي خواهد فيلمساز شود، اما موانعي مختلف به او اجازه چنين كاري را نمي دهد ولي با 

همت باال از عهده همه مشكالت پيش رويش برمي آيد.

 حضور ۲ فيلم ايراني 
در بخش رقابتي ۲ جشنواره هندي

سینما

اليحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در 
برابر خشونت پس از حدود هشت سال 
رفت و آمد بين دولت و قوه قضاييه براي 
كس��ب تاييد، نهايتا ۱۴ دي سال جاري به تصويب 
دولت رس��يد؛ اين در حالي است كه اليحه ياد شده 
پس از اين بايد منتظر به تصويب رس��يدن از سوي 
نمايندگان مجلس باش��د كه خود مستلزم اراده و 

توجه نمايندگان به اين اليحه را مي طلبد.
اين اليح��ه اگرچه دير به تصويب دولت رس��يد اما 
اتفاق مباركي اس��ت. اليحه  هشت ساله اي كه طي 
رشد و تدوين خود شاهد حوادث ناگوار و تلخي براي 
زنان بود. ك��م نبودند تعداد زناني كه طي اين مدت 
قرباني خشونت شدند تا اين اليحه مجددا قوت گيرد 
و قدم به قدم به تصويب نزديك ش��ود. تدوين اين 
اليحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم 
با هدف جلوگيري از خش��ونت عليه زنان و حمايت 
قانوني هرچه بيشتر از زنان خشونت ديده آغاز اما با 
وقفه هاي طوالني م��دت در تصويب همراه بود كه 
متاسفانه مي توان گفت قرباني شدن  »رومينا«ها در 
تسريع روند رسيدگي به اين اليحه تاثيرگذار بودند. 
اليحه فعلي با نام جدي��د »حفظ كرامت و حمايت 
از زنان در برابر خش��ونت« به تصويب دولت رسيده 
و همين تغيير در نام خب��ر از تغيير در محتواي آن 
نيز مي دهد. از اين رو براي واكاوي موضوع با مشاور 
حقوق��ي و پارلمان��ي معاونت امور زن��ان و خانواده 

رييس جمهوري به گفت وگو پرداختيم.

  تغيير در نام و مواد اليحه به داليل مختلف
اش��رف گرامي زادگان، مش��اور حقوقي و پارلماني 
معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهوري درباره 
اليحه تصويب شده در هيات وزيران دولت به ايسنا 
گفت: اين اليحه در آغاز به نام »اليحه تأمين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت« خوانده مي شد اما در طي 
8 سال بررسي، عناوين مختلفي پيدا كرد از جمله 
اليحه ق��وه قضاييه با نام »اليح��ه صيانت، كرامت 
و تأمين امنيت بانوان در برابر خش��ونت« به دولت 
تقديم شد كه در نهايت از دولت با نام »اليحه حفظ 
كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت« به مجلس 
تقديم خواهد شد. اين حقوقدان با اشاره به تغيير مواد 
اليحه مذكور ادامه داد: نخستين بار اليحه با 9۲ ماده 
به دولت و از آنجا به قوه قضاييه، معاونت حقوقي قوه، 
ارايه شد. طي بررسي در قوه به دليل تصويب قانون 

مجازات اسالمي در سال 9۲، اليحه در 5۲ ماده در 
نهايي و به رييس قوه قضاييه ارايه ش��د زيرا برخي 
مواد تكراري بود. در اين فاصله- ارس��ال از معاونت 
قوه قضاييه تا تأييد رياس��ت محت��رم قوه - ناگهان 
اليحه دچار تغييراتي ش��د و با ۷۷ م��اده به دولت 
تقديم شد. يادآور مي شوم كه اين تغييرات خارج از 
انتظار معاونت امور زنان و خانواده بود و به داليلي كه 
از حوصله اين مصاحبه خارج است، نقدهاي معاونت 
به دولت اعالم شد.  به گفته او، موادي كه به اليحه در 
آن فاصله اضافه شد مورد نقد واقع شد چراكه برخي 
محدوديت ه��ا به نظر معاونت ام��ور زنان و خانواده 
با سياس��ت هاي كلي نظام و قانون اساسي مغايرت 
داشت لذا مقرر شد متن اليحه در كميسيون فرعي 
و اصلي دولت مورد بررسي و مداقه قرار گيرد؛ از اين 
رو نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور و نماينده 
قوه قضاييه و كليه دستگاه هاي مرتبط، نمايندگان 
خود را به كميسيون لوايح فرستادند تا وظايف مندرج 
در اليحه را با وظايف تدويني خود تطبيق داده و در 

اجراي اليحه همكاري كنند.

   ثبت »نظارت بر اجراي اليحه« 
در فصل دوم آن

گرامي زادگان با اشاره به اهميت نظارت بر اجراي اين 
اليحه، افزود: در اين اليحه به صراحت و با شفافيت 
در فصل دوم » نظارت بر اجراي « قانون آمده است. 
همگان مي دانند كه يكي از ضعفهاي اجراي برخي 
از قوانين بي نظارتي اس��ت لذا برخ��ي از قوانين در 
كشور - به اصطالح- خاك مي خورد! حال آنكه علم و 
آگاهي  به اين مساله موجب شد كه تدوين كنندگان 
بالفاصل��ه در فصل دوم اين عن��وان را ثبت كنند تا 
بتوان در هنگام اجرا، دستگاه هاي مسوول و ذيربط 
را موظف به اجرا و ارايه گ��زارش كنند. اين يكي از 
نقاط قوت اين اليحه است. البته تأكيد مي كنم كه 
بايد در اجراي اين نظارت سختگيري شود تا فرهنگ 

خشونت عليه زنان در كشور كاهش يابد. 

    مطابق با اين اليحه
 ۲۲ دستگاه اجرايي داراي  وظيفه اند

اين حقوقدان درباره تمايز اليحه فعلي با ساير قوانين 
مربوط به منع خشونت در كشور تصريح كرد: نگاه 
اليحه پيشگيري و بازدارندگي از خشونت است. از 
اين رو به اين عامل توجه بيشتري كرده است. پس 
از آن به حماي��ت توجه دارد. اگر مواد اليحه با دقت 
مطالعه شود روش��ن مي شود كه همه دستگاه هاي 
اجرايي در انطباق با نوع وظايفشان، ملزم به الزامات 
اين اليحه نيز ش��ده اند. به عنوان مثال ۲۲ دستگاه 
اجرايي، نهاد و سازمان و قوه قضاييه وظايفي دارند 
ك��ه در جهت نگاه فوق الذكر هم��كاري و همراهي 

خواهند كرد.

  تاكيد معاونت امور زنان و خانواده 
براي رعايت عدالت در تدوين اين اليحه

گرامي زادگان ادامه داد: الزم به ذكر است كه در اين 
اليحه ريز ريز موضوعات مورد توجه قرار گرفته است 
و بايد چندين دستورالعمل براي ارتباط با خشونت 

ديدگان تدوين شود تا هيچ سوء استفاده اي از قانون 
نشود و حق و عدالت در جايگاه شايسته اي بنشيند. 
يادآور مي شوم كه اجراي هر قانوني بايد در چارچوب 
وجدان انساني و عدالت جاري و ساري شود. انتظار 
معاونت امور زنان و خانواده نيز از پيگيري اين اليحه 
طي س��ال هاي گذش��ته تا امروز، حكمراني حق و 

عدالت بوده است.

    وظيفه محوله بر نيروي انتظامي 
در حمايت از زنان خشونت ديده چيست؟

مش��اور حقوق��ي و پارلماني معاونت ام��ور زنان و 
خان��واده رييس جمه��وري درباره نق��ش نيروي 
انتظامي در اليحه تصريح كرد: خوشبختانه نماينده 
نيروي انتظامي در هر دو كميسيون فرعي و اصلي 
دولت در نشس��ت ها حضور فعال داشتند و نكات 
مهمي را يادآوري كردند. ني��روي انتظامي در اين 
اليحه در رديف اول چنين برخوردهايي در خانواده 
و اجتماع اس��ت و اولين زنگ تلفني كه به صدا در 
مي آي��د در كالنتري هاي ش��هري و پاس��گاه هاي 

انتظامي است. نمايندگان نيرو از مشاهدات خود از 
مراجعين گفتند و حاضرين را از چالش هاي پيش 

روي ماموريت هايشان مطلع كردند. 
به گفته اي��ن حقوقدان، مطابق ب��ا اليحه تصويب 
شده در دولت، نيروي انتظامي موظف است واحد 
ويژه تأمين امنيت زن��ان در كالنتري ايجاد كند و 
پاس��خگوي مراجعين باش��د مضاف بر آنكه ضمن 
به كارگيري پليس زن، وظيفه دارد نيروي متخصص 
تربيت و دس��تورالعمل رفتاري براي ماموران خود 
تدوين كند. همچنين بايد با فوريت هاي اجتماعي 
و مركز اس��كان موقت و تش��كل هاي م��ردم نهاد 

همكاري كند.

    توجه اليحه فعلي به ديه زنان
گرامي زادگان در بخش ديگر س��خنان خود درباره 
بحث ديه زن��ان گفت: در بن��د ۱ - رديف ب- ماده 
9 وزارت دادگس��تري مل��زم به تأس��يس صندوق 
حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت 
است و اين موضوع در دس��تور كار صندوق مذكور 
اس��ت. در ماده ۱۰ اين اليحه نيز مجدد به پرداخت 

مابه التفاوت ديه تأكيد شده است. 

    توجه اليحه به بحث خروج زنان از كشور
مش��اور حقوق��ي و پارلماني معاونت ام��ور زنان و 
خانواده رييس جمهوري درباره بحث خروج زنان 
از كشور همچنين گفت: در ماده 58 اين اليحه به 

اين مهم اشاره شده است.
 در م��وارد خ��ودداري غيرموجه ش��وهر از خروج 
زن، دادگاه با دريافت دادخواس��ت زن به موضوع 
رس��يدگي و حكم ص��ادر مي كند. در س��ابق نيز 
دادس��تان اين وظيفه را داش��ت تا به اين موضوع 
رسيدگي كند. او همچنين درباره مبحث حضانت 
اين را گفت كه موضوع حضان��ت، بحثي جداگانه 
دارد كه معاون��ت امور زنان و خان��واده، اليحه اي 

تدوين و به دولت ارايه كرده است.  

    نظر شوراي نگهبان 
براي تصويب اليحه حمايت از زنان چيست؟

گرام��ي زادگان در اين باره كه گفته مي ش��ود نظر 
شوراي نگهبان در تصويب اين اليحه مهم خواهد 
بود چراكه مش��خص نيست كدام تفاسير از شرع را 
مالك قرار دهند، اظه��ار كرد: هر وقت اليحه اي يا 
طرحي در جامعه مورد بحث ق��رار مي گيرد، قبل 
از ارجاع به ش��وراي نگهبان و بررس��ي آن، همه به 
مخالفت شوراي نگهبان استناد مي كنند و جلوي 
تدوي��ن و اص��الح قوانين را مي گيرن��د. حال آنكه 
شوراي نگهبان تا قانون پيشنهادي را نديده، نبايد 
در مورد تصميماتش اظهارنظر و قضاوت كرد زيرا 
شوراي نگهبان به انطباق با قانون اساسي هم استناد 

خواهد كرد. 

    اكنون نوبت نمايندگان مجلس است
او همچنين گفت: اين اليحه در كاهش خش��ونت 
عليه زنان موثر است. البته بايد به نگاه پيشگيري و 
بازدارندگي خشونت عليه زنان، توجه فرهنگي هم 
كرد و از آموزش دريغ نكرد. همه مس��وول هستيم 
تا محيط آرام بخشي در خانه و جامعه فراهم كنيم. 
اين اليحه مي تواند نقش موثري در بهبود وضعيت 
كنوني داشته باشد. اصطالحي است كه مي گويد با 
يك گل بهار نمي شود. قوانين ديگري هم هستند 

كه بايد اصالح شوند.
 زن��ان در كش��ور نيازمن��د كس��ب مهارت ه��ا و 
حمايت هاي بيشتر چه در شهر و چه در روستاها و 

بخصوص در مناطق محروم هستند.
گرام��ي زادگان در پايان گف��ت: معاونت امور زنان 
و خانواده طي 8 س��ال به وظيفه اش عمل كرد و با 
پيگيري در دولت آن را به ثمر رساند. اكنون نوبت 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت، اين 
گوي و اين ميدان؛ البت��ه معاونت انتظار دارد كه با 
توجه به ماهيت اليح��ه، نمايندگان نيز به اهميت 
اليحه و مطالبات مندرج در آن رأي دهند. الزم به 
ذكر اس��ت كه در ماه هاي اخير نمايندگان، پيگير 
تسريع اليحه و ارجاع آن به مجلس شوراي اسالمي 
بودند. همچنين از مسووالن رسانه اي و بخصوص 
خبرنگاران مي خواهم كه ب��ا مطالعه اليحه از بعد 
ترويجي به اج��راي آن كمك كنند ت��ا جامعه اي 
بهتر با آرامش بيش��تر پيش رو داش��ته باشيم و تا 

خانواده هاي بهتر و سالم تري داشته باشم. 

گزارش
تصويب اليحه  حمايت از زنان بعد از ۸  سال در دولت

ايجادواحدويژهتأمينامنيتزناندركالنتريها
توجه به »ديه« زنان قرباني خشونت
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