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يادداشت2-

صنعت رشد كرده است
اما!...

معاون اقتصادي بانك مركزي
اخيرا اعالم كردكه «ش��اخص
تولي��د كارگاهه��اي ب��زرگ
صنعتي كشور در سه ماهه دوم
نسبت به دوره مشابه سال قبل
 11.9درصد» رشد كرده است.
به گفته اين مق��ام اقتصادي با
حسينحقگو
توجه به اينك��ه «قريب به 70
درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به كارگاههاي بزرگ
صنعتي (باالي  100نفر كاركن) اختصاص دارد» رش��د
واقع ش��ده يعني  11.9درصدي توليد كارگاههاي مزبور
«برتقويتعملكردرشداقتصاديدرتابستانامسالموثر
خواهدبود» .پژوهشكدهپوليوبانكينيزدرگزارشاخير
خود از رشد 6/9درصدي توليدات صنعتي شركتهاي
بورس��ي در مهرماه خبر داد كه بر اساس اين گزارش «در
دو سال اخير بي سابقه بوده است ».البته در اين گزارش
عنوان ميشود كه بخش عمده اين رشد متعلق به رشد
توليدات محصوالت شيميايي و خودروسازي و قطعات
بودهاست .ضمنآنكهنميتوانهمينرشدهايواقعشده
را ناديده گرفت و از آن خشنود نبود و سپاسگزار كارگران
ومهندسانومديراناينبنگاههابرايكسباينموفقيت
دراينشرايطبسيارسختتحريميوسلطهپاندميكرونا
سپاس��گزاري نكرد .اما همانطوريك��ه در ادامه گزارش
پژوهشكده پولي و بانكي آمده اس��ت ،شاخص توليد در
صنايع دستگاههاي برقي و ماش��ينآالت و تجهيزات در
همينمهرماهنسبتبهمدتمشابهسالقبلرشدمنفي
داش��ته كه اين رش��د منفي در ماههاي اخير تكرار شده
است و «با توجه به اينكه اين صنايع توليدكننده كاالهاي
سرمايهاي هستند كاهش متوالي توليد در اين صنايع را
ميتوان نشانه تضعيف سرمايهگذاري در اقتصاد كشور
دانس��ت ».بيگمان عبارت فوق در گزارش پژوهشكده
پول��ي و بانكي را بايد بس��يار جدي گرف��ت .اينكه روند
حركت صنعت كشورمان به سمت كاهش شديد رشد
ارزش افزوده صنايع س��اخت محور و مبتني بر دانش
و فناوري بوده و س��هم صنايع مبتني بر منابع هيدرو
كربوري و در فضاي انحصاري روندي افزايشي داشته
اس��ت .در گزارش سال گذشته موسس��ه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني نيز اعداد و ارقام دقيق اين روند
نزولي بيان شده بود .اينكه در «حالي كه سهم صنايع
هيدرو كربوري به سرعت رشد كرده و از  12/5درصد
در سال  83به  38/5درصد در س��ال  93رسيده است
سهم صنايع متكي به دانش فني از 12درصد به 10/8
درصد در سال  93س��قوط كرده اس��ت» .همچنين
رابطه مبادله صنعت با س��اير بخشهاي اقتصادي نيز
«از  1/21در س��ال  1374به 0/93درصد در سال 95
كاهش يافته است» كه معرف نزول ارزش محصوالت
صنعتي نسبت با محصوالت ساير بخشهاي اقتصادي
ادامه در صفحه 6
است.

تعادل | پس ازچند س��ال از ورود ح��دود  12هزار
خودرو به بنادر و گمركات اي��ران ،با انجام مذاكراتي
و با مصوبه هيات وزي��ران از ديماه س��ال  97تا 26
شهريور ماه امس��ال در  4مرحله ،زمانهايي در نظر
گرفته شد تا صاحبان خودروهاي دپو شده بر اساس
شرايط تعريف شده اقدام به ترخيص خودروهايشان
كنند .اما پس از اتمام اين فرصت ،زمان ديگري براي
تمديد آن در نظر گرفته نشد .اما اخيرا بخشنامهاي
از س��وي مديركل دفتر واردات گم��رك ايران ابالغ
ش��ده ،كه براس��اس آن ترخيص خودروهايي كه از
سوي مرجع قضايي رفع توقيف ميشود ،مانند ساير
خودروهاي سواري مربوطه مشروط به تمديد مجدد
مهلت ترخيص شده است .اين درحالي است كه پيش
از اين و با توجه به مصوبات هيات وزيران شرايط براي
اين خودروها به نحوي تعريف شده بود كه ترخيص
در قيد زمان مطرح نبود .از اين رو ،بخش��نامه جديد
س��بب ايجاد ابهاماتي شده وس��واالتي پيرامون اين
موضوع وجود دارد؛ از جمله اينكه « با برطرف شدن

يادداشت3-

اقدامات دولت و شبكه بانكي
براي اقتصاد۱۴۰۰

چن��د ماهي ت��ا پايان س��ال
س��خت  ۹۹باقي نمانده است.
مروري بر اتفاق��ات اقتصادي
چند سال اخير نشان ميدهد
كه ايران يكي از س��ختترين
دورهه��اي اقتصادي خ��ود را
پش��ت س��ر ميگذارد .در اين
بهنامملكي
سال ،كشور در ش��رايطي كه
تحت شديدترين تحريمهاي اقتصادي قرار گرفته بود،
جبهه نبرد ديگري با پاندمي كوويد ۱۹را با جانفشاني و
همدلي نيروهاي درماني آغاز كرد .نبردي كه كماكان تا
نهايي شدن توزيع واكس��ن و نمايش تاثير آن بر كنترل
ويروس ادامه دارد .اما اين تنها ويروس كرونا نيس��ت كه
به جان مردم اين س��رزمين افتاده است .ويروسهاي به
مراتب بدتري در دل اقتصاد كشور جا خوش كردهاند كه
با واكسن يا بيواكسن از سالي به سال ديگر و از كااليي به
كاالي ديگر سرايت ميكنند .حاال در آستانه سال،۱۴۰۰
نگاهي كوتاه به مسائل اقتصادي كشور به ويژه در حوزه
ارزي نشان ميدهد ،بانك مركزي براي سال صفر كه نويد
رفتن كرونا و خوشبيني به بازگش��ت برجام را ميدهد،
رسالتهاي س��نگيني به عهده دارد .شبكه بانكي براي
رونق اقتصادي و تامين مالي بخشهاي اقتصادي در سال
ادامه در صفحه7
 ۱۴۰۰نقش عمدهاي دارد و ...

مشكل قضايي خودروهاي دپوشده در گمرك ،فرايند
ترخيص به چه صورت خواهد بود» و اينكه «احتمال
متروكه ش��دن خودروهاي باقي مان��ده در گمرك
وجود دارد يا خير».
گمرك و ماجراي خودروهاي رسوبي
بهمن ماه سال گذش��ته با مصوبه هيات دولت زمان
سه ماههاي براي خودروهاي باقي مانده تعيين شد
كه اين بار در مورد خودروهاي داراي پرونده قضايي
قيد زمان مطرح نب��ود .تا قبل از اي��ن مصوبه حدود
 ۷۱۵۳دس��تگاه ترخي��ص و  ۵۱۰۸دس��تگاه ديگر
در گمرك و بنادر باقي مانده ب��ود ،ولي در پايان اين
مهلت در ارديبهشت امس��ال ،مهرداد جمال ارونقي
 معاون فني گمرك ايران  -طي گزارش��ي با اشارهبه ترخيصه��اي صورت گرفت��ه اعالم ك��رد كه از
خودروهاي باق��ي مانده  ۲۴۷۱دس��تگاه كه عمدتا
داراي پرونده قضايي هس��تند ،در صورت صدور راي
مبني بر برائت صاحب كاال از سوي مرجع رسيدگي

يادداشت4-

بازپسگيريسهميهايران
از اوپك

بع��د از تحوالتي ك��ه پس از
انتخاباتاياالتمتحدهدرنظام
بينالمللايجادشدوپسازآن
بحث احياي برجام و بازگشت
ايران به بازارهاي نفتي مطرح
شد ،برخي كش��ورها با اشاره
به اينك��ه بازار با م��ازاد عرضه
حسنمرادي
روبهروستوقيمتنفتپايين
است،تالشميكنندتادرمسيرحضورپرقدرتايراندر
اين بازار سنگاندازي كنند .اين دسته از كشورها با اشاره
به اينكه بازگش��ت ايران به بازار نفت ممكن است باعث
نزول بيشتر قيمت نفت شود ،فضاي خاصي را پيرامون
حضور ايران در بازارهاي انرژي و اوپك ايجاد ميكنند .اما
واقع آن است كه ايران يكي از نخستين كشورهاي عضو
اوپك و از جمله بنيانگذاران اين سازمان مهم اقتصادي
اس��ت .از س��ال 1339خورشيدي كه س��تونهاي اين
سازمان در ژنو بنيان نهاده شد و در ادامه در سال1344به
وينمنتقلشد،ايرانهموارهيكيازكشورهايتاثيرگذار
در اوپك بوده است .از منظر تاريخي و اجرايي نيز جايگاه
ايران در اين س��ازمان و اساس��ا حوزه انرژي بينالمللي
برجسته است و ايران يكي از وزنههاي مهم اين سازمان
محسوب ميشود .نقش ايران در اوپك بيبديل و همواره
ادامه در صفحه3
توزانبخشبودهاست.

كننده ،نياز به تمديد زم��ان ندارند ،ولي براي ۱۲۴۸
خ��ودروي ديگر ك��ه  ۱۱۰۰دس��تگاه آن فاقد ثبت
سفارش است ،بايد مهلت از سوي هيات دولت تمديد
شود كه اگر وزارت صمت نس��بت به باز كردن ثبت
س��فارش اقدام نكند اين خودروها هيچگاه ترخيص
نخواهند ش��د و عمال زمان براي  ۱۴۸خودرو تمديد
ميش��ود.در ادامه بار ديگر زمان به مدت س��ه ماه تا
 ۲۶شهريور از س��وي هيات دولت تمديد شد و اين
بار گزارش نهاي��ي معاون فني گمرك ايران نش��ان
داد كه  ۲۳۲۵دس��تگاه خودروي سواري از مجموع
 ۵۱۰۸دستگاه دپو شده باقي مانده در گمركات (قبل
از مصوبه بهمن) ترخيص قطعي و  ۲۷۸۳دس��تگاه
خودرو ام��كان ترخيص پيدا نكردند ك��ه تعدادي از
خودروهاي باقيمانده داراي پرونده قضايي بودند.وي
گفته بود« :بديهي اس��ت انجام تشريفات گمركي و
ترخيص خودروهاي داراي پرونده قضايي كه «رأي
قطعي برائت» آنها از س��وي مراجع رسيدگي كننده
صادر ميش��ود ،مش��مول قيد زماني براي ترخيص

يادداشت5-

مجلسطرحتحقيقوتفحص
از بورس را ارايه دهد

بازار بورس باال و پايين دارد،
اما اين باال و پايين بر اس��اس
معادالت اقتص��ادي و علمي
اس��ت و به ش��رايط كش��ور
بس��تگي دارد ،اما مشكل ما
در بازار بورس ايران اين است
روحاهللمهرجور كه معادالت ي��ك كاتاليزور
ديگر ه��م دارد؛كاتاليزوري
كه دولت به وس��يله حقوقيها اعمال ميكند .تقريبا
پيشبين��ي ورود اي��ن كاتاليزور كه تس��هيلكننده
معادالت بازار بورس است و گاهي رشد را نشانه ميرود
و گاهي سقوط را ،از عهده همه خارج است ،تنها عده
خاصي ميتوانند بر س��ر اين موج س��وار شوند و باقي
قرباني اين اتفاق هس��تند .در حال حاضر بسياري از
س��هامدارن معمولي كه در مردادم��اه و در نقاط اوج
دست به خريد زدند ،در ضررهاي سنگين قرار دارند.
دراينميانبرخيكهباصبرچندانهمنشيننيستند،
سعي كردند از بازار خارج شوند و به جبران زيان خود به
بازارهاي ديگر پناه برند و برخي نيز همچنان منتظرند
كهدوبارهقيمتهابهنقطهخريدآنهابازگردندوضررها
جبران ش��ود .با اين وجود هنوز نبض بازار در دستان
حقوقيها است كه با عرضههاي آبشاري و خريدهاي
كالنبازارراكنترلميكنند ...ادامه در صفحه3

نبوده و ترخيص اين خودروها با رعايت ساير مقررات
بالمانعاست».
بخشنامه جديد
اما طبق بخشنامهاي كه اخيرا توسط مدير كل دفتر
واردات گمرك ايران به گمركات اجرايي ابالغ شده؛
آمده است« :در مواردي كه از خودروهاي سواري رفع
توقيف ش��ده و خودروي مورد نظر مشمول فهرست
منضم به بخشنامه مركز مبارزه با جرايم سازمانيافته
نباشد ،با توجه به اينكه مهلت ترخيص ساير خودروها
بر اساس بخشنامه س��وم تير ماه اين دفتر مستند به
مصوبه هيات دولت ،در تاريخ  ۲۶شهريورماه امسال
به پايان رسيده مطابق مقررات عمل شود ».همچنين
در اين بخشنامه آمده است كه «اجراي احكام صادره
و ترخيص خودروهاي رفع توقيف اعالمشده ،منوط
به تمديد مجدد مهلت ترخيص خودروهاي سواري
موجود و ابالغ آن توسط اين دفتر است».
ادامه در صفحه7

يادداشت6-

سايه سوداگري
در بازار خودرو

يكي از مشكالتي كه معموال
در بخشه��اي اقتص��ادي و
مديريتي كش��ور مش��اهده
ميش��ود ،عدم تناسب ميان
تصميمسازيهاي اقتصادي
با مطالب��ات و مناف��ع مردم
سيدجوادحسينيكيا اس��ت .هرچند در ظاهر همه
مديران و مس��ووالن از مردم
و منافع م��ردم صحب��ت ميكنند اما در عمل مس��ير
تصميمسازيها به گونهاي است كه معموال نفع مردم
در آنها لحاظ نميشود .مشكالت گراني خودرو و نظام
چند نرخي اين بازار يكي از همين نمونهها اس��ت كه
برنامهريزيها و تصميمس��ازيهاي مرتبط با آن بدون
توجهبهمنافعكليمصرفكنندگانعملياتيميشوند.
سالهاست كه تفاوت نرخ خودرو درب كارخانه با بازار
آزاد متفاوت است ،تفاوت قيمتي كه باعث سرريز شدن
رانت فراواني به جيب س��وداگران ميش��ود .بر اساس
اعالم مسووالن در هر خودرو رده پاييني ،دهها ميليون
رانت نهفته است .اما در شرايطي كه نظام تصميمسازي
كش��ور بايد به دنبال ريشههاي مش��كل باشد ،تالش
ميكند ب��ا برخ��ي تصميمات مقطع��ي جهتگيري
اين رانت را به جاي جيب س��وداگران راهي حس��اب
ادامه در صفحه3
خودروسازانكند.

بررس��ي مس��ير توس��عه
در كش��ورهاي مختل��ف
نش��ان ميدهد كه چنانچه
برنامهريزيه��اي كالن
اقتصادي بدون بهرهمندي
از ي��ك الگ��وي واح��د و
اس��تراتژي مش��خص ارايه
عليقنبري
شوند ،دس��تيابي به اهداف
از پيش از تعيين ش��ده تقريبا ناممكن خواهد بود.
اين اس��تراتژي واحد حلق��ه مفقودهاي اس��ت كه
اقتص��اد ايران طي دهههاي گذش��ته با آن دس��ت
به گريبان بوده اس��ت .هر دولت يا هر مجلس��ي كه
روي كار آمده ،تالش كرده اس��ت مبتني بر ايدهها
و برنامههاي خود تصويري از توس��عه پاي��دار ارائه
كند .برنامههايي كه در اغلب موارد در نقطه مقابل
برنامهه��اي مديران قبلي قرار داش��ته اس��ت .اين
تناقضات ام��روز باعث بروز چالشه��اي عديدهاي
ميان دولت دوازدهم و مجلس يازدهم ش��ده است.
دولت موظف ب��ه ارائه برنامههاي اقتصادي اس��ت.
اين برنامه در كوتاهمدت تح��ت عنوان بودجههاي
سنواتي مطرح اس��ت .اهداف و برنامههاي يكساله
دولت در بودجه سنواتي كش��ور منعكس ميشود.
اين رهيافت اقتصادي در ميانمدت در برنامههاي
 5ساله توسعه متبلور ميشود و در نهايت نظامهاي
سياسي از طريق سندهاي چشمانداز چند دههاي
اهداف اقتصادي خود را پيگيري ميكنند .بررسي
تحليلي مس��ير كش��ور در حوزه برنامهريزي بعد از
اواخر دهه  60خورشيدي نشاندهنده اين واقعيت
اس��ت كه معموال اه��داف برنامههاي توس��عهاي
كشور محقق نشده است .همين امروز ارزيابيهاي
تحليلي در خصوص برنامه شش��م توسعه حاكي از
آن اس��ت كه بيش از 70درصد محتواي اين برنامه
در شرايطي كه در سال پاياني برنامه قرار گرفتهايم،
محقق نش��ده اس��ت .يكي از اصليترين داليل اين
ع��دم تحققه��ا مرتبط با فق��دان يك اس��تراتژي
واحد اقتصادي اس��ت كه مجموع��ه ارگان ،گروهها
و جناحهاي كش��ور ب��ر روز آن به تفاهم رس��يده
باشند و تحوالت سياس��ي  -اجتماعي باعث تغيير
و دگرگوني آن نش��ود .هر دولتي كه برنامه توسعه
5ساله را نوشته با مجلس��ي از جناح مخالف مواجه
شده كه اعتقادي به رويكردهاي برنامه تدوين شده
نداشته و آن را كنار گذاشته است .بعد برنامه بعدي
و تعارضات بعدي از راه رس��يدهاند و فرآيند توسعه
كش��ور از اين طريق به تعويق افتاده اس��ت .همين
امروز هم تعارض��ات مجلس و دول��ت در خصوص
مس��ائل اقتصادي بنيادين اس��ت .هر كدام معتقد
به الگو و روش متفاوتي در حوزه اقتصادي هس��تند
كه فرس��نگها فاصله با رويكرده��اي طرف مقابل
دارد .يك چنين تعارضات بنيادين��ي بدون ترديد
در بازارهاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود و باعث
بروز نوس��انات پي در پي در بازارها خواهد شد .اين
در حالي است كه حتي كش��ورهاي در حال توسعه
هم دريافتهاند كه اتمس��فر اقتصاد جاي دعواهاي
سياسي و جناحي نيست و فضاي اقتصاد و معيشت
را باي��د دور از اين مج��ادالت بيحاصل سياس��ي
قرار داد .يكي از آخرين الگوها در خصوص توس��عه
مربوط به كشور چين است .اقتصاد چين از دهه 90
ميالدي به بعد و تنها طي  30س��ال ،بيش از 700
ميليون نفر از مردم خ��ود را از فقر مطلق نجات داد
و بهبود قابل توجه��ي در وضعيت معيش��تي آنان
ايجاد ك��رد .يك چني��ن تحولي با اس��تفاده از چه
مكانيسمي اجرايي ش��ده اس��ت؟ با بهرهمندي از
يك الگوي اقتص��ادي بومي كه توانس��ت آمار فقر
باالي  80درصدي اين كش��ور در دهه  90ميالدي
را به حدود  8درصد سال  2019برساند .همچنين،
س��رانه توليد ناخال��ص داخل��ي  GDPدر چين با
وجود رشد سريع جمعيت اين كش��ور ،بيش از 35
برابر رشد كرده اس��ت و از  120دالر با رتبه 135در
جهان به حدود  9هزار دالر در سال  2017برساند.
اعداد و ارقامي كه روند گس��ترش فقر در اين كشور
را متوقف كرد و باعث افزايش درآمد س��رانه مردم
شد .همين مسير را كشور بنگالدش با احداث بانك
«گرامين» توس��ط محمد يونس در بنگالدش طي
شده است .برنامهاي كه از طريق تسهيالت سازنده
به زنان كش��ور ،باعث ش��د تا بن��گالدش از طريق
گسترش كسب و كار خرد و استفاده از ظرفيتهاي
باالي مشاغل خانگي دستاوردهاي قابل توجهي در
مقابله با فقر به ثبت برساند .بهرغم وجود يك چنين
الگوهاي روشني در مسير توسعه متاسفانه اقتصاد
ايران همچنان درگير برخي رويكردهاي سياس��ي
و جناحي به مقوله اقتصاد اس��ت .نوع رويكردهاي
مجل��س و برخورده��اي پوپوليس��تي و جناحي با
مس��ائل اقتصادي باعث ش��ده اس��ت تا دورنماي
روش��ني از نظ��ام تصميمس��ازيهاي اقتصادي و
راهبردي ش��كل نگيرد .معتقدم بدون اس��تراتژي
واح��د اقتصادي همچن��ان بايد منتظر نوس��ان در
بخشهاي مختل��ف اقتصادي باش��يم .مگر اينكه
تصميمس��ازان كش��ور متوجه اهميت اين رويكرد
واحد شوند و زمينه تدوين آن را فراهم كنند.

سیاست
كيفيت خودرو
مطالبه مردم است

يكصدوهشتادونهمينجلسهستادهماهنگياقتصادي
دولتروزيكشنبهبهرياستحجتاالسالموالمسلمين
روحاني رييسجمهور تش��كيل ش��د و در خصوص
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰و بسته اجرايي جهش توليد
در صنعت خ��ودرو بحث و بررس��يهاي الزم صورت
گرفت و مواردي نيز به تصويب رس��يد.رييسجمهور
در اين جلسه پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه در
خصوص مباحثي كه درباره اليحه بودجه سال ۱۴۰۰
در روزهاي اخير مطرح شده است ،گفت :تنظيم لوايح
بودجه مستلزم فرايندي پيچيده و تخصصي است كه
امسالاينفراينددردولتهمچونسالهايگذشتهبا
توجه به شرايط جنگ اقتصادي و اراده دولت بر اصالح
ساختاربودجهباحساسيتودقتبيشتريطيشدهو
بودجه ۱۴۰۰بانگاهتاكيدبرحمايتمعيشتيوتوسعه
س��رمايهگذاري تنظيم شده اس��ت.روحاني اختالف
دي��دگاه و نظرات كارشناس��ي و تخصصي در تنظيم
بودجه را امري طبيعي و بديهي دانس��ت و افزود :نبايد
اجازهبدهيم موضوعي به اين حدپيچيده وتخصصي و
حساسوحياتيمحلمناقشههايسياسيقراربگيرد.
رييسجمهور تاكيد كرد :دولت تالش دارد در جلسات
مرتبطبااينموضوع،مباحثمربوطبهبودجهرابادرنظر
گرفتن الزامات و اقتضائات كشور و با اجماع سازي الزم
به نتيجه برساند.روحاني با اشاره به اينكه دولت در سه
سالاخيرلوايحبودجهكشورراباتوجهبهشرايطجنگ
اقتصادي تنظيم كرده است ،گفت :بودجه سال۱۴۰۰
واقعيتهايپيشرورادرنظرگرفتهوتوجهبهدرآمدها
وهزينههايكشوردومحورمهمتوسعهوزيرساختهاي
كش��ور و حمايت از اقش��ار كم برخ��وردار اصليترين
رويكرد بودجه بوده است.رييسجمهور تصريح كرد:
دولت تالش دارد در كنار فراهم آوردن زمينههاي رشد
درآمدهاي كش��ور ،هزينهها را بر اساس سياستهاي
اقتصادمقاومتيمديريتكند.روحانيبااشارهبهاينكه
در دنياي امروز ارزش افزوده بازار خودروسازي و صنايع
عظيم وابسته به آن بخش بزرگي از اقتصاد كشورها را
به خود اختصاص داده اس��ت ،اظهار داشت :در جامعه
امروز كيفيت خودرو مطالبه مردم است كه بايستي با
همافزايي و هماهنگيهاي الزم ،توقع و انتظارات را به
نحو مطلوبي پاسخ داد.رييسجمهوري همچنين در
آيينبزرگداشتروزپرستاربااشارهبهاجرايطرحتحول
سالمت توسط دولت تدبير و اميد خاطرنشان كرد :در
تبليغاتانتخاباتي ۹۲اعالمكردمكهدرصورتپيروزي
موضوعبهداشتودرمانازاولويتهايماست؛درهمين
راستا نيز از آغاز سال ۹۳طرح تحول سالمت را اجرايي
كرديموحتيمنتقدانوآنهاكهبادولتخوبنبودندهم
نتوانستندكاربزرگ طرح تحول سالمترامنكر شوند
.ويبابياناينكهدردوراندفاعمقدسبيمارستانهاي
ماباخطمقدمكمتراز ۱۰كيلومترفاصلهوجودداشتو
شاهدبوديمكهحينفعاليتجراحانوپرستاران،كنار
گوش آنها انفجارهايي رخ ميداد ،افزود :اين حاالت را
ميتوان به ش��رايط پس از صحراي كربال تشبيه كرد؛
حضرتزينب(س)همالگوييبرايپرستاريبودوهم
الگوييبرايبيانحقايقواقعهعاشورابود.درجمهوري
اسالمي ايران چنين مدال افتخاري بر سينه پرستاران
نصب شده و آنها رهرو راه حضرت زينب (س) هستند.
رييسجمهوريگفت:دردنياوزندگانيروزهاييبراي
آزمودن آشكار انسانها وجود دارد؛  ۸سال دفاع مقدس
دورانآزمايشبزرگيبرايملتمابودوملتكارعظيمي
انجام دادند؛ پزشكان اعزامي به جبهه بوي گلولههاي
شيمياييراهماستنشاقميكردند.ويادامهداد:دوران
جنگتحميلياقتصاديازديگرروزهايآزمايشآشكار
محسوبميشود.سهسالاستكهدرجنگتحميلي
اقتصادي هس��تيم و بار س��نگيني بر دوش ماست و با
وجود همه سختيها ،در كشور قحطي و صف طوالني
كاال وجود ندارد.روحاني خاطرنشان كرد :امروز در كنار
جنگ اقتصادي موض��وع كرونا آزمايش عيان ديگري
است؛كروناموضوعيغيرقابلپيشبينيبرايماوحتي
يدانيم
متخصصانجامعهپزشكياست.ماهمچناننم 
پايانكروناچهزمانياست.هنوزدرميانهراهريشهكني
كرونا هستيم ،كرونا آزمايش خيلي مهمي براي ملت و
جامعهپزشكيمابود.ويباتاكيدبراينكهجامعهپزشكي
همواره جايگاه بااليي نزد مردم داشتند ،تصريح كرد:
طي  ۱۰ماه گذش��ته حتما جايگاه جامعه پزشكان و
كادر درمان نزد مردم افزايش يافته اس��ت .آنها با وجود
تحمل شرايط س��خت ،همچنان ميگويند كه تا پايان
كرونا هستند و ميايستند .انصافا جامعه پزشكي ايران
امتحانخودرابهخوبيپسدادهاست.مجموعهكادري
كهبارمسووليتبهداشتودرمانرابرعهدهدارد،امروز
مورد اعتماد ايرانيها و بسياري از غير ايرانيها هستند.
رييسجمهور افزود :در ايام ش��يوع كرونا و پيكهاي
مختلف در كشورهايي شاهد بوديم كه بيمار پشت در
بيمارس��تانها ماندند و جايي براي بستري آنها وجود
نداش��ت اما در ايران كادر درمان با همه توان در صحنه
حضورداشتند.ويبااشارهبهاجرايطرحتحولسالمت
در دولت تدبير و اميد گفت :در تبليغات انتخاباتي ۹۲
اعالم كردم كه در صورت پيروزي موضوع بهداش��ت و
درمان از اولويت هايم است؛ در همين راستا نيز از آغاز
سال  ۹۳طرح تحول سالمت را اجرايي كرديم و حتي
منتقدان و آنها كه با دولت خوب نبودند هم نتوانستند
كار بزرگ طرح تحول سالمت را منكر شوند.وي ادامه
داد :با اجراي طرح تحول سالمت مردم هنگام پرداخت
صورتحس��اب درمان خود ،وقتي متوجه ميشدند كه
برخالف قبل بايد هزينه اندكي پرداخت كنند ،از شوق
گريه ميكردند.رييسجمهوري همچنين به اجراي
طرح بيمه همگاني و بيمه س�لامت اشاره كرد و افزود:
به لطف خدا امروز ۳۰درصد جمعيت كشور گاز و آب
مجانياستفادهميكنند.دربخشبهداشتودرماننيز
هزينهدرمانبسياركاهشيافتهاست.دركوويدنيزحتي
افراديكهايرانينبودندودرايرانزندگيميكردندتحت
پوششدرمانيقرارگرفتند.اگرشرايطامروزمانندقبل
بود ممكن بود با مشكل تخت بيمارستاني و تختicu
مواجه شويم اما امروز تحول بزرگي در حوزه سالمت و
درمانايجادشدهاست.
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اقتصادکالن

ايـران

رهبر معظم انقالب:

استخدام پرستاران با جديت دنبال شود

رهبرانقالباسالميدرسخنرانيتلويزيونيبهمناسبت
س��الروز والدت حضرت زينب و روز پرس��تار تصريح
كردند:مجاهدتهايپرستاراندرروزهايكروناآنهارا
درچشممردمعزيزترازهميشهكرد.متنكاملبيانات
حضرت آيتاهلل خامنهاي به شرح زير است:
الرحيم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
السالم علي سيدنا
رب العالمين و ّ
والحمدهلل ّ
الصالة و ّ
محمد واهلل ّ
الطاهرين سيما بقيةاهلل في االرضين.
ّ
مشرف به نام حضرت زينب
روز پرستار را كه مزين و ّ
كبري (سالماهلل عليها) است ،به همه پرستاران عزيز
و به گروه پرس��تاري تبريك عرض ميكنم .اميدوارم
كه خداون��د متعال توفيقات خودش را ش��امل حال
همه ش��ماها بكن��د و ني��كروزي و خوشعاقبتي
و س��عادت دنيا و آخرت را نصيب ش��ما پرس��تاران
عزيز و گروههاي پرس��تاري بكن��د .الزم ميدانم به
ِ
حوادث كرونا
خانوادههاي گرامي و عزيزي كه در اين
عزيزان خودشان را كه پرس��تار بودند از دست دادند
تس��ليت عرض بكنم و براي آن درگذشتگان فداكار
و مجاه��د ،از خداوند متعال طلب عل�� ّو درجات كنم.
پرستار فرش�ته رحمت بيمار؛ هم مددكار
پزشك و هم غمگسار مريض
امروز بحمداهلل پرستاران در چشم مردم ما از هميشه
عزيزتر و شرافتمندترند؛ و اين لطف خدا و نعمت خدا
اس��ت .اميدواريم كه همواره به همين ش��كل باشد و
افزايش پيدا كند .پرستار فرشته رحمت بيمار است؛
اين يك تعبير واقعي اس��ت ،به هيچوجه مبالغهآميز
نيست؛همباجسمبيمارسروكاردارد،همباروحبيمار.
در مورد جسم بيمار ،پرستار در واقع شريك و همكار
مهمي از كار بهبودي
و مددكار پزشك اس��ت .بخش ّ
جسمي بيمار را پرس��تار انجام ميدهد؛ اين در مورد
جسم مريض .در مورد ارتباط با روح مريض ،پرستار در
واقع غمگسار و نوازشگر و آرامشبخش مريض است؛
مهمي است .پرستاران ،هم به جسم
اين نقش بسيار ّ
بيمار كمك ميكنند و بهبودي او را سرعت ميبخشند
و در مواردي امكانپذير ميكنند ،و هم اينكه جان او را،
روحاورا،اعصاباوراآرامشميبخشند؛بايكلبخند،با
يكحرفگرم،بايكحركتمهربانانه،احساسخوبي
را در بيمار به وجود ميآورند و در روح او اثر ميگذارند.
نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودي بيمار
آن كمك جس��ماني را كه عرض كرديم اينها شريك و
همكار پزشكند ،بايد خيلي مهم شمرد؛ چون واقعاً مهم
است.حاالآنبيماريكهاحتياجبهپرستارينداردوس ِرپا
استيابيماريسبكيدارد،بحثيدراونيست؛لكنبيماري
كهنيازبهپرستاردارد،اگربهترينپزشك[هم]درباليناو
حاضربشودودستوربدهدوكمككندا ّماپرستارينباشد
محبت خودش بگيرد،
كه او را حمايت كن��د و در آغوش ّ
بهبوديبسياردشوارخواهدشد؛يعنينقشپرستاريدر
بهبوديبيمارنقشمهموبزرگياستواگرپرستارنباشد،
ممكناستدرموارديمعالجهبهنتيجهنرسد.

غمگس�اري و مهرباني؛ يكي از ارزشهاي
واالي اسالمي
ا ّما در باب كمك روحي كه گفتيم غمگس��ار است،
روحيهبخش اس��ت ،مهربانيكن اس��ت ،اين يكي از
ارزشهاي واالي اسالمي اس��ت .در اسالم ،شفقت و
همدلي و مهرباني يكي از دس��تورهاي عمده اس��ت.
«رحما ُء بين ُهم» ()۱
اينكه در قرآن كريم ميفرماي��د ُ
يعني با يكديگر مهربانند ،رحيمند ،اين فقط مربوط به
بيمارها نيست ،مربوط به همه است .همه بايد نسبت
بههمديگرباشفقتباشند،بامهربانيباشند؛اينكاري
است كه پرستار انجام ميدهد .پرستارها براي اين كار،
خودشان را ،روحيهشان را آماده ميكنند ،خسته هم
ميشوند؛ اين كار ،خيلي خستهكننده هم هست ا ّما در
تحمل ميكنند؛ آنجايي كه بايد لبخندي
عين حال ّ
بزنند به بيمار ،لبخند ميزنند .اين يكي از مهمترين
ارزشهاي اسالمي و از توصيههاي اسالمي است .واقعاً
تالشبرايكاهشآالميكانسان،جزوزيباترينمناظر
زندگي انسانها است.
مناظراعجابانگيزازفعاليتهايپرستاران
در ماههاي اخير
من ميخواهم عرض بكنم اين زيبايي در اين س��ال
كرونايي ،در اين ماههاي كرونايي ،بيش��تر خودش را
نشان داد .پرستارهاي ما در بيمارستانها ،از خودشان
حركاتي را نش��ان دادن��د ،مناظري را نش��ان دادند،
ف ّعاليتهاييرانشاندادندكهحقيقتاًاينهامايهاعجاب
انسان ميشود .خود پرستاري يك كار دشواري است،

كار پُراضطرابي است؛ حاال اگر چنانچه بر اين دشواري
و بر اين اضطراب ،اين هم اضافه شد كه خطر واگيري
وج��ود دارد ،خطر ابتال وج��ود دارد ،اين خيلي كار را
دشوارتر ميكند .پرستاران ما اين كار دشوارتر را در اين
دوران كرونايي انجام دادند؛ با اينكه جان خودشان در
خطر بود ،با اينكه احتمال ميدادند كه خودشان مبتال
بشوند ،در عين حال اين كار را انجام دادند و مجموعه
پرستاري ما ،پرستاران عزيز ما ،انصافاً كار بزرگي را در
مدت به ثبت رساندند.
اين ّ
دو تكلي�ف مس�ووالن )۱ :اج�راي قانون
تعرفهگذاري خدمات پرستاري
مدت انجام گرفت،
خب ،اين مجاهدت��ي كه در اين ّ
پرستارها را در چش��م مردم عزيز كرد .تا قبل از اين
اهميت كار پرستاري
قضايا ،مردم خيلي ّ
توجهي به ّ
نداش��تند؛ در اين قضيه كرونا م��ردم فهميدند كه
مهمي است،
پرستاري چه كار بزرگي است ،چه كار ّ
چه ارزشهاي وااليي در درون آن وجود دارد؛ اين را
مردم فهميدند .بنابراين ،به چشم مردم -همانطور كه
قب ً
ال هم گفتم -اينها عزيز و ش��رافتمندتر از هميشه
شدند ،لكن اين كافي نيس��ت؛ من اين را ميخواهم
عرض بكنم ،اين كافي نيس��ت .بله ،شما به چشم ما
مردم خيلي عزيزيد لكن مسووالن هم تكاليفي دارند،
بايد تكاليف خودش��ان را انج��ام بدهند ،بايد به فكر
تخصصي
باشند .من البتّه در اين زمينهنميتوانم بحث ّ
تخصصي انجام بگيرد.
بكنم و اين كار بايستي در مراكز ّ
ش��ايد يكي از كارهاي الزماالجرا كه به بنده گزارش

دادند عبارت باش��د از اجراي قان��ون تعرفهگذاري
خدمات پرستاري كه اين قانون مدتها قبل تصويب
شده و آن طور كه براي من گفته ميشود ،اين قانون
به سود پرستارها اس��ت و براي آنها مفيد است لكن
اجرا نشده؛ يك قانوني است بايستي اجرا بشود .البتّه
كارهاي ديگري هم وجود دارد.
 )۲جديت در استخدام پرستارها
از جمله كارهاي خيلي خوب ،استخدام پرستار است.
منالبتّهاينراشايددرسهچهارسالپيشيكوقتيبه
مسووالن محترم گفتم كه بايد حدود سي هزار پرستار
رااستخدامكنيد؛مشكالتيداشتندو ُم ّ
تعذر()۲شدند
به آن مشكالت و نشد؛ اخيراً خب يك اقداماتي انجام
جديت دنبال كنند؛
گرفته .اين را بايد بهش��دت و ب��ا ّ
شوخي نيست .وضع پرستارهاي ما بايستي آنچنان
باشدكهاينهابتوانندباخيالراحتبهكارشانبپردازند؛
خانوادههايشان هم بايس��تي خاطرجمع باشند كه
اين جوانشان ،زنشان ،مردشان كه داخل بيمارستان
مشغولبهاينخدمتبزرگاست،دراينكارتوفيقاتي
خواهد داش��ت .اميدواريم انشاءاهلل خداي متعال به
همه اين توفيق را بدهد.
مجدداً روز پرستار را كه روز والدت حضرت
خب ،من ّ
زينب كبري (س�لاماهلل عليها) اس��ت به همه ش��ما
پرستاران عزيز و به گروههاي پرستاري تبريك عرض
ميكنمواميدوارمكهانشاءاهللهمهشمامشموللطف
ورحمتالهيباشيدوانشاءاهلل شما را دعا خواهمكرد.
والسّالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته.

از ارثيه احمدينژاد براي اقتصاد ايران چه مانده است؟

سرنوشت يك دهه هدفمندي

دولت دوم محمود احمدينژاد  10س��ال قبل اجراي
طرحي را اعالم كرد كه در اقتصاد ايران بيسابقه بود،
طرحي كه هرچند بسياري از كارشناسان ترديدي بر
لزوم اجرايش ندارند اما در عين حال از  10سال قبل تا
امروز هشدار ميدهند كه اگر شيوه اجراي اين طرح به
درستي تدوين و تنظيم نشود ،كار براي اقتصاد ايران
دشوارتر از آنچه كه بود خواهد شد.
در دي ماه  ،89دول��ت دهم اعالم كرد طرحي را با نام
گام نخس��ت هدفمندي يارانهها كليد خواهد زد .بر
اساس اين طرح ،قيمت بنزين از هر ليتر  100تومان
به 400تومان افزايش پيدا كرد و بنزين سهميه بندي
شد .دولت اعالم كرد كه منابع حاصل از افزايش قيمت
حاملهاي انرژي را در چند محور هزينه خواهد كرد و
بخشي از آن به توليد ،بخشي از زيرساختهاي حمل
و نقل و البته بخ��ش مهمي به يارانه نقدي اختصاص
خواهد يافت .احمدينژاد در جريان مبارزات انتخاباتي
سال 88وعده داده بود كه پول نقدي را به حساب افراد
جامعه واريز خواهد كرد و طرح يارانه نقدي را به عنوان
عمل به اين وعده به حساب آورد.
پسازگامنخستهدفمندييارانهها،دولتاعالمكرد
به حساب هر ايراني ،در ماه 45هزار و 500تومان واريز
خواهد كرد .مسووالن دولت وقت وعده ميدادند كه
اين پول بخش مهمي از دغدغههاي مالي خانوارها را
پوشش خواهد داد و حتي احمدينژاد ميگفت با چند
سال خرج نكردن اين پول ،ميتوان با آن خانه خريد!
ابهامهاي موجود در مسير اجراي اين طرح از همان
ابتدا خود را نشان داد .نخستين و مهمترين ابهام اين
بود ك��ه چرا هيچ تفكيكي ميان اقش��ار كم درآمد و
پردرآمد جامعه وجود ندارد و همه به يك شكل ديده
شدهاند .در واقع اگر دولت دهكهاي جامعه را از هم
تفكيك ميكرد و اقشار پردرآمد را كنار ميگذاشت،
هم امكان آن وجود داشت كه مبلغ يارانه نقدي اقشار
كمدرآمد افزايش پيدا كند و هم سهم توليد يا توسعه
زيرساختها افزايش مييافت .دولت قبل اما از همه
نام نويسي كرد و براي سالهاي طوالني اين روند را
ادامه داد .ابهام ديگر مربوط به حجم نقدينگي بود كه
به اقتصاد كشور وارد ميشد و بسياري از كارشناسان
در تورم سالهاي بعد س��همي را نيز به يارانه نقدي

اختصاص دادند.رصد وضعيت اين يارانه در سالهاي
بعد نش��ان ميدهد كه نه تنها يارانه نقدي به اهداف
خود نرسيد كه حتي امروز به كمترين سطح از توان
تاثيرگذاري خود رسيده است .نگاهي به افزايش چند
ده درصدي تورم در س��الهاي گذشته عمال يارانه
نقدي هيچ نقش��ي در مخارج خانوار ندارد .محاسبه
چند عدد ساده نشان ميدهد كه با يارانه نقدي ماهانه
تنها حدود يك كيلو نيم برنج و يك ش��انه تخم مرغ
ميتوان خريد و عمال هيچ جنبه مثبت ديگري باقي
نمانده است.
ازسويديگرباتوجهبهمبناياشتباهطرح،هنوزدولت
راهي براي كاهش تعداد ياران��ه بگيران پيدا نكرده و
هرچنددرسالهايقبلصحبتهاييازحذفتعدادي
از ثروتمندان مطرح شد و حتي در قوانين بودجه نيز
دولت موظف شد سه دهك پردرآمد را از اين فهرست
حذفكندامادرعمل،هنوزمشخصنيستچهميزان
شناسايي دقيق رخ داده است.
تداوم يك مسير غلط
با وجود گذشت بيش از  10سال از آغاز پرداخت يارانه
نقدي ،همچنان پرداخت آن ادامه دارد و نه تنها دولت

فعلي نيز اقدامي براي اصالح آن صورت نداد كه حتي
در ش��يوههايي جديد ،پرداخت اي��ن يارانه افزايش
يافت .در آبان  ،98دولت دوازدهم تصميم گرفت بار
ديگر قيمت بنزين را افزايش دهد و با تاييد ش��وراي
سران سه قوه اين طرح پر از ابهام كليد خورد .دولت
اع�لام كرد كه اين بار تمام مناب��ع حاصل از افزايش
قيمت بنزين را به حساب سرپرس��تان خانوار واريز
خواهد كرد .تنها تفاوتهاي ايجاد ش��ده نسبت به
 10س��ال قبل اين بود كه رقم واريزي به حدود 50
هزار تومان براي هر فرد رسيد و اين بار به جاي تمام
ايرانيها ،تنها  60ميليون نفر در فهرس��ت حمايت
قرار گرفتند.
به اين ترتيب حدود 60ميليون ايراني از سال گذشته با
تركيب دو يارانه مختلف ،در ماه حدود 100هزار تومان
كمك نقدي دريافت ميكنند و اين رقم نيز حتي به
خريد يك كيلو گوشت گوسفند نميرسد و عمال اين
س��وال را به وجود ميآورد كه دولت با چه هدفي اين
كمكها را انجام ميدهد؟
در كنار آن ،س��هميه بندي ش��دن دوباره بنزين نيز
سوالها درباره عدالت اقتصادي در نظام پرداخت يارانه
را افزايش داده اس��ت .از سويي همچنان بنزين يارانه

دريافت ميكند و به اين ترتيب گروههايي كه خودرو
شخصي دارند يارانه پنهان دريافت ميكنند و اقشار
كم درآمد كه صاحب خودرو نيستند از اين فهرست
جا ماندهاند.
در واقع عدد نهايي كل يارانههاي نقدي كه دولت در
سال پرداخت ميكند حدود  70هزار ميليارد تومان
است اما بررسيها در سال گذشته نشان از آن داشت
كه يارانه پنهان به  1000هزار ميليارد تومان ميرسد
كه بخش قابل توجهي از آن به سوخت اختصاص پيدا
كرده و در عمل بخش عمدهاي از فشار مالي دولت در
پرداخت اين يارانه عمال بي هيچ توجيهي ادامه دارد
و گروههاي هدف كه بايد يارانه بگيرند ،عمال كمترين
بهره را از آن ميبرند.
در كنار آن ،طرحهاي جديد ك��ه در روزها و ماههاي
گذشتهمطرحشدهنيزدرنوعخودتداوماينشيوههاي
غلط گذش��ته اس��ت .از س��ويي دولت با وجود تمام
انتقادهايي ك��ه از عملك��رد ارز  4200توماني وجود
داش��ته همچنان اصرار دارد كه اين ارز در سال آينده
نيز تداوم داش��ته باش��د و البته اين بار تصميمگيري
نهايي در اين زمينه را به عهده مجلس گذاشته است.
دركنارآنمجلسنيزبهشكلجداگانهايطرحاحياي
كوپن را با نام تامين كاالهاي اساسي نهايي كرده كه
بر اساس آن ،همچنان  60ميليون ايراني ،در دو گروه
كمكهايي غيرنقدي براي خريد كاال تا سقف هر نفر
 120هزار تومان دريافت خواهند كرد ،طرحي كه البته
هنوز مشخص نيست دولت چه زماني به سراغ اجراي
آن خواهد رفت.
صرفنظرازتماماختالفنظرهاوبحثهايسياسي،به
نظر ميرسد ،اقتصاد ايران بايد پاسخ به يك سوال مهم
را در دستور كار خود قرار دهد و آن اينكه در نهايت نظام
پرداختيارانهنقديويارانهغيرنقديچهزمانياصالح
خواهد شد؟ در شرايطي كه دولت در سال چند ده هزار
ميليارد تومان منابع مالي براي پرداخت يارانه پرداخت
ميكند ،يارانههاي پنهان عمال به دست ثروتمندان
ميرسدويارانههاينقدينيزهيچاثرگذاريدرشرايط
زندگي اقش��ار كم درآمد ندارد و تاخير در پاسخ دادن
به اين سوال ،ميتواند پيدا كردن راهحل براي شرايط
پيچيده امروز را دشوارتر از هميشه كند.

افزايش  42درصدي اعتبار
حمايت از اقشار آسيبپذير

براس��اس اليحه بودجه س��ال آينده كل كشور براي
حمايت از اقشار آس��يبپذير  ۳۸هزار و  ۷۱۰ميليارد
تومان اعتبار پيشبيني شده كه نسبت به امسال ۴۲
درصد رشد پيشبيني شده است.برابر اليحه بودجه
سال آينده براي حمايت از اقشار آسيب پذير تحت
پوششدستگاههايحمايتيكميتهامدادامامخميني
(ره)و سازمانبهزيستي كشوراعتباريمعادل ۳۸هزار
و ۷۱۰ميليارد تومان پيشبيني شده كه در مقايسه با
اعتبار امسال رقم  ۲۷هزار و ۲۵۷ميليارد تومان است،
 ۴۲درصد افزايش در نظر گرفته شده است.اين ميزان
از محل اعتب��ارات تبصره ( )۱۴اليحه بودجه س��ال
 ۱۴۰۰كلكشور،معادل ۱۳هزارو ۴۰۰ميلياردتومان
بابت كاهش فقر مطلق به وسيله پرداخت مستمري
به مددجويان تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به
تعداد سه ميليون و ۲۴۰هزار خانوار است كه نسبت به
سال گذشته  ۳۲درصد رشد خواهد داشت.همچنين
در اليحه بودجه سال آينده اعتبار براي رديف سازمان
بهزيستي كشور به مبلغ سه هزار و ۹۵۰ميليارد تومان
با رشد  ۲۵درصدي نسبت به سال گذشته پيشبيني
شده است.اعتبار پيش بيني شده براي رديف كميته
امداد امام خميني (ره) نيز برابر با ۶هزار و ۴۶۰ميليارد
توماناستكهرشد ۲۹درصدينسبتبهسالگذشته
دارد.عالوه براين از ديگر حمايتهاي پيشبيني شده
در اليحه بودجه سال آينده ارايه تسهيالت اشتغال به
مددجويانتحتپوششدستگاههايحمايتيازمحل
اعتبارات تبصره ( )۱۶اليحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰كل
كشور به مبلغ هشت هزار و  ۲۰۰ميليارد تومان است.
براساس اليحه بودجه سال ۱۴۰۰اعتباري معادل يك
هزار و ۷۰۰ميليارد تومان بابت اجراي قانون حمايت از
معلوالن پيشبيني شده كه  ۳۱درصد نسبت به سال
گذشتهافزايشيافتهاست.همچنيندربخشمسكن
محروماننيزدولتاعتبارپنجهزارميلياردتومانيبراي
تامين مس��كن محرومان در اليحه بودجه سال آينده
پيشبينيكردهاست.

جزييات پرداخت
حمايتهاي كرونايي

اطالعيه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در خصوص
حمايتمعيشتيازاقشاركمدرآمدو فاقددرآمد ثابت،
صادر شد.در اطالعيه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
آمده اس��ت؛ به اطالع هموطنان عزيز ميرساند ،بنا به
مصوبهستادمليكرونا،تفاهمصورتگرفتهبينمجلس
شوراياسالميوسازمانبرنامهوبودجهمبنيبرحمايت
از معيشت اقشار كمدرآمد و فاقد درآمد ثابت ،سازمان
برنامه و بودجه مصوبه مذك��ور را به وزارت تعاون ،كار و
رفاهاجتماعيابالغوشناساييمشموالنبهشرحزيردر
دستوركاراينوزارتخانهقرارگرفت:بهافرادتحتپوشش
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ،هر
نفرماهيانه ١٢٠هزارتومانپرداختخواهدشد.افرادي
كه مشخصات زير را به صورت همزمان داشته باشند،
مشمول حمايتمعيشتي  ۱۰۰هزارتومانيبهازايهر
نفرخواهندشد)۱:خانوارهاييكههيچيكازاعضايآنها
حقوقماهانهدريافتنميكنند.كاركنانبخشدولتي،
نيمهدولتي،عمومي،بخشخصوصيومستمريبگيران
صندوقهايبازنشستگيكهدريافتيماهيانهدارندوبه
نحوي شاغل يا بازنشسته محسوب ميشوند ،در زمره
اينگروهنيستند)۲.خانوارهاييكههيچيكازاعضاي
آنهابيمهپردازنباشند)۳.براساسبررسيشاخصهاي
بانكي اعضاي خانوار توس��ط بانك مرك��زي ،در زمره
دهكهاي پايين هس��تند )۴.خانوارهايي كه در گروه
مشموالن طرح حمايت معيشتي باشند .طبق اعالم
س��ازمان برنامه و بودجه ،اولي��ن مرحله اين حمايت
معيشتي ساعت  ٢۴روز  ۱۳۹۹/۹/27به حساب افراد
مشمول واريز ش��د.وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
صرفامسووليتشناساييمشموالنبراساساطالعات
ثبتيكهازسايردستگاههادريافتشدهاسترابرعهده
داردوتعيينتعدادمشموالنومديريتفرايندپرداخت
مبالغاينطرححمايتي،برعهدهسازمانبرنامهوبودجه
است.از هموطنان عزيز درخواست ميشود باتوجه به
شرايط خاص حاصل از شيوعكرونا از مراجعه حضوري
به اين وزارتخانه ،ادارات كل استاني و ساير نهادها براي
پيگيري حمايتمعيشتي كروناخودداريفرماييد.

بودجه 1400
اصالحات فراواني دارد

حميدرضا حاجيبابايي ،با اشاره به منابع در نظر گرفته
ش��ده محدود براي درآمدها در بودجه  ۱۴۰۰تصريح
كرد:با توجهبهاين مورد،بودجه ۱۴۰۰قطعااصالحات
بسياريخواهدداشت.حميدرضاحاجيبابايي،باتاكيد
براينكهاصالحساختاربودجه ١۴٠٠قطعياست،گفت:
هدفازاصالحساختاربودجه،كارآمدترسازيآناست.
نمايندهمردمهمداندرمجلسشوراياسالميبابيان
اينكه اليحه بودجه دولت نياز به بررس��يهاي زيادي
دارد،افزود:هنوزدرموردتاييدياردايناليحهتصميمي
گرفتهنشده،اماقطعاپسازموشكافيكافيتاييديارد
آن انجام ميشود.وي با اشاره به راههاي تامين كسري
بودجهدولت،تصريحكرد:متناسبباهرموقعيتكشور
يكيازروشها ميتواندكارآمديداشتهباشد.نماينده
مردمدرمجلسيازدهم،باتاكيدبراينكهبررسياليحه
بودجه ١۴٠٠بهصورتكامالكارشناسيوبهدورازنگاه
سياسي انجام خواهد شد ،گفت :با توجه به اينكه منابع
درنظرگرفتهشدهبرايدرآمدهادربودجهمحدوداست،
قطعااصالحاتبسياريخواهدداشت.
حاجي بابايي ادامه داد :تمام تالش ما ايجاد توازن ميان
درآمد و هزينه در اليح��ه بودجه با هدف جلوگيري از
كسرياستتابهاينترتيببودجهكارآمديبرايسال
آيندهداشتهباشيم.حاجيباباييبابياناينكهوابستگي
بهنفتيكيازايراداتياستكهدربررسياليحهبودجه
بايدبرطرفشود،گفت:وابستگيبهنفتياپيشفروش
آنروشمناسبيبرايجبرانكسريبودجهنخواهدبود.

ادامهازصفحهاول
مجلس طرح تحقيق و تفحص
از بورس را ارايه دهد

س��ود اين باال و پايين به جيب چه كساني ميرود،
هنوز مشخص نيس��ت ،دولت كه پاس��خي ندارد،
از مجلس هم صداي��ي به عنوان بازخواس��ت بلند
نميشود .تنها نداهايي گاهي بلند ميشود كه مردم
را اميدوار كند به بازار سرمايه و به آينده بورس .البته
اقدامات زيرپوستي بس��ياري نيز انجام ميشود كه
همچنان مردم را اميدوار نگاه دارد ،در ش��بكههاي
اجتماعيوفضايمجازيگروههاوصفحاتبسياري
هس��تند كه م��ردم را همچنان دعوت ب��ه خريد و
خويشتنداري كنند يا براي اهداف حقوقيها به كار
بندند و ما نميدانيم سرمنشأ آنها چيست .اقدامي
كه ميتواند يك طرح تحقيقاتي گس��ترده بر روي
آن صورت گيرد و منشأ اين صفحات يا نيات آنها را
بازخواني كند.
بازار سرمايه امروز گاهي مثبت است و گاهي منفي،
به نظر ميرسد كه شرايطي معمولي پيدا كرده است
اما به دليل اينكه بس��ياري از مردم در ضرر هستند،
التهاباتي وجود دارد و تصميمات نسنجيده توسط
برخي از س��هامداران اتخاذ ميشود بهطوري كه با
برقراري آرامش در بازار فاصله وجود دارد ،اين بازار به
احتمال بسيار زياد هنوز مدت زمان زيادي نياز است
ك��ه به قله خود در مرداد ماه بازگ��ردد .اينكه به اين
نقطه باز ميگردد و حتي از آن نيز باالتر ميرود شكي
نيست ،اما در اين ميان بايد پاسخي براي افراد زيان
ديده داده شود .به نظر ميرسد كه مجلس بايد طرح
تحقيقوتفحصازسازمانبورسرااعالمكندودست
بهتحقيقاتگستردهايبزند،ايناتفاقباعثميشود
كهاعتمادمردمكهاكنونخدشهديدهاست،بازگردد
و آرامش الزم برقرار شود .بازار سرمايه يكي از بهترين
مكانهابرايجذبنقدينگياستكهامروزدرجامعه
وجود دارد و حركت آن به هر سويي ميتواند تورمزا
باشد .البته بسياري از مشكالت ما انتظارات مردم از
سرمايهگذاري اس��ت ،اينكه مردم انتظار دارند چه
ميزان س��ود از يك معامله به دست آورند در ميزان
تورم موثر است ،قطعا سود بيشتر تورم بيشتري هم
به دنبال دارد و قرار نيست كه در يك معامله به دليل
افزايش قيمت سود نصيب افراد شود اما قيمت ساير
كاالها افزايش نيابد .جامعه ايراني به دليل خصلت
كوتاهمدتش انتظار دارد كه در كمترين زمان ممكن
بيشترين سود را به دست آورد ،به همين دليل است
كه به بازار طال ،مسكن ،ارز يا خودرو عالقهمند است،
همينانتظاراتباعثتالطمدربازارشدهاستوقطعا
تورمزا است .درست است كه مشكالت مديريتي در
بخش اقتصادي بسيار زياد است اما رفتار و هيجانات
مردم نيز در اين مس��اله تأثير دارد و گهگاه بر روي
تصميماتدولتيهمتأثيرميگذارد.اينكهاينمساله
چهزمانيبرطرفميشود،نيازبهمدتزمانيبيشاز
انتظار ما دارد ،بودجه كشور صرفا از يك ليست نيازها
بايد خارج شود و بتواند اين هيجانات را كنترل كند.
رهايي از وابستگي به نفت ،انباشت سرمايه ،افزايش
توليدناخالصداخليو...همگيالزاماتتوسعهاست
كه ني��از به برنامهري��زي دارد .برنامهريزي كه البته
فراتر از برنامههاي پنجلساله و بررسي انحرافات اين
برنامههاست.

سايه سوداگري در بازار
خودرو

اگر تصور كردهايد ك��ه در اين ميان قيمت خودرو
براي مصرفكنندگان تفاوتي خواهد داشت ،اشتباه
ميكنيد.چراكهاينمصرفكنندهاگرمجبورنشود
قيمتيبهمراتبباالتربپردازد،بايدهماننرخيراكه
قبال به سوداگران و دالالن پرداخت ميكرد اين بار
به خودروسازان پرداخت كند .هرچند از ميان رفتن
اين زنجيره س��وداگري ،قدم رو به جلويي است اما
واقعيت آن است كه دردي از مصرفكنندگاني كه
بدون رويكردهاي سوداگرانه ،به دنبال بهرهمندي
از يك خودروي ارزان ،ايمن و استاندارد هستند ،دوا
نخواهد كرد .برخورد اصولي و منطقي با مشكالت
بازار خودرو ،تغيير رويكرد كلي جامعه به خودرو از
يك كاالي سرمايهاي به عنوان يك كاالي مصرف
است .ريشه مشكل بازار خودرو تابعي از مشكالت
كالن اقتصادي كشور است .در شرايطي كه حجم
نقدينگي در اقتصاد اي��ران به محدوده 3هزارهزار
ميليارد تومان رسيده است ،طبيعي است كه اين
حجم از نقدينگي سرگردان به سمت هر بازاري كه
ميلكند،بازارراباتكانههايپيدرپيمواجهميكند.
زماني اين نقدينگي به بازار ارز ورود ميكند و بازار
را دچار آشوب ميكند ،روز ديگر بازار مسكن با اين
مشكل دست به گريبان ميشود و مدتي بعد بازار
س��كه .براي حل اين مشكالت نميتوان نسخهاي
جداگانه براي هر كدام از اي��ن بازارها تدارك ديد.
وقتي روند خلق پول ،رشد نقدينگي و توسعه پايه
پوليمتوقفشودوازسويديگرنظامتصميمسازي
كشور جهتگيري كلي نقدينگي را به سمت توليد
هدايت كند ،ديگر ش��اهد اين امر نخواهيم بود كه
افراد خ��ودرو بخرند در پارگينگ خانه نگه دارند تا
بعد از گرانتر ش��دن به فروش برسانند .بر اساس
برخي آمارهاي مس��تند بيش از 80درصد حجم
متقاضيان خودرو در كشور مبتني بر رويكردهاي
س��وداگرانه اقدام به خريد خودرو ميكنند .اين در
حالي اس��ت كه در ساير كش��ورها تالش ميشود
تا با اس��تفاده از نظام تعرفهاي ،مالياتي و بيمهاي از
تبديل خودرو به كاالي سرمايهاي جلوگيري كنند.
بنابراين قبل از هر اقدامي بايد تالش شود تا جريان
سيالسرمايهگذاريدركشوررابهسمتپروژههاي
مولد و حوزه توليد هدايت شود و سپس با استفاده
از نظامات بيمهاي و تعرفهاي و مالياتي بايد از تبديل
خودرو به كااليي سرمايهاي جلوگيري شود .در اين
شرايط است كه ميتوان اميدوار بود ،متقاضيان بازار
خودروي كش��ور را مصرفكنندگان واقعي شكل
دهند و سايه سوداگران از اين بازار كم شود.

بانك و بيمه
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كاهش نرخ دالر به  ۲۵هزار و  ۴۰۰تومان

ادامه روند نزولي نرخ دالر بهدنبال كاهش انتظارات تورمي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
همانطوركهكارشناساندرروزهاياخيرپيشبينيكرده
بودند ،نرخ دالر به روند نزولي خود ادامه داد و روز يكشنبه
آخرپاييز،99قيمتهردالردرصرافيهايبانكي ۲۵هزار
و ۴۰۰تومان معامله ش��د كه اين رقم نسبت به روز شنبه
كاهش ۱۷۰توماني را نش��ان ميدهد.قيمت فروش يورو
نيز با كاهش  ۲۷۰توماني نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري گذشته به ۳۱هزار و ۱۵۰تومان رسيد.قيمت خريد
هر دالر ۲۴ه��زار و ۴۰۰تومان و قيمت خريد هر يورو نيز
 ۳۰هزار و  ۱۵۰تومان اعالم ش��د.عصر يكش��نبه در بازار
آزاد نيز دالر  ،25500يورو  ،30800پوند  ،33600درهم
 ،7070ليرتركيه  ،3360يوان  ،3920دالر كانادا  20هزار
تومانمعاملهشد.كارشناسانمعتقدندكهبازارجهانيارزو
طالتحتتاثيرتزريقسنگينحمايتماليفدرالرزرودر
شرايطكرونا،خروجانگليسازاتحاديهاروپا،كسريبودجه
كشورهايمختلفازجملهكاهشارزشپولعراقدربرابر
دالر ،رشد قيمت بيت كوين ،اونس جهاني طال قرار دارد.
ام��ا در بازار ايران ،به خاطر كاهش انتظارات تورمي ،بهبود
شرايط محيط كالن كسب وكار از جمله احتمال تشكيل
دولت بايدن ،بازگشت امريكا به برجام ،آزاد شدن بخشي
از پولهاي بلوكه شده ايران و ...عدهاي از فعاالن اقتصادي
انتظار دارند كه در ماههاي آينده و از جمله در سال 1400
ش��اهد بهبود بازارها ،كاهش نرخ ارز و طال و تقويت ارزش
ريال باشند .قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي۲۴
هزار و ۹۹۳تومان و قيمت ف��روش آن نيز ۲۵هزار و۲۴۳
تومان بود.همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰
هزار و ۱۵۰تومان و قيمت ف��روش آن نيز ۳۰هزار و۴۵۱
توماناعالمشد.عالوهبرايندرسامانهسنادرروزمعامالتي
گذشته (شنبه) ،هر يورو با قيمت ميانگين ۳۰هزار و۷۸۹
تومانبهفروشرسيدوهردالرنيزبهقيمت ۲۵هزارو۲۲۴
تومانمعاملهشد.ضمناينكهدرسامانهنيمانيزحوالهيورو
با ميانگين قيمت ۳۱ه��زار و ۴۸۴تومان فروخته و حواله
دالرنيزبهقيمت ۲۵هزارو ۸۵۹تومانثبتشد.نرخخريد
وفروشدالرويورودرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزي
متغيراستومتناسببانوسانبازارآزاددرطولروزچندبار
تغييرميكند.درروزهايگذشتهروندحركتقيمتدالر،
كاهشي بود .اوايل آبانماه نرخ دالر روند صعودي داشت و
به بيش از ۳۰هزار تومان رس��يد ،اما از اواسط آبانماه سير
نزوليبهخودگرفت.
نوسان نرخ سكه در كانال  ۱۱ميليوني
دربازارطالنيزبااعالمدالربهقيمت 25500واونسجهاني
طال به قيمت 1881دالر ،قيمت طال و س��كه نيز كاهش
يافت .هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به بهاي
 ۱۱ميليون و  ۸۰۰هزارتومان معامله شد.سكه تمام بهار
آزادي طرح قديم نيز در برابر ۱۱ميليون و ۴۰۰هزارتومان
معاملهشد.قيمتنيمسكهبهارآزادي ۶ميليونو ۲۰۰هزار
تومان ،ربع سكه به بهاي چهار ميليون و ۲۰۰هزار تومان و
سكه يك گرمي نيز به قيمت دو ميليون و ۳۵۰هزار تومان
مبادله شد.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي
 ۱۸عيار به يك ميليون و ۱۳۰هزار تومان و هر مثقال طال
بهبهايچهارميليونو ۸۹۹هزارتومانرسيد.اونسجهاني
طال نيز با ثبات نسبت به آخرين ساعات كاري روز گذشته
به قيمت يكهزار و۸۸۲دالر فروخته شد.بررسيها نشان
ميدهددرهفتههايگذشتهقيمتسكهوطالمتأثرازبازار
ارزروندكاهشيداشتونوسانارزيوسيرنزوليقيمتارز
روي بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني
طال باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت
بيشتر اونس جهاني طال در هفتههاي آينده را پيشبيني
كردهاند.آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي
در ماههاي آينده ،ميزان اس��تقبال از طال به عنوان ابزاري
برايسرمايهگذاريراكاهشخواهدداد.همزمانباكاهش
قيمت ارزقيمت سكه نيز در بازار نسبت به روزهاي قبل با
كاهشهمراهشدهاست؛فعاالنبازارطالوسكهميگويند:
ديگر تقاضا و انگيزهاي براي خريد طال و سكه در بين مردم
وجودنداردوبازاردرركودبهسرميبرد.بازاريهاميگويند:
بعدازكاهشچندميليونيقيمتسكهديگرتقاضاييبراي
خريد سكه نداريم .افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي
از داليل اصلي افزايش قيمت طال و س��كه بوده است و اين
س��ناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام

 53درصد تماس مردم با بانك
مركزي براي دريافت وام است

پرونده  ۹۶.۵درصد از درخواس��تهاي مخاطبان
در س��امانه ارتباطات مردمي بان��ك مركزي طي
ب��ازه زماني آبان و آذر ماه س��ال ج��اري به مرحله
نهايي رسيد و بسته ش��د.به گزارش روابط عمومي
بانك مركزي ،س��امانه ارتباطات مردمي اين بانك
بهطور ميانگي��ن روزانه  520تماس مردمي را ثبت
و رس��يدگي ميكند .بانك مرك��زي در بازه زماني
ذكر شده به بيش از  20هزار تماس مخاطبان خود
پاسخ داده اس��ت كه 63درصد تماسها به صورت
برخط توسط كارشناسان س��امانه راهنمايي شده
و پاس��خ مقتض��ي را دريافت كردهان��د 37 .درصد
درخواستها نيز پس از ثبت به كارشناسان ادارات
تخصصي ارجاع و در كوتاهترين زمان ممكن پاسخ
داده شده اس��ت .الزم به ذكر است اين تماسها از
طريق ش��ماره  2706و پورتال اين بانك به آدرس
 www.crm.cbi.irب��ه ثبت رس��يده اس��ت.
همچنين در اين بازه زماني  53.4درصد تماسها با
موضوع تسهيالت و29درصد آنها با موضوع خدمات
بانكي و12درصد با موضوع خدمات ارزي بوده است.
گفتني است سامانه ارتباطات مردمي بانك مركزي
به ش��ماره  2706دهم آبان ماه سال جاري با هدف
تسهيلويكپارچهسازيامرپاسخگوييتوسطدكتر
همتي رونمايي شد.

صندوق بينالمللي پول
به مصر وام كرونايي داد

نداشت چراكه دالر نيز از كانال 26هزار تومان به كانال25
هزار تومان بازگشت.بانك مركزي تالش ميكند با تقويت
عرض��ه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين
اساس نيز تداوم عرضههاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار
متشكلارزيموجبشدهتانيازارزيبازارپاسخدادهشودو
ديگربهمانندقبلشاهدنوساناتلحظهايدربازارنباشيم.با
اينحالامادرمقاطعيانتشاربرخياخبارسياسيموجب
ميش��ود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي
شود ،.در بازار ارز قيمت انواع ارز نسبت به روز قبل با كاهش
محسوسهمراهشدهاست،بهنحويكهدالركهصبحشنبه
 25هزارو 850تومانقيمتخوردهبودامايكشنبهباقيمت
 25هزارو 400تومانبهفروشميرسد.برهميناساسدر
بازار آزاد ،قيمت يورو 30هزار و 800تومان و درهم امارات
 7هزارو 80توماناعالمشدهاست.درصرافيهايبانكينيز
قيمتها كاهشي است؛ به نحوي كه فروش دالر 25هزار و
 450تومانوقيمتخريددالرنيزبااختالف1000توماني
نسبت به قيمت فروش 24،هزار و 450تومان تعيين شده
است .قيمت فروش يورو نيز معادل 31هزار و 200تومان و
قيمتخريديورونيز 30هزارو 200توماناعالمشدهاست.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكلارزيمتغيراستومتناسببانوساناتبازارآزاددر
طولروزچندبارتغييرميكند.
دالر عقبنشيني كرد
دالر نتوانس��ت به روند صعودي خود برابر ارزهاي جهاني
ادامهدهد.شاخصدالركهنرخبرابريآندرمقابلسبدياز
ارزهايجهانيرااندازهميگيرد،درمعامالتبا ۰.۱۴درصد
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح  ۸۹.۸۳واحد بسته
شد .نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱۳۱دالر
اعالم شد .در تازهترين دور از معامالت ،پوند با ۰.۰۷درصد
افزايشنسبتبه روز قبل خود وبه ازاي ۱.۳۵۵دالر مبادله
شد .يورو ۰.۱۴درصد باال رفت و با ماندن در كانال ۱.۲۲به
 ۱.۲۲۵دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي،
هر دالر با  ۰.۰۱درصد افزايش به  ۱۰۳.۳۵۱ين رسيد .در
برابرهمتاي استراليايي،هردالر امريكابه ازاي ۱.۳۱۱دالر
مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل  ۶.۵۳۵يوان
چين اعالم ش��د.به گزارش رويترز ،دادههاي منتشر شده
تغييراتقيمتياروپابرايسياستگذاراناروپاييكماكان
نااميد كننده پيش م��يرود :طبق العام مركز آمار اتحاديه
اروپا ،متوسط نرخ تورم در  ۱۹كشور عضو منطقه يورو در
دوازده ماه منتهي به نوامبر با  ۰.۱درصد كاهش نسبت به
رقم مشابه منتهي به ماه قبل به منفي ۰.۳درصد رسيد تا
نرخ تورم بيش از پيش از س��طح دو درصدي هدفگذاري
شدهتوسطبانكمركزياينمنطقهفاصلهبگيرد.درسطح
اتحاديه اروپا اين نرخ بهطور متوسط  ۰.۲درصد بوده كه از
ماهقبل ۰.۱درصدكمترشدهاست.درشرايطيكهانگليس

هنوز نتوانسته است به توافقي كامل با اتحاديه اروپا بر سر
آينده روابط پس از برگزيت دس��ت پيدا كند ،اقتصاد اين
كشورتحتتاثيرپيامدهايكروناييقرارگرفتهواينروند
دربازاركارنيزموثربودهاستتاجاييكهمركزآمارانگليس
اعالم كرد كه نرخ بيكاري اين كش��ور در ١٢ماه منتهي به
اكتبربا ۰.۱درصدافزايشنسبتبهمدتمشابهماهقبلبه
 ۴.۹درصدرسيدكه ۰.۱درصدبيشترازانتظاركارشناسان
قبلي و باالترين بيكاري ثبت شده در اين كشور از آگوست
 ۲۰۱۶تاكنونبودهاست.شماربيكاراناينكشورطياين
مدت با ۲۰۹ه��زار نفر افزايش به يك ميليون و ۵۲۰هزار
نفر رسيد.تمايل معامله گران براي نگه داشتن دالر نسبت
به ماههاي ابتدايي س��ال ۲۰۲۰كاهش كامال محسوسي
يافتهاستوباپيشرفتهايبهدستآمدهدرمقابلهباكرونا
و روي كار آمدن دولتي با رويكردهاي معتدلتر در امريكا،
جذابيتارزهايپرريسكتربرايمعاملهگرانبيشترشده
است.اگرچهانتظارنميرودكهدالربايكسقوطآزادمواجه
باشدامابسياريازتحليلگرانبازارارزمعتقدنددرشرايط
كنونيفضابرايعقبگردبيشتردالرنيزفراهماستوشايد
دالر تا چند ماه ابتدايي س��ال  ۲۰۲۱نيز در سنگر دفاعي
فعليخودباقيبماند.باوجوداقداماتدولتترامپدربهراه
انداختنجنگتجاريباچين،آمارهايجديدنشانميدهد
كهوارداتامريكاازاينكشورافزايشمحسوسييافتهاست
به گونهاي كه در ۱۰ماه نخست امسال (بازه زماني ژانويه تا
اكتبر) واردات امريكا از چين ۷.۸درصد بيشتر از رقم ثبت
شده براي بازه زماني مشابه سال قبل بوده است .همچنين
در ماه نوامبر ميزان واردات امريكا از چين با رشدي عجيب
به ۵۱.۹۸ميليارد دالر رس��يده كه نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل  ۴۶.۱درصد بيشتر شده اس��ت .اين مساله به
معنايافزايشبيشازپيشكسريحسابتجاريامريكا
خواهد بود .در يك دستاورد دارويي ديگر در مقابله با كرونا،
شركت دارويي مدرنا اعالم كرده است كه به زودي تاييديه
سازمان غذا و دارو امريكا را براي توزيع واكسن ساخت اين
شركت در ايالتهاي مختلف به دست خواهد آورد .پيش
از اين نيز مراحل مقدماتي اس��تفاه از واكسنهاي ساخت
شركتفايزرنهاييشدهبود.معاملهگراناميدوارندكابوس
كرونا كه از فوريه  ۲۰۲۰جهان را بهطور جدي تحت تاثير
قرار داده اس��ت تا چند ماه آينده به خط پايان خود برسد و
حركتبهسمتعاديشدنشرايطشتاببيشتريبگيرد.
در طرف سياستگذاري پولي انتظار ميرود بانك مركزي
امري��كا به رويه كنوني خود در حفظ ن��رخ بهره در يكي از
پايينترينسطوحيكدههاخيرادامهدهد.بهعقيدهبرخي
ازكارشناسانمالي،درسالآيندهميالدينيزاحتماالشاهد
تغيير محسوسي در اجراي سياست انبساطي فدرال رزرو
نخواهيمبود.تورممنفيوركوداقتصاديدركنارباالماندن
نرخبيكاري،شرايطسختيرابرايسياستگذاراناروپايي
در احياي رشد اقتصادي كش��ورهاي خود رقم زده است

و احتماال دو س��ال طول خواهد كشيد تا شرايط به حالت
قبلازبحرانكرونابازگردد.بانكمركزيفرانسهدربرآورد
جديديازوضعيتاقتصادياينكشوراعالمكردكهاقتصاد
اين كشور امسال تحت تاثير شيوع كرونا ،محدوديتهاي
رفتوآمدوتعطيليگستردهكسبوكارهاحدود ۹درصد
كوچك خواهد شد كه در صورت تحقق ،بدترين عملكرد
دومين اقتصاد ب��زرگ اتحاديه اروپا ط��ي يك دهه اخير
خواهد بود.اقتصاد جهان كماكان تح��ت تاثير كرونا قرار
دارد و آنطور كه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
درگزارشيپيشبينيكردهاست،متوسطرشداقتصادي
كشورهايجهاندرسالجاريبهمنفي ۵.۶درصدخواهد
رسيد كه در صورت تحقق ،بدترين عملكرد از زمان بحران
ماليدرسال ۲۰۰۹تاكنونمحسوبميشود.اينگزارش
اگرچه هنوز گزارش نااميد كنندهاي محسوب ميشود اما
نسبت به پيش بيني قبلي منفي ۹درصدي ،بهبود نسبي
يافتهاست.پيشازايننيزسازمانمللنسبتبهفقيرشدن
حدود هشت ميليون نفر در جهان بر اثر كرونا هشدار داده
بود.نمايندگانجمهوريخواهودموكراتهنوزنتوانستهاند
به توافقي با يكديگر بر سر جزئيات اليحه حمايتي جديد
برسند و نانسي پلوسي -رييس كنگره گفته است احتماال
ازسرگيريمذاكراتبهپسازتعطيالتكريسمسموكول
خواهد شد .بسته دوم حمايت از اقتصاد در برابر پيامدهاي
كرونا حدود ۹۰۰ميليارد دالر اعتبار در بر خواهد داشت و
قراراستجايگزينبستهحمايتيسهتريليوندالريقبلي
شود .تمركز بسته جديد روي حمايت از كسب و كارهاي
كوچك و متوسط و پرداخت يارانه نقدي مستقيم به افراد
بيكار ش��ده خواهد بود .تاكنون بيش از ۷۶ميليون و۳۶۳
هزار و ۷۰۹مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين
بينيكميليونو ۶۸۷هزارو ۶۰۱نفرجانخودراازدست
دادهاند .در بين كشورهاي مختلف ،باالترين تلفات مربوط
به امريكا با ۳۲۱هزار و ۵۳۲نفر ،برزيل با ۱۸۵هزار و۸۲۷
نفر،هندبا ۱۴۵هزارو ۵۰۹نفر،مكزيكبا ۱۱۷هزارو۲۴۹
نفر و ايتاليا با ۶۸هزار و ۴۴۷نفر بوده است.ش��دت گرفتن
سرعت شيوع كرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن
ركوردهاي جديد از مرگ و مير روزانه ويروس كرونا باشيم
تا جايي كه روز شانزدهم دسامبر با ثبت از  ۱۳هزار و ۵۵۸
فوتي در يك شبانهروز ركورد قبلي را كه مربوط به روز دهم
دسامبر با ثبت از  ۱۲هزار و  ۹۱۸فوتيبود ،شكست .كيت
جوكيس -استراتژيست ارزي بانك سوسيت ژنرال گفت:
به زبان س��اده از نظر معامله گران ارزش فعلي دالر بيش از
حدياستكهبايدباشدوبرايهمينفكرميكنمروزهاي
بد دالر ادامه دارد .بازارها به آن چه در حوزه سياستگذاري
پوليرخميدهدواكنشنشانميدهندوباوضعيتفعلي
فشار زيادي روي دالر است .در مقايسه با ماههاي ابتدايي
سال جذابيت دالر براي بس��ياري از معامله گران كاهش
پيداكردهاست.

ثبت چك در سامانه صياد تا پايان سال به تعويق افتاد

سكوت قانون جديد چك درباره ظهرنويسي
گروهبانكوبيمه|
يك كارشناس امور بانكي درباره قانون جديد چك گفت:
اعتبار چكها فع ً
ال تا سه سال خواهد بود كه در اين ميان
اليحهاي در مجلس شوراي اس�لامي مطرح شده است
كه نمايندهها پيشنهاد حذف سه س��ال را ارايه كردهاند.
همچنين،در قانونجديدچكذكر شدهكه ثبتو انتقال
چكبايددرداخلسامانهبانكمركزيباشدودرخصوص
ظهرنويسيقانونجديدچكسكوتكردهاست.
بهگزارشايسنا،ياسرمراديگفت:مصوبهستادمليكرونا
قانونچكراعقبنينداختهاست،بلكهتنهااجراييكبند
ازقانونچكتاپايانسالعقبافتادهاست.ثبتدرسامانه
صياد كه قرار بود از ۲۰آذرماه اجرايي شود ،به علت آماده
نبودن سامانه و عدم فرهنگسازي تا پايان سال به تعويق
افتاد.ازتاريخ ۲۰ديماهبراساسوعدهبانكمركزيسامانه
صيادرونماييميشودوثبتاختياريدراينسامانهانجام
ميشود.بقيهمواردقانونچكنيزبراساسبخشنامهبانك
مركزي اجرايي خواهد شد .وي افزود :قانون در خصوص
چكهاي موجود اجرايي نميشود و مردم نگران نباشند.
در هفته جاري از چكهاي جديد رونمايي خواهد شد و
از  ۲۰ديماه توزيع ميش��وند .اعتبار چكها فع ً
ال تا سه

خبر

سال خواهد بود .در اين ميان اليحهاي در مجلس شوراي
اسالمي مطرح شده است كه نمايندهها پيشنهاد حذف
سه سال را ارايه كردهاند.اين كارشناس امور بانكي كه در
يكبرنامهتلويزيونيصحبتميكرد،ادامهداد:قراراست
تا چكها اعتبار داشته باشد و به دليل تغيير اعتبار قانون
سه سال را لحاظ كردهاند .با اين تاريخ چكهاي منقضي
بايد در بانك تعويض ش��وند .اين گاليه به بانك مركزي
وارد است كه در دو سالي كه فرصت داشت ،اقدامات در
خصوص سامانه صياد را به تأخير انداخت .شبكه بانكي
هم آمادگي و زيرس��اخت پيوس��تن به قوانين جديد را
نداشت.طبق گفته وي ۲۰ ،روز ديگر قرار است تا مردم
از اين سامانه استفاده كنند اما هيچ صحبتي و آموزشي
در خصوص آن در رسانهها ارايه نشده است .فع ً
ال در گام
اول ق��رار بر روي اپليكيش��نهاي موبايلي احراز هويت
انجامشود .براي اعتبار سنجي نيز با اين وضعيت حداقل
شش ماهي زمان نياز خواهيم داشت.مردادي در پايان
سخنانشخاطرنشانكرد:درقانونجديدچكذكرشده
اس��ت كه ثبت و انتقال چك بايد در داخل سامانه بانك
مركزيباشدودرخصوصظهرنويسيقانونجديدچك
سكوتكردهاست.يكعدهازاساتيدحقوقيمعتقدندكه

اينروندمنسوخشدهاستاماعدهاينيزمعتقدندكهاين
امر به قوت خود باقي است اما در سامانه ثبت نميشود .در
نهايت هم رسيدگي با دادگاهها خواهد بود و در چكهاي
تضميني علت صدور چك بايد در بانك قيد شود.

ثبت چك در س�امانه صياد تا پايان سال به
تعويقافتاد
معاون اقتصادي رييسجمهوري گفت:ستاد مبارزه با
كرونا تصويب كرد كه اجراي طرح ثبت چك در سامانه
صياد تا پايان سال به تعويق بيفتد تا در اين زمان آشنايي،
اطالعرس��اني و فرهنگس��ازيهاي الزم در اين زمينه
صورت پذيرد« .محمد نهاونديان» در حاش��يه س��تاد
مبارزه با كرونا به قانون جديد صدور چك اش��اره كرد و
افزود« :قانون اصالح قانون صدور چك» در سال ۱۳۹۷
بهتصويبمجلسشوراياسالميرسيد،بهمدتدوسال
به بانكها براي ايجاد آمادگيهاي الزم و تامين سامانهها
مهلت داده ش��ده بود.از اين پس صدور چك با شرايطي
خاص صورت ميگيرد و بايد در سامانه صياد ثبت شوند.
نهاوندي��ان با بيان اينك��ه در جايي از قان��ون ،بانكها از
پرداخت وجه چكهايي كه اين مقررات را رعايت نكردند

ممنوع شدهاند ،گفت :بانك مركزي پيشبيني كرده بود،
به دليل عدم آشنايي مردم با اين سامانهها ممكن است
قانون جديد موجب ش��ود تا مراجعات زيادي به شعب
بانكها صورت گيرد ،در حالي كه در اين شرايط كرونايي
نميتوان مراجعات پر تراكمي را در بانكها داشته باشيم.
س��تاد تصويب كرده اس��ت تا اجراي اين تبصره تا پايان
سال به تعويق بيفتد تا در اين زمان ،آشنايي ،اطالعرساني
و فرهنگ س��ازيهاي الزم در اين زمينه صورت پذيرد.
اكنون عم��ده مقدمات مربوط به اج��راي قانون مذكور
فراهمشدهاستامابهدليلتغييراتبنياديندررويههاي
صدور ،انتقال ،وصول و ساير عمليات مربوط به چك در
قانون جديد و آثار و تبعات آنكه متوجه آحاد جامعه است
وهمچنينبهدليلپيامدهاينامطلوباقتصاديناشياز
شيوع بيماري كرونا براي كسب و كارها ،قرار شده است
تا اجراي قانون جديد صدور چك به صورت مرحلهاي و
به صورت تدريجي انجام ش��ود تا ضمن فرهنگسازي و
اطالعرساني مستمر ،زمينه ارتقاي آگاهي آحاد جامعه
از قواعد جديد چك ميسر شود و در عينحال كمترين
چالش و آثار منفي را براي صاحبان مش��اغل و كسب و
كارها به دنبال داشته باشد.

هيات اجرايي صندوق بينالمللي پول توافق كرد
ك��ه مقامات مصر به منظور مقابل��ه با تأثير بحران
كرونا  ۱.۶۷ميليارد دالر ديگ��ر تحت يك قرارداد
«استندباي» ۱۲ماههازاينصندوقبرداشتكنند.
به گزارش راش��اتودي ،هي��ات اجرايي صندوق
بينالمللي پ��ول توافق كرد ك��ه مقامات مصر به
منظور مقابله ب��ا تأثير بحران كرونا  1.67ميليارد
دالر ديگر تح��ت يك قرارداد «اس��تندباي» 12
ماه��ه از اين صندوق برداش��ت كنند.بر اس��اس
بيانيه صندوق بينالمللي پول كه در واش��نگتن
مس��تقر اس��ت ،اين وام كه در نتيج��ه بازنگري
برنامه اصالحات مصر پرداخت ميشود ،مجموع
كمك مالي به اين كش��ور را ب��ه  3.6ميليارد دالر
رسانده است.اوايل سال جاري ميالدي ،صندوق
بينالمللي پول يك بس��ته  5.2ميليارد دالري را
براي مصر تصويب كرد .گفته ميشود اين كشور
عربي  1.6ميليارد دالر باقيمانده را پس از يكسري
اصالحات اقتصادي دريافت خواهد كرد.به گفته
آنتوانت مونسيو سايه ،معاون صندوق بينالمللي
پول ،اقتصاد مصر همچنان در برابر نوسانات اقتصاد
جهان آسيبپذير اس��ت.وي افزود :بدهي باالي
دولت و نيازهاي ناخالص مالي اين كشور تهديدي
براي بهبود اقتصادي آن محس��وب ميشود.اين
مقام صندوق بينالمللي پول در ادامه تأكيد كرد:
مقامات مصري بيماري همه گي��ر كوويد 19-و
اختالالت مربوط به فعاليت اقتصادي را به خوبي
مديريت كردهاند[ .اما] هنوز خطرات چشمانداز
وجود دارد به ويژه كه موج دوم شيوع كرونا ،عدم
اطمينان در مورد س��رعت بهبود وضعيت اقتصاد
داخلي و جهاني را افزايش ميدهد.

ادامهازصفحهاول
بازپسگيري سهميه ايران از
اوپك

با اين كارنامه درخشان و نقشآفريني موثر طبيعي
است كه ايران تالش خواهد كرد با بيشترين ظرفيت
در مسير استيفاي منافع اقتصادي خود گام بردارد.
اين حضور تاريخي با سياستهاي خصمانه اياالت
متحده و ايجاد زنجيره تحريم��ي ناعادالنه ،ميزان
حضور اي��ران در بازارهاي انرژي را محدود كرد .اين
روند ظالمانه باعث ش��د تا سهميه تاريخي ايران در
اوپك از طريق س��اير بازيگران بازار نفت جايگزين
شود.طبيعياستكهبعدازپايانگرفتنتحريمهاي
اقتصادي ،اين حق ايران است كه سهميه خود را در
بازارهايجهانيپسبگيردو تالشكندكهباافزايش
توليد ،س��الهاي غيبت خ��ود در بازارهاي نفتي را
جبران كند .بدون ترديد بخش��ي از فضاسازيهاي
مخرب��ي كه در خصوص حضور اي��ران در بازار نفت
صورت ميگيرد از س��وي رقباي كشور در بازارهاي
انرژي مطرح ميش��ود .اتفاقا اگر قرار است از طريق
كم كردن ميزان عرضه ،تعادلي در قيمت نفت ايجاد
شود ،ساير كشورها ميتوانند با كاهش توليد و عرضه
نفتاينتعادلرادربازارنفتايجادكنند.كشورهايي
كه بعد از تحريم ايران سهم ايران در بازار را پوشش
دادند ،امروز بايد با كاهش س��هميه اين وضعيت را
جبران كنند .كش��ورهاي اوپك نيز عليرغم تمام
اختالف نظرها در راس��تاي توزان بخشيدن به بازار
بايد تالش كنند تا زمينه افزايش س��هميه ايران در
بازار نفت را فراهم كنند .س��فر وزير نفت به روسيه
و تداوم رايزنيهاي س��طح باال در اوپك گوياي اين
واقعيت است كه ايران در حال بسترسازي مناسب
براي حضور پرقدرت در بازار نفت اس��ت و از طريق
افزايش گفتوگوهاي موثر با بازيگران خارج از اوپك
و كش��ورهاي عضو اوپك تالش ميكند تا صحنه را
مهياي تحوالت جديد بازار نفت كند .طبيعي است
كه رقب��اي منطقهاي و بينالمللي اي��ران به دنبال
محدودسازيحضورايرانباشندامابدونترديدايران
س��هميه خود را در بازار نفت پس ميگيرد و حضور
تاريخي خود در اين بازار را تداوم ميبخشد .همانطور
كه اشاره كردم؛ معتقدم كه كشورهاي عضو اوپك و
بازيگران اصلي ب��ازار نفت هم در نهايت چارهاي جز
پذيرش اين امر ندارند.

اخبار
انتشار اوراق سلف استاندارد
مسكن بهزودي در بازارسرمايه

فالح،مديرمطالعاتاقتصاديوسنجشريسكبورس
كاالي ايران با بيان اينكه «به زودي شاهد انتشار اوراق
سلف استاندارد مس��كن در بازارسرمايه براي توسعه
تامين مالي و توليد مس��كن در كش��ور خواهيم بود»
توضيح داد :موضوع معامالت مسكن در بورس كاالي
ايران با دو ايده در حال پيش��روي اس��ت .معامالت در
بازارفيزيكي بورس كاالي ايران نخستين روش در اين
رابطه است .براين اساس ،اموال مازاد دولت و بانكها در
بورس كاال عرضه ميشوند .شايان ذكر است ،آخرين
عرضه در اي��ن خصوص هم مربوط ب��ه وزارت دفاع و
پشتيبانيهاي نيروهاي مسلح بود كه يك قطعه زمين
مازاد خود را روي تابلوي بورس به فروش رساندند .فالح
اضافه كرد :اما بحثي مهمتر از عرضه فيزيكي مسكن
يا به عبارتي عرضه اموال فيزيكي غيرمنقول در بورس
در حال پيگيري و عملياتي شدن است و آن هم انتشار
اوراق سلف اس��تاندارد مسكن است .وي تصريح كرد:
پيش خريد مس��كن ،يكي از روشهاي خانهدار شدن
اس��ت ،اما در پيش خريد مسكن در بازار غيرمتشكل،
مساله ريسك نكول سازنده همواره يكي از مهمترين
دغدغههايي است كه هميش��ه براي افرادي كه اقدام
به پيش خريد ميكنند وج��ود دارد ،بهطوريكه آنها
هميشه نگران انجام تعهدات س��ازنده در سررسيد و
رسيدن به مسكن خود در زمان اعالمي هستند مدير
مطالعاتاقتصاديوسنجشريسكبورسكااليايران
تاكيد كرد :درصدد هس��تيم در بازارسرمايه بستري
فراه��م كنيم تا متقاضيان بتوانند به راحتي مس��كن
پيش خريد كنند .در ح��ال حاضر و در بازار آزاد آنقدر
قيمت مسكن باال رفته اس��ت كه فراهم كردن مبلغ
مورد نياز براي پيش خريد آن بسيار دشوار شده است.
فالح افزود :اگر اين امكان در بازار سرمايه به وجود بيايد
كه افراد بتوانند حتي به اندازه يك متر مربع و به ميزان
نقدينگي خود پيش خريد خانه انجام دهند تا بتوانند
قدرت خريد پس ان��داز خود را نگه دارند؛ بنابراين اگر
بتوانيم مس��كن را به قطعات كوچ��ك تبديل كنيم و
امكان فروش آن و ني��ز امكان انجام معامالت ثانويه را
فراهم كنيم ،كمك زيادي در اين راستا خواهيم داشت.
وي توضي��ح داد :در اين طرح بورس كاال به دنبال اين
است كه بتواند مسكن را به شكل متري و در قالب اوراق
سلف استاندار ِد مسكن پيش فروش كند و اين كار را در
بستري كه تضامين الزم از سازنده گرفته شود و خريدار
با خيال راحت اقدام به خريد كند انجام دهد .همچنين،
اگر در سررسيد سازنده تعهدات خود را ايفا نكرد بتواند
از سازنده خسارت بگيرد و ضرر احتمالي پيش خريدار
را جبران كند.
فالح اجرايي ش��دن اي��ن مدل را راهي براي توس��عه
س��رمايهگذاري قابل اعتماد در حوزه مسكن دانست
و افزود :به اين ترتيب ،س��رمايههاي خرد بازارسرمايه
به س��مت افزايش توليد و عرضه مس��كن سوق پيدا
ميكند .افزايش توليد مسكن نيز تنها متغييري است
كهميتواندبهمهارافزايشلجامگسيختهقيمتمسكن
كمك كند .وي اظهار اميدواري ك��رد كه اين ابزار در
آينده نزديك با همراهي سازمان بورس و اوراق بهادار
و وزارت راه و شهرسازي عملياتي شود .اين طرح با نظر
موافق كميته فقهي س��ازمان بورس همراه است و در
حال حاضر در مرحله تدوين مقررات قرار دارد.

سود  ۹۰شركت سرمايهگذار
از سامانه سجام واريز شد

حسين قشمي ،مدير سيستمهاي تسويه و پرداخت
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي در رابط��ه با واريز
سود بيش از  ۱۰ميليون س��هامدار از طريق سامانه
سجام ،اظهار كرد :سامانه جامع توزيع سود بر اساس
درخواست سهامداران خرد ،ناشران بورس و فرابورس
در سال ۹۸تشكيل شد ،بعضي از ناشران باتوجه به در
خواستخودسودسهامدارانشانراازطريقاطالعات
حاضر در اين س��امانه واريز كردند .وي بيان كرد :در
سال  ۹۹اين سامانه كار خود را به صورت جدي آغاز
كرد ،تصور ما اين بود كه در سال  ۹۹نهايتا صد ناشر
ميتوانند از اين س��امانه جهت توزيع سود استفاده
كنند اما از اول س��ال  ۹۹تا روز  ۲۵آذر  ۹۹دقيقا ۹۰
شركت بورسي از سامانه توزيع سود سجام استفاده
كردند .مدير سيستمهاي تسويه و پرداخت شركت
سپرده گذاري مركزي ،تصريح كرد :در حال حاضر
 ۱۹ميليون تراكنش به منظور واريز سود از طريق اين
سامانهصورتگرفتهاست.قشميدررابطهباتصويب
قانوني مبني بر واريز س��ود از طريق سامانه سجام،
گفت :طي جلساتي كه در شوراي عالي بورس برگزار
شده اين امر تصويب شده بهطوري كه ميتوانيم اين
نويد را به سهامداران بدهيم كه واريز سود سهامداران
از طريق اين س��امانه انجام خواهد شد .وي افزود :در
 ۶ماهه نخس��ت سال نزديك  ۴۵ش��ركت از طريق
سامانه سجام توزيع س��ود كردهاند در حالي كه طي
دو ماه گذش��ته به اين تعداد حدود  ۵۰شركت ديگر
افزوده شده و اكنون  ۱۵شركت ديگر نيز قصد دارند
كه سود خود را از اين طريق واريز كنند ،شركتهاي
س��رمايهگذاري كه يكب��ار براي واريز س��ود از اين
سامانه استفاده كردند به دليل صرفهجويي در زمان و
هزينه گفتهاند كه ديگر قرار نيست به قبل باز گرديم.
مدير سيستمهاي تسويه و پرداخت شركت سپرده
گذاري مركزي گفت :در رابطه با بحث مطالبات سهام
افراد پنل جداگانهاي طراحي و تست شده ،ناشراني
كه برآوردي از س��ود خود دارند و صورت ماليش��ان
بررسي شده ميتوانند مطالبات خود را از طريق اين
پنل به شركت سپرده گذاري مركزي انتقال دهند،
سپس مطالبات آنها براساس اطالعاتي كه در سامانه
سجام به ثبت رس��يده پرداخت خواهد شد .قشمي
بيان كرد :ناش��راني كه از س��ال  ۹۰تا  ۹۹مجامعي
داشته و نتوانستهاند سودي مبني بر آن واريز كنند يا
سهامدارانشان در دريافت با مشكل برخورد كردند،
ميتوانند با استفاده از (پنل مطالبات جامع توزيع)
اقدامات الزم را انجام دهند و معوقات را واريز كنند.
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تاالر

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازار سرمايه را موشكافي ميكند

بورس در انتظار روزهاي خوش
گروه بورس|
بازار سرمايه طي هفته گذشته شرايط ناگواري به خود
گرفتواكنوننيزباتوجهبهوضعيتپيشآمدهفضاي
تحليلي بر بورس حاكم شده است در نتيجه باتوجه به
شرايطي كه ماههاي گذشته بازارسهام دارا بود ميتوان
انتظار يك دوگانگي را از اين بازار داش��ت .تاييد ورود
بايدنبهكاخسفيدواميدهابرايكاهشتحريمهاروي
اينانتظاراتنيزافزودهاست.تاچندهفتهگذشتهاغلب
فعالينوكارشناسانبازارسرمايهرويانتظاراتتورمي
وتاثيرآنبررشدقيمتسهاماتفاقنظرداشتند.ايندر
حالي است كه هم اكنون با تغييرات گفته شده بيش از
گذشته بر احتمال كاهش ريسكهاي سيستماتيك
بر بازار سرمايه افزوده شده است؛ همچنين اين عامل
ميتواند افزايش نسبت قيمت به سود سهام تحليلي
را كاهش دهد و آن را به حدود ميانگين  ۶واحدي آن
تا قبل از نيمه سال  ۹۸برساند .اين احتمال در حالي
مطرح ميشود كه تا پيش از اين و در اوج  ۲ميليون و
 ۷۸هزار واحدي شاخص كل بورس ،نسبت گفته شده
در حدود  ۲۲واحد بود و حاال پس از ريزش  ۴ماهه به
محدوده  11.5واحد رسيده است.
بورس درحالي وارد فصل زمستان ميشود كه فراز و
فرود قيمتها در مواجهه با ريسك دو ديدگاه كلي را به
بازارنشانميدهد.ازيكطرفدستهايازفروشندگان
سهام با روي كار قرار دادن وضعيت آينده بازارسرمايه
خ��ود را براي هر نوع گش��ايش اقتص��ادي و كاهش
ريسكهاي حاكم بر اقتصاد وفق ميدهند و در مقابل
بخش خوشبين فعاالن بازار سرمايه صعود قيمتها
در بازار جهاني را يك روند مثبت به حساب ميآورند
و افق مثبتي را براي ميانمدت در اين بازار متصورند.
ركورد نسبتها شكست
بررسيهاي وضعيت بازار سرمايه حكايت از رشد قابل
توجه نسبتهاي قيمتي همانند ( P/ Eنسبت قيمت
ب��ه درآمد) آيندهنگر( P/ S ،قيمت ب��ه فروش) و P/ E
قيمت به ارزش دفتري در تمامي دورههاي افزايشي
اخيراست.ايننسبتهااگرچههركدامعامليمتفاوت
را بيان ميكنند و همسويي افزايش آنها با تورم باالي
سالهاي مورد بحث حكايت از آن دارد كه انتظارات
تورمي توانس��ته تمامي روالهاي تحليلي سالهاي
ثب��ات را كنار بزند و به ش��رايطي برس��د كه مختص
وضعيت نامعمول است .اجماع تحليلگران به خوبي
نشان ميدهد نسبت قيمت به سود آيندهنگر در سه
فصل نخست  ،۹۸هيچ گاه از محدوده  4.7واحد فراتر
نرفته است .با اين حال اين نسبت از نخستين روزهاي
اسفندماه سال  1398با ش��يبي فزاينده از محدوده
 ۵واحد فراتر رفته و تا پايان اين سال به محدوده 6.7
واحد رسيده اس��ت .اين نسبت در نخستين روزهاي
سال جاري به لطف ركود كسب و كارها و خانهنشيني
بس��ياري از مردم تحت تاثير كاهش يكباره نرخ بهره
بانكي وارد فاز رش��دي غير معمول شد و در نهايت تا
اواسط تابستان براي تمامي بازار سرمايه به محدوده
 ۲۲واحد رس��يد .اين افزايش ش��تابان در نسبت ياد
شده با رس��يدن ضرايب قيمت به فروش و قيمت به
ارزش دفتري ميانگين ب��ازار به محدودههاي  9.64و
14.13در حالي به ثبت رسيد كه افزايش اين نسبتها
نه به دليل افزايش بهرهوري در اقتصاد بلكه به سبب
عامل انتظارات تورمي برآمده از ريسك كاهش ارزش
پول ملي بود .اين امر س��بب ش��ده تا در ماههاي ذكر
شده بيشواكنش��ي نسبت به بازار سهام در رشد آتي
قيمتها تغييري افراطي را در تمامي نسبتهاي ياد
شده به ثبت برساند؛ نسبتهايي كه از حيث تاريخي
بيسابقه بودهاند و بايك نوع از عرضهها توسط يكي از
كارگزاريهايفروشندهسهامعدالتبهافتتقريبا۵۰
درصدي ارزش بورس تهران منتهي شدند.
ريسك جدانشدني
نزول ي��ا صع��ود قيمتها اغل��ب خود را ب��ا تغيير
نس��بتهاي بازار س��رمايه نش��ان ميدهند .عدم
اطمينان از آينده موجب ميش��ود ت��ا قيمتها به
عنوان يك مولفه مهم اقتصادي از تمامي انتظارات و

تحليلهاي موجود ،به نحوي افزايش يابند كه نسبت
قيمت به درآمد آيندهنگر يعني P/ E FORWARD
بر خالف ش��رايط معمول آرام آرام اختالفي فاحش
با ن��رخ بازده بدون ريس��ك پيدا كند .اي��ن نرخ كه
در اقتص��اد اي��ران همان ن��رخ بهره بانك��ي در نظر
گرفته ميشود ،در تمامي اقتصادهاي جهان عموما
سنجهاي اس��ت كه بر اس��اس آن ميتوان دريافت
سرمايهگذاري در يك دارايي با در نظر گرفتن تمامي
ريسكهاي پيراموني چه بازدهي دارد .از آن جا كه
هر سرمايهگذاري به دليل ريسكپذيري و شكيبايي
كه نيازمند آن است منطقا بايد بازدهي بيش از بازده
بدون ريس��ك داشته باش��د ،پس طبيعي است كه
س��رمايهگذاري در هر جايي خارج از اوراق دولتي يا
سپردهگذاري در بانك سود بيشتري داشته باشد .اما
اين بيشتر بودن بر اساس چه عواملي تعيين ميشود؟
همچنين باتوجه به رابطه مستقيم بين ريسك و بازده
است بهتر هر چه ريسك بيشتر باشد بازده نيز افزايش
ياب��د .در اقتصاد ايران آنچه س��هم بااليي در تعيين
بازده مورد انتظار براي يك دارايي دارد ،ريسكهاي
سيستماتيك است .در ميان اين ريسكها نيز آنچه
در طول دو سال اخير و در تمامي ادوار كاهش شديد
ارزش ريال افزايش يافته ريسك تورم و ريسك ارزي
اس��ت كه بهطور مس��تقيم بر نس��بتهاي مالي اثر
گذاشته است.
افزايش قيمت كاموديتيها
قيمت كاموديتيها فراتر از انتظارات در حال رش��د
هس��تند و اين رش��د غيرمنتظ��ره اگر پايدار باش��د
سودآوري دالري شركتهاي بورسي و همچنين تراز
ارزي كشور را دچار تحول ميكند.
مهدي افناني ،كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به
وضعيت بازار نفت و تاثير آن ب��ر بورس تهران عنوان
ميكن��د :عبور بهاي هر بش��كه نفت (برن��ت) از مرز
 ۵۲دالر (س��قف  ۹ماهه) دو موضوع اساسي را روشن
ميكند .امكان افزايش عرضه نفت توسط ايران يكي
از موضوعات مهمي اس��ت كه اظهارات مختلفي در
اين خصوص شنيده ميش��ود كه از جهات مختلف
براي ايران حائز اهميت اس��ت .افناني ادامه ميدهد:
موضوعات كرونا و تغييرات شرايط بينالمللي ايران،
وضعيت نف��ت را وارد ف��از ديگري ميكن��د .اين دو
عامل مهم احتمال تثبيت قيم��ت نفت در محدوده
 ۵۰تا  ۶۰دالر در هر بش��كه را به باالترين حد ممكن
ميرس��اند؛ اگرچه ن��رخ دالر در بودج��ه  ۱۴۰۰نيز
نق��ش تعيينكنندهاي بر بازار نفت اي��ران و صنايع و
زيرمجموعههاي آن بازي ميكند .اين كارشناس بازار

راه ورود خودرو به بورس ،بسته شد

تا چندي پيش وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال
نابسامان بود و تقريبا هرروز يكي از مسووالن دراين
خصوص اظهارنظر ميكرد و براس��اس اخبار موجود
نمايندگان مردمساز و كار چگونگي اجراي اين طرح
را ني��ز تعيين كردهاند .بهطوريك��ه هر فرد در طول
سال تنها يك بار ميتواند از بورس كاال خودرو بخرد
و اجازه فروش آن تا دو س��ال بعد را نخواهد داش��ت.
همچنينيككارشناسبورسيدراينخصوصگفته
بود خودروهايي كه با تيراژ باال وارد كشور ميشوند و
همچنين خودروهاي توليد داخل ،در بس��تر بورس
كاالي ايران م��ورد معامله ق��رار ميگيرند .در طرح
نماين��دگان مجلس قيمت پايهاي خواهيم داش��ت
كه اين قيمت پايه ،توسط ش��وراي رقابت تصويب و
تعيين ميشود ،با قيمت پايه روي تابلوي بورس قرار
خواهد گرفت و متقاضيان روي قيمت پايه با يكديگر
رقابت خواهند كرد .افرادي كه بهترين قيمت را داده
باشند برنده رقابت ميشوند و خودرو به آن اشخاص
تعلق ميگيرد .تقريبا دوسال است كه عرضه و فروش
خودرو صفر و نو در كش��ور دچار بحران ش��ده و اين
بحران ناشي از سوءمديريت ،قيمت گذاري دستوري
و توزيع نامناسب و عدم شفافيت است و در اين ميان
ش��اهد يك اختالف قيمتي ش��ديد در ميان قيمت

مصوب و قيمت بازار هستيم كه در اين ميان دالالن
سود و خودروسازان و مردم زيان ميكنند و به همين
دليل توليدكنن��دگان خودرو نيز با كمبود نقدينگي
مواجه شدهاند و در نهايت ميزان توليد خودرو كاهش
و تعادل ميان عرضه و تقاضا از بين رفته است .از بين
رفتن تعادل ميان عرضه و تقاضا فضاي خريد و فروش
خودرو را ملتهب كرده است و اين موضوع باعث شده
كه خودرو به يك كاالي س��رمايهاي تبديل ش��ود.
در اين ميان تنها دالالن هس��تند كه سود ميبرند و
كارخانج��ات و مردم نيز با قيمته��اي باور نكردني
مجبور به خريد و فروش اين كاال هستند .چندوقتي
ميش��ود كه مسووالن س��عي دارند بازار خودرو را از
اين وضعيت نجات دهند و راه نجات را نيز عرضه اين
كاالي مصرفي در بورس ميدانند اما؛ قبل عرضه بايد
تكليف وضعيت اين كاال مشخص شود و قيمتگذاري
مناسبي توسط دولت در بازار خودرو صورت گيرد تا
خودرو نيز به ماهيت گذش��ته خود يعني يك كاالي
مصرفي بازگردد.
عليرضا رزمحس��يني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
از دو خودروسازي اصلي كش��ور و از خطوط توليد و
خودروهاي جديد هر دو خودروس��ازي بازديد كرد
و ضمن آن به ضرورت رقابتي ش��دن بازار و شكست

سهامدرموردچشماندازقيمتجهانيفلزاتميگويد:
قيمت آلومينيوم ،سرب ،روي ،فوالد و معدنيها براي
سالآيندهميالديباازبينرفتنكرونابرمدارصعودي
حركت خواهند كرد .در ح��ال حاضر چين به دنبال
خريداينفلزاتاست.اتفاقيكهميتواندمنجربهرشد
قيمت جهاني قيمت اين فلزات و در نهايت روند رو به
رشد قيمت آنها در بازار بورس تهران شود .وي تاكيد
ميكند :سرعت رشد قيمت اين فلزات به سرعت رشد
مس نخواهد رسيد .در مورد شركتهاي فوالدي نيز
وضعيت بهگونهاي است كه به نظر ميرسد با توجه به
حل مشكالت زنجيره فروش داخلي و پايان حواشي
فروش فوالد ،صنايع فوالدي در پايان س��ال گزارش
عملكرد مثبتي ارايه خواهن��د كرد .افناني در پايان با
بيان اينكه بازار تاكنون نسبت به دالر  ۱۱هزار و ۵۰۰
توماني وزنه زيادي نداده است ،اظهار ميكند :در حال
حاضر تنها موضوعي كه بازار سرمايه را تهديد ميكند
نرخ دالر در بودجه  ۱۴۰۰اس��ت .بازار سرمايه خود را
با دالر زير  ۲۰هزارتومان نميتوان��د وفق دهد اما در
صورتي كه مجلس با دالر ۱۱هزارتوماني موافقت كند
بازار سهام ،متفاوتتر از چيزي كه پيشبيني ميشود
واكنش نشان ميدهد و احتمال ريزش قيمت سهام
وجود دارد .در مورد دالر۱۱هزار توماني حرف و حديث
زياد اس��ت اما ش��واهد حاكي از آن است كه گزارش
عملكرد شركتها تا پايان اسفند بر اساس نرخ فعلي
دالر بسته ميشود.
چهره يلدايي بورس تهران
شاخص كل بورس روز گذشته با  ۵۸۷۰واحد كاهش،
در رقم يك ميلي��ون و  ۴۳۹هزار واحد ايس��تاد .اين
درحالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن ۲۵۷۸
واحد افزايش يافت و به رق��م  ۴۴۷هزار و  ۸۲۷واحد
رس��يد .معاملهگران يك ميليون معامله انجام دادند
ك��ه  ۱۱۳ه��زار و  ۴۰۹ميليارد ريال ارزش داش��ت.
ش��اخص كل فرابورس با  ۲۵۱واحد افزايش ،در رقم
 ۱۹هزار و  ۶۸۸واحد ايس��تاد .معامله گران اين بازار
 ۷۴۱ه��زار معامله به ارزش  ۶۱ه��زار و  ۵۴۴ميليارد
ريال انجام دادند.
«صنايعپتروشيميخليجفارس»«،فوالدخوزستان»
و «ملي صنايع مس ايران» نس��بت به س��اير نمادها
بيش��ترين تاثير مثب��ت و در مقاب��ل «پااليش نفت
اصفهان»« ،ايران خ��ودرو»« ،پااليش نفت تهران» و
«بانك ملت» نسبت به س��اير نمادها بيشترين تاثير
منفي را روي بورس گذاش��تند« .پتروشيمي مارون،
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه»« ،پتروش��يمي
زاگرس»« ،پليمر آريا ساس��ول»« ،فوالد هرمزگان

انحصار در توليد خودرو كه نتيج��ه آن تعادل بازار و
اصالح ساختار خودروسازان خواهد بود ،اشاره كرد.
وزير صنع��ت ،معدن و تجارت با بي��ان اينكه كميته
خودرو منطقي نبودن عرضه خودروهاي داخلي در
بورس كاال را پذيرفته است ،اظهار كرد :عرضه خودرو
در بورس ،نظر برخي نماين��دگان مجلس بود اما در
كميته خودرو با حضور نمايندگان مجلس ش��وراي
اس�لامي ،در نهايت به اين جمعبندي رس��يديم كه
ب��ازار خودرو بايد خود به خود تنظيم ش��ود و عرضه
محصوالتخودروسازاندربورسكاالمنطقينيست.
كميته خودرو نيز اين موضوع را پذيرفته اس��ت .وي
تاكيد كرد :به نظر ما اين عدم عرضه خودرو در بورس،
روالي منطقي و درس��ت اس��ت .قطعا به زودي بازار
خودرو خوب خواهد شد .اعالم اين موضوع توسط وزير
صمت در شرايطي است كه مجلس شوراي اسالمي
چند م��اه پيش ط��رح «تح��ول صنعت خ��ودرو با
محوريت عرض��ه خودروهاي داخلي در بورس كاال»
را مطرح كرد و قرار براين ب��ود تا اين طرح در صحن
علني مجلس شوراي اسالمي ،به راي گذاشته شود.
طبق طرح تدويني مجلس ،خودروسازان اصلي ملزم
ب��ه عرضه محصوالت خود در بورس كاال ميش��دند
ن قيمت پايه خودروها ،به س��ازمان
و ضمن آن تعيي 

جنوب»« ،صنعتي مينو» و «سنگ آهن گهر زمين»
نسبت به ساير نمادها بيش��ترين تاثير مثبت را روي
فرابورس گذاشتند.
حقيقيها در حدود ۱۰ميليارد تومان وارد بازار سهام
كردند .ارزش كل معامالت خرد۱۵هزار و۳۱۰ميليارد
تومان بود ،اف��راد حقيقي ۸۵درص��د يعني ۱۳هزار
ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريد اين گروه
بخش ناچيزي از از كل معامالت انجام شد .حقيقيها
خريدارسهامدرگروههاي«موادومحصوالتدارويي»،
«محصوالت غذايي و آشاميدني» و «بيم ه و صندوق
بازنشستگي»رقمخوردحقوقيهانيزبهسمتوسوي
سهام در گروههاي « بانكها و موسسات اعتباري» و
«خودرو و ساخت قطعات»رفتند .روز گذشته افزايش
سهامحقيقيهادر۱۵۰نمادوافزايشسهامحقوقيها
در ۱۳۸نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه
جمع تغيير مالكيت حقيقيها ه��زار و ۱۴۰ميليارد
تومان و تغيير مالكيت حقوقيها هزار و ۱۰۰ميليارد
تومان بود.
پيشبينيها راجع به بازار چه ميگويد؟
پيمان حدادي كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين
سوال گفت :به نظر ميرسد اگر شاخص كل بازار سهام
چ��د روزي باالي يك ميليون و  430هزار واحد بماند
ميتوان به رشد ش��اخص كل تا حدود يك ميليون و
 600هزار واحد اميدوار بود ،همچنين اگر شاخص از
يك ميليون و 630هزار واحد عبور كند تا يك ميليون
و  800هزار واحد صعود خواهيم داشت.
از طرفي محمدمهدي عشريه ،كارشناس بازار سرمايه
در رابطه با روند بازار س��هام در دي ماه گفت :تا اواسط
دي ماه روند بازار سهام نوساني خواهد بود و شاخص
كل حدود يك ميليون و 400هزار واحد نوسان خواهد
داشت اما از اواسط دي ماه روند صعودي بورس شروع
خواهد شد.
در اين ميان باق��ر خادمي عقيده دارد بازار س��هام
بعد از شروع روند صعودي در دي ماه به سقف قبلي
خود برميگردد .همچنين علي خسروش��اهي نيز
پيشبيني رشد  15درصدي براي بازار سهام تا پايان
سال دارد .پيشبيني كارشناسان در حالي است كه
روند بازار س��هام به نوعي غيرقابل پيشبيني شده
است و بر خالف متغيرهاي تاثيرگذار از جمله رشد
قيمتهاي جهاني ،س��يگنالهاي مثبت سياسي و
بررسي دوباره اليحه  FATFروند بازار سهام نزولي
شده است .ميتوان گفت ريزش  100هزار واحدي
هفته گذش��ته دليل خاصي نداش��ت و ب��ه خاطر
شايعات منتشر شده در فضاي مجازي اتفاق افتاد.

حمايت مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان واگذار و
س��پس قيمت نهايي براي فروش ،بسته به عرضه و
تقاضاي بورس تعيين ميش��د .همچنين در صورت
تصويب و اجرايي ش��دن اين ط��رح ،تصميم براين
بود كه مابهالتفاوت نرخ كشف شده و قيمت پايه ،به
صندوقي واريز شود تا صرف اموري حمايتي همچون
ارايه وام خريد خودرو ،نوس��ازي ناوگان حملونقل و
همچنين ارايه وامهاي قرضالحسنه به خودروسازان
شود .در مقابل اما خود وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نيزازنهاييشدنبستهايحمايتيبراياصالحصنعت
خودرودرآيندهنزديكصحبتميكندكهآنگونهكه
به گوش ميرسد ،طبق اين طرح كه در حال حاضر در
مراحل بررسي در شوراي هماهنگي اقتصادي سران
سه قوه قرار دارد ،تعيين قيمت خودروهاي كمتيراژ
به خودروسازان واگذار و پرتيراژها همچون روال حال
حاضر در اختيار ش��وراي رقابت باشد .حال با منتفي
شدن طرح عرضه خودرو در بورس ،بايد منتظر ماند تا
مشخص شود ،طرح وزارت صمت نيز مورد قبول واقع
خواهد شد و در صورت تصويب ،راهگشاي اين صنعت
و ب��ازار آن خواهد بود يا خير؟ هرچند كه وزير صمت
به بسته پيشنهادي وزارتخانه خود براي ايجاد تعادل
در اين صنعت و حذف دالالن ،اطمينان كافي دارد.

رفع ابهام كارگزاران بانكي
از دو صندوق و تامين سرمايه

محمدرض��ا معتمد ،معاون نظ��ارت بر نهادهاي
مالي سازمان بورس درباره ابهام كارگزاران درباره
وابس��ته به بانكها در مورد نحوه تملك سهام دو
صندوق با درآمد ثابت و بازارگرداني و مش��اركت
بانكها در تاسيس ش��ركتهاي تامين سرمايه
گفت :طبق قانون برنامه ششم توسعه (از  ۹۶الي
 ،)۱۴۰۰نهادهاي مالي وابس��ته به بانكها ،براي
تاس��يس صندوقها بايد از بان��ك مركزي مجوز
گرفته و به س��ازمان بورس اراي��ه ميكردند .وي
ادامه داد :از سوي ديگر بانك مركزي جز يكي دو
مورد در برابر درخواست اين نهادهاي مالي داراي
س��هام كنترلي و موثر ،مجوزي صادر نميكرد تا
اينكه همتي رييس كل بانك مركزي در جلس��ه
 ۲۶آبان شوراي عالي بورس با ايجاد صندوقهاي
بادرآمد ثابت و بازارگرداني و همچنين تاس��يس
شركتهاي تامين سرمايه موافقت كرد .سه شنبه
هفته گذش��ته هم اين موضوع در جلسه شوراي
عالي پول و اعتبار تصويب شد .اين مقام مسوول
ادامه داد :بنابراين تفس��ير س��ازمان بورس اين
است كه جز آن دسته از نهادهاي مالي وابسته به
بانكها كه از قبل داراي اين دو صندوق و يا شركت
تامين سرمايه بودند ،ديگر نهادهاي مالي وابسته
به بانكه��ا ميتوانند اقدام به ارايه درخواس��ت
كنند .اين درحالي است كه يك صندوق ميتواند
تا چند سهم را بازارگرداني كند .بهطوري كه ۵۲
صندوق ،بازارگرداني سهام حدود  ۴۰۰شركت را
به عهده دارند و حتي برخي شركتها داراي چند
بازارگردان هستند.
معتمد خاطرنش��ان كرد :با اي��ن اوصاف انتظار
ميرود طي يك��ي دو هفته آين��ده رييس كل يا
مع��اون بانك مركزي ،مق��ررات مربوط به صدور
مجوز نهادهاي مالي وابسته به بانكها در دو نوع
صندوق و تاس��يس ش��ركتهاي تامين سرمايه
را ب��دون مراجعه ب��ه بانك مرك��زي و به صورت
غيرموردي صادر كنند تا بعد از ارايه درخواستها
به س��ازمان بورس ،زمينه راهاندازي صندوقها و
تشكيل ش��ركتهاي تامين سرمايه فراهم شود.
در اين ميان ه��ر توافق و رويداد جدي��د به بازار
اطالعرساني خواهد شد.
وي در واكنش به ديگر س��وال مبن��ي بر اينكه با
توجه به افزاي��ش حجم و اندازه بازار س��رمايه و
ورود نقدينگي ،وضعيت رسيدگي به درخواست
تشكيل شركتهاي سبدگرداني به چه نحو است،
گفت :از ابتداي س��ال جاري تاكنون بيش از ۵۰
درخواست سبدگرداني ،دريافت و رسيدگي شده
كه در برابر عدم احراز ش��رايط تحصيلي و تجربه
برخي ،سازمان بورس حدود  ۲۲موافقت اصولي
صادر كرده كه بعد از تكميل فرايند و مواردي مانند
اقدامات ثبتي ،تامين سرمايه ،نيرو ،محل و ...مجوز
نهايي صادر خواهد شد.

نقش بازارگردان
در بازار سرمايه چيست؟

پيمان تاتايي ،كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به
نقش ب��ازار گردان در بازار س��رمايه گفت :حضور
بازار گ��ردان در تم��ام بازارهاي مال��ي ضروري
اس��ت .با اين حال در كشور ما بازار گرداني قدمت
زيادي ندارد و البته ش��رايط به نحوي پيش رفت
كه اهميت نقش آن بيش از گذش��ته نمايان شد.
وي اضافه كرد :در ش��رايطي كه حد دامنه نوسان
تعريف ش��ده و همزمان نقدينگ��ي جديدي وارد
بازار س��رمايه نميش��ود و از طرف ديگر ش��اهد
تش��كيل صف خريد يا فروش باشيم ،حضور بازار
گردان اهميت بيشتري دارد و نقدشوندگي بازار
را تضمين ميكند .طي ماههاي گذش��ته هر سه
مورد حادث شد بنابراين نهاد ناظر تصميم گرفت
با هدف افزايش نقدش��وندگي بازار نقش اين ابزار
را تقويت كند .اين كارشناس بازار سرمايه به نقش
ذاتي بازارگردان اشاره كرد و گفت :بازارگردان ،در
زمان ريزش بازار ،با منابع مالي كه در اختيار دارد
يا اعتبار گرفته است ،براي كنترل صفهاي فروش،
س��هام خريداري ميكند .طبيعي است كه براي
تامين وجه نقد خود مجبور به فروش هم هست و
از اينرو در بازار مثبت ،سهام خود را عرضه ميكند
تا دوباره بتواند با منابع مالي ،از بازار حمايت كند .در
اين حالت ،از نوسانگيري بازارگردان ياد ميشود.
تاتايي ،نوس��انگيري را جزيي از سياس��تهاي
بازارگردانان دانست و خاطرنشان كرد :در حقيقت،
نحوه سياستگذاري بر همين است تا بازارگردان
نوس��انگيري كند؛ چرا كه از مناب��ع مالي كافي
برخوردار نيست و مجبور است سهامي كه پيشتر
خريداري كرده ،براي عمليات آتي خود نقد كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه ممكن
است انتقاد نوسانگيري بر بازارگردان وارد باشد،
اما اين موضوع بر گردن آن نيست ،افزود :سازوكار
و عملكرد بازارگرداني برهمين شيوه پايهگذاري
ش��ده اس��ت .وي ادامه داد :ب��ه تعبي��ر ديگر ،از
بازارگردانها انتقاد ميش��ود كه مانع رش��د بازار
ميشوند ،در حالي كه آنها براي انجام وظيفه ذاتي
خود ،مجبور به داد و ستد پي در پي سهم هستند.
وي با بيان اينكه الزم است نقشي غير از بازارگردان
براي حمايت از سهم تعريف شود ،تاكيد كرد :نبايد
از بازارگردان انتظار حمايت قيمتي از سهم داشته
باشيم و افزايش نقدش��وندگي در بازار از اولويت
باالتري برخوردار اس��ت .تاتايي در نهايت عنوان
كرد :ريزش هفته گذشته بورس ،بر مبناي شايعات
بود و واقعيت اقتصادي كشور و بازارگرداني در آن
نقشي نداشت .در شرايط كنوني ،جو بازار مثبت
است و پيشبيني ميشود شاخص به حد گذشته
خود برس��د و همچنين افزاي��ش ورود نقدينگي
جديد به بازار محتمل است.

درشهر
مصوبه نامگذاري
خيابان شجريان اجرا شد

محمدجواد حقشناس ،رييس كميسيون فرهنگي
و اجتماعي شوراي ش��هر تهران با انتشار تصاويري از
اجراي مصوبه نامگذاري خيابان شجريان خبر داد.
حق ش��ناس در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت :در
فروردين ماه سال  ۱۳۹۸شوراي اسالمي شهر تهران
در اقدام��ي مان��دگار در كنار ش��اعران و هنرمنداني
ديگر از اين مرز و بوم معبري را به نام خسرو آواز ايران
استاد محمدرضا ش��جريان كه آواي ربناى او بيش از
 ۴دهه هنگام افطار معنويترين خاطرات مش��ترك
ايراني��ان آزاده و حق جو را رقم زده اس��ت ،در منطقه
 ۲ش��هرداري نامگذاري ك��رد .در آن برهه رياس��ت
محترم شورا به داليلي اجراي اين مصوبه را مراعا نگه
داش��ته تا در ۱۹مهرماه س��ال  ۹۹و بعد از درگذشت
س��وگمندانه اين هنرمن��د پرآوازه ،آق��اي مهندس
محسن هاشمي رفسنجاني رييس محترم شورا الزام
اجراي مصوبه فروردين ماه سال  ۱۳۹۸را به شهردار
محترم ابالغ نمودند .از آن تاريخ تا امروز بيش از  ۲ماه
و اندي ميگذرد و از تذكر اينجانب به شهردارى براي
اجراي اين مصوبه نيز  ۱۵روز گذشته است.با توجه به
پيگيريهايمكرررييسواعضاشوراوكميسيوناين
مصوبه در آستانه شب يلدا به مرحله اجرا رسيد.

تجميعپروژههايسرمايهگذاري
كشورباسامانهتسهيالتشهرداريها

مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور از فعاليت دفاتر
امور شهري و شوراهاي اس��تانداريها همچنين
ش��هرداريهاي كش��ور در س��امانه «تسهيالت
و س��رمايهگذاري ش��هرداريهاي كش��ور» خبر
داد.بهگزارش ايرنا ،محس��ن كوش��شتبار گفت:
پس از ابالغ س��امانه تسهيالت و س��رمايهگذاري
شهرداريهاي كشور به استانداريهاي كشور در
اواخر آبان ماه ،استانداريها و شهرداريها بهمنظور
دسترسي به اين سامان ،در سامانه ثبتنام كردهاند
كه تاكنون تعداد آنها به  ۸۲۴ش��هرداري در كشور
رسيده اس��ت.وي افزود :در س��امانه تسهيالت و
س��رمايهگذاري شهرداريهاي كش��ور به نشاني
 ،nvestcity.iriهمچني��ن اطالعات  ۲۵س��ال
اخير اوراق مشاركت شهرداريهاي كشور تجميع
و بارگذاري شده است كه هر شهرداري ميتواند با
مراجعه به سامانه ،وضعيت تأمين مالي پروژههاي
مترو و اتوبوسراني شهرداري خود را از طريق اوراق
مشاركت مشاهده كند.

احتمال رخداد زلزلهاي قويتر
در تهران شدت گرفته است

رضا كرمي محمدي ،رييس سازمان پيشگيري و
مديريت بحران شهر تهران با اشاره به تكرار چندباره
زلزله در تهران گفت :مكانيس��م فعاليت گسل به
گونهاي اس��ت كه اين لرزشه��ا ميتواند احتمال
رخدادزلزلهايقويترراهمباالببرد.كرميمحمدي
در گفتوگو با ايلنا در پاس��خ به پرسشي مبني بر
اينكه سامانه هشدار سريع اين س��ازمان در زلزله
روز گذشته تهران چگونه عمل كرد؟ گفت :سامانه
هشدار سريع وقوع زلزله را اعالم كرد .او در پاسخ به
اينكه چرا پس از زلزله هشدار دريافت شد؟ گفت:
اصوال قبل از وقوع زلزله نميتوان چيزي اعالم كرد
و چنين كاري پيشبيني زلزله اس��ت كه هنوز در
دنيا ممكن نشده است .منظور از هشدار سريع آن
است كه قبل از رسيدن امواج مخرب زلزله به شهر
اعالم شود كه زلزله رخداده و سامانه حدود ۲۰ثانيه
قبل از رس��يدن امواج به شهر ،رخداد را اعالم كرد.
البته در شرايط فعلي تنها س��امانه راهاندازي شده
اس��ت و هنوز اقداماتي كه بعد از رسيدن هشدار به
سامانه بايد انجام شود محقق نشده ،چرا كه بايد با
هماهنگي ارگانهاي مختلف اين امر صورت گيرد.
كرمي محمدي با اشاره به محدوديتهاي قانوني
كه بر سر اعالم عمومي هشدار وجود دارد ،ادامه داد:
محدوديتهاي قانوني در اين زمينه وجود دارد كه
بايد تعيينتكليف شود تا آن زمان ما اجازه هشدار
دادن را نداريم ،اما سازمان مديريت بحران هشدار
را دريافت كرد و اقدامات الزم درون سازمانياش را
انجام داد .او در پاسخ به اينكه براي اينكه شهرداري
بتواندبهصورتكاربرديازاينسامانهاستفادهكندو
تنهادرنقشدريافتاطالعاتهشدارعملنكند،چه
اقدامي بايد انجام شود؟ گفت :در داخل شهرداري
ميتوانيم از اين سامانه استفاده كنيم ،براي مثال در
آتشنشاني درب برخي از ايستگاهها پس از دريافت
هشداربهطورخودكاربازميشود،البتهاينكاربراي
زلزلههاي شديدتر انجام ميشود .همچنين براي
مترو نيز اقداماتي در دست انجام است .با شركت گاز
نيز توافقاتي در اين زمينه انجام شده است .او ادامه
داد :اما مطابق قانون اين مركز تحقيقات ساختمان
و مسكن و موسسه ژئوفيزيك هستند كه مسوول
اعالم هشدار تعيين شدهاند و اين اقدام بايد توسط
آنها انجام شود .در واقع اين وظيفه قانوني آنها است
و ما نيز هر كمكي از دستمان برآيد براي همكاري
با آنها انجام ميدهيم .او ادامه داد :اينكه گسل مشاء
فعاليت دارد و اين مساله در ماههاي اخير چند بار
تكرار شده ،حساس��يتها را باال ميبرد ،چرا كه در
گذشته اينگونه نبود و با اين تناوب زياد زلزلههاي۴
ريشتر و حتي ۵ريشتر را نداشتيم لذا حساسيتها
در اين زمينه باال رفته است .كرمي محمدي با تاكيد
بر اينكه بايد همه كشور به اين موضوع توجه داشته
باشند ،درباره علت افزايش حساسيت ناشي از تكرار
زلزله در تهران گفت :مكانيس��م فعاليت گسل به
گونهاي اس��ت كه اين لرزشه��ا ميتواند احتمال
رخداد زلزلهاي قويتر را هم باال ببرد .لذا بهطور كلي
ميتوانگفتكهاحتمالوقوعزلزلهبزرگترنسبت
به قبل باالتر رفته است.

راهوشهرسازي
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هاشمي :آمديم جلوي نيم طبقه را بگيريم ،كل جماران را از دست داديم

پشيماني از تخريب ملك دولت در جماران

گروه راه و شهرسازي|
فش��ارها و هزينهس��ازيهاي نهاد رياستجمهوري
براي تخريب نيم طبق��ه ملك خود در محله جماران
به اندازهاي افزايش يافته كه ديروز محس��ن هاشمي،
رييس شوراي ش��هر تهران در اظهاراتي كه نشاني از
پشيماني و البته كنايه داش��ت ،گفت :آمديم جلوي
نيم طبقه را بگيريم ،كل جماران را از دست داديم.به
گزارش «تعادل» ،محمد ساالري ،رييس كميسيون
معماري وشهرسازي ش��وراي شهر تهران در آخرين
روزهاي خرداد س��ال جاري مساله ساخت نيم طبقه
ساختمان رياستجمهوري را پيگيري كرد به گونهاي
كه ماموران ش��هرداري منطقه تهران در محل حاضر
شده و نيمطبقه يادش��ده را تخريب كردند .ديروز اما
در پايان توضيحات س��االري در صحن علني شوراي
شهر درباره يك فوريت طرح «الزام شهرداري تهران
به حفظ بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله
ن عدمالنفع مالكان قديمي محدوده»،
جماران و جبرا 
هاش��مي در واكنش به اين توضيحات گفت :آمديم
جلوي نيم طبقه را بگيريم ،كل جماران را از دس��ت
داديم .فوري��ت اين طرح در اين اس��ت كه اگر فوري
تصميم نگيريم نيم طبقه را ميس��ازند .در حالي كه
كنار اين ملك يك ساختمان ۴طبقه ساخته شده بود
و بايد اول آن را خراب ميكرديم .حاال به جاي يك نيم
طبقه كل اتوبوس و مترو را از دست داديم ،حضور آقاي
حناچي ،شهردار تهران در هيات دولت را هم از دست
داديم .در نهايت ،اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران
به يك فوريت طرح «الزام ش��هرداري تهران به حفظ
بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله جماران و
جبرانعدم النفع مالكان قديمي محدوده» راي مثبت
دادند و به اين ترتيب ،شهرداري تهران ملزم به جبران
عدم النفع مالكان قديمي محدوده بافت جماران شد.
جبران عدم النفع مالكان قديمي جماران
ساالري اما در توضيح يك فوريت اين طرح گفت :در
جسله گذشته همكارانم در شوراي شهر طرح الزام
ش��هرداري تهران به حفظ بافت ارزشمند معاصر و
هويت معن��وي محله جم��اران و جبرانعدم النفع
مالكان قديمي محدوده ط��رح را با قيد يك فوريت
به هيات رييس��ه محترم ارايه دادند .او با بيان اينكه
اين طرح دو مح��ور اصلي دارد ،گفت :مهمترين آن
جبرانعدم النفع مالكان قديمي اس��ت .براس��اس
مصوبه س��ال  ۸۰دول��ت ،به خص��وص وزارت راه و
بقيه سازمانها و نهادها مكلف شدند كه با همكاري
شهرداري تهران نسبت به صيانت و حفاظت از بافت
جماران اقدام كنند .س��االري گفت :حتي مقرر شد
به شهرداري كمك شود كه براي پرداختعدمالنفع
مالكان قديمي اقداماتي انجام دهد وي گفت :در اين
سالها ش��هرداري فراتر از مصوبه مجلس اقدامات
خود را انجام داده و حتي نسبت به بهسازي محيط
و تملك باغات خسروش��اهي در اين محدوده اقدام
كرده است .اما متاسفانه دولتيها در طول اين مدت
به وظايف خود عمل نكردهاند .رييس كميس��يون

معماري وشهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران ادامه
داد :بعد از اتفاقي كه در س��اختمان موسوم به نهاد
رياس��تجمهوري رخ داد ،ش��وراي پنج��م مبتني
بر وعدهاي كه به م��ردم داده بود ب��ه موضوع ورود
و از تخلف جلوگي��ري كرد ،ام��ا در نهايت موضوع
لغ��و محدودي��ت ارتفاعي كل  ۱۴۷پ�لاك مطرح
شد .س��االري افزود :با صورتجلساتي كه به صورت
دس��تگردان از وزيران محت��رم دريافت ش��د اين
موضوع به رييس شوراي عالي معماري و شهرسازي
ابالغ و مقرر شد مشاوري در اين زمينه گرفته شود.
مش��اور نظر خود را ارايه كرده اس��ت و ضمن اينكه
نكات مثبتي در نظر مشاور وجود دارد اما اشكاالت
متع��ددي نيز به چش��م ميخورد .س��االري گفت:
اعضاي ش��وراي شهر معتقدند كس��اني كه ذينفع
هستند پشت مردم قايم شدهاند و با رويكرد حمايت
از مردم و احياي حق آنها ،محدوديت ارتفاعي طرح
را لغو ميكنند .جالب اس��ت كه طرح ارايه شده نيز
مشمول ساكنان قديمي محدوده شرقي حسنيكيا
نميش��ود و بيشتر ش��امل منازل ش��مال و شمال
غربي ميشود .او ادامه داد :براساس سخنان اعضاي
ش��وراياري كمت��ر از  ۳۰درصد اين بي��ش از ۱۷۰
پالك ،س��اكنان قديمي هستند .ش��هرداري براي
جبرانعدمالنفع اي��ن مالكان چند مدل پيشبيني
كرده كه مثال شهرداري ميتواند در مقام مشاركت
نسبت به نوس��ازي رايگان خانههايشان اقدام كند
و يا ملك را براس��اس قيمت امالك محالت مجاور
خريداري كند و ما اعضاي شوراي شهر نيز به عنوان

نماينده مردم بحثمان اين اس��ت كه به ش��هرداري
اجازه ميدهيم همه ظرفيت خ��ود را براي جبران
عدم النفع مالكان قديمي انجام دهد.
ماجراي جماران چيست؟
به گزارش «تعادل» ،بر اساس مصوبات شوراي عالي
شهرسازي و معماري ،منطقه جماران ،منطقه واجد
ارزش فرهنگي شناخته ش��ده و ساخت و ساز بيش
از  ۲طبقه در اين منطقه ممنوع اس��ت .اين در حالي
اس��ت كه از  ۵سال قبل در باغ عمارتي متعلق به نهاد
رياس��تجمهوري در محله جماران ،س��اخت و ساز
صورت گرفته و از همين رو ،گروهي از اهالي اين محله
به دادستاني و شوراي شهر شكايت كردهاند.
پس از اين ش��كايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه
سال جاري صورت گرفت ،تعدادي از اعضاي شوراي
شهرهمراهمحمدساالري،رييسكميسيونمعماري
و شهرس��ازي اين شورا از كارگاه ساختماني دولت در
جماران بازديد كرد و با اصرار آنها ،طبقه سوم از سوي
شهرداري منطقه يك تخريب ش��د .اين پروژه حتي
پيش از بروز اين مساله ،مجوز ساخت نداشت ،با اين
وجود،ساعتيپسازبازديداعضايشورايشهر،پروانه
ساخت از سوي شهرداري منطقه ،صادر شد.
اگرچه نهاد رياس��تجمهوري ،تملك اين س��اختمان
براي ش��خص رييسجمهور همچنين مسكوني بودن
آن را تكذيب كرد ،اما بر اس��اس اسناد موجود ،كاربري
ملك مسكوني است .مجموعه اين رويدادها سبب شد تا
دولت ،پيروز حناچي ،دبير سابق شوراي عالي شهرسازي

و معماري در دولت يازدهم و ش��هردار كنوني تهران را از
شركت در جلسات هيات دولت منع كند .همزمان دولت،
طرحلغومصوبهقانونيمحدوديتارتفاعدرمحلهتاريخي
جماران را در شوراي عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به
نتيجه نرسيد.به همين دليل ،دولت مسيرهاي ديگري
را در پيش گرفت كه ناموفق بودند .اما در آخرين تالش،
اخذ امضا از وزيران در حاشيه هيات دولت در دستور كار
بودهكهبهنتيجهدلخواهنهادرياستجمهوريمنجرشده
اس��ت .به همين دليل ،دوشنبه هفته گذشته پنج عضو
شوراي شهر تهران در تذكري به نهاد رياستجمهوري
خواستار عمل به تعهدات قانوني خود در قبال مديريت
شهريشدهونسبتبهتالشآننهادبرايلغومحدوديت
ارتفاعي ساخت و ساز در محله جماران انتقاد كردند .آنها
همچنين در نامه خود ب��ه رويكرد دوگانه دولت در عدم
واكنش به درخواس��ت ش��هروندان در رفع محدوديت
ارتفاع در برخي از مناط��ق ديگر پايتخت همچون كن،
فرحزاد ،مس��گرآباد و  ...اش��اره كردند.سهش��نبه هفته
گذشته نيز شوراي شهر تهران در واكنش به ابالغ مصوبه
غيرقانوني و آمرانه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري
براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران ،طرح «الزام
ش��هرداري تهران به جبران عدمالنف��ع مالكان قديمي
مح��دوده طرح و حفظ بافت ارزش��مند معاصر و هويت
معنوي محله جماران» را به هيات رييس��ه شوراي شهر
ارايه داد .همچنين  ۹عضو شوراي شهر تهران در نامهاي
به رييس شورا با انتقاد از مصوبه شوراي عالي شهرسازي
درباره حذف محدوديتهاي ارتفاعي س��اخت و سازدر
محلهجمارانخواستارلغووعدماجراياينمصوبهشدند.

طي  8ماه نخست  99فقط  62درصد از درآمدهاي تهران تحقق يافت

افزايش نگراني از عدم تحقق درآمدهاي شهري

گروهراهوشهرسازي|دردويستوپنجاهوهفتمين
جلسه شورا ،تحقق درآمدهاي شهرداري بررسي شد.
حسن رس��ولي خزانهدار شورا گفت :در  8ماهه ابتداي
امسالكاهش 27درصديكسبدرآمدنسبتبهمدت
مشابهسالقبلداشتيمامامعادل 62درصددرآمدهاي
شهر نسبت به بودجه محقق شده و 38درصد آن كسب
نشده است .در جلسه ديروز شوراي شهر تهران ،رسولي
درباره گزارش حس��ابهاي درآمد شهرداري تهران و
ارزيابي ميزان انطباق آن با بودجه مصوب را در دو بخش
 8ماهه و مهر و آبان ماه سال ،1399اظهار كرد :در بخش
عملكردحسابدرآمد،شهرداريتهرانبراساسبودجه
مصوب موظف ب��وده ،در برش عملكردي  8ماهه خود
نسبت به تامين منابع در سقف  20هزار و  382ميليارد
تومان اقدام كند .طي اين دوره  8ماهه مبلغ  12هزار و
 710ميلياردتومانمعادل 62درصددرآمدكسبكرده
است .طي  8ماهه مذكور كسري عملكرد هفت هزار و
 672ميليارد تومان معادل  38درصد نسبت به بودجه
مصوب مشاهده ميش��ود.وي ادامه داد :از كل درآمد
 8ماهه ( 12هزار و  710ميليارد تومان) مبلغ  4هزار و
 57ميليارد تومان معادل  32درصد آن درآمد پايدار و
 68درصد آن درآمد ناپايدار است.خزانهدار شوراي شهر
تهران درباره بخش عملكرد هزينهاي تصريح كرد :در
اين دوره ،شهرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف اعتبار
مصوب به مبلغ  18ه��زار و  393ميليارد تومان هزينه
كند .طي دوره مذكور مبلغ  12ه��زار و  805ميليارد
تومان ( 70درصد) هزينه در دفاتر ثبت شده كه از اين
مبلغ  94درص��د آن به صورت پرداختهاي نقدي و 6
درصدآنغيرنقدياست.نايبرييسكميسيونبرنامه
يشهرتهراندربارهعملكردحسابدرآمد
وبودجهشورا 
و هزينه ماههاي مهر و آبان ،اعالم كرد :در بخش عملكرد
حساب درآمد ،شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب
شوراموظفبودهاست،دربرشعملكرديدوماههمهرو
آباننسبتبهتامينمنابعدرسقف 5هزاروو 95ميليارد
تومان اقدام كند .در اين دو ماه در مجموع مبلغ  3هزار
و  233ميليارد تومان معادل  63درصد درآمد كس��ب
شده است (در ماه مهر مبلغ  951ميليارد تومان ريال
معادل  37درصد درآمد كسب شده و در ماه آبان مبلغ
دو هزار و  281ميليارد تومان معادل  89درصد درآمد

كسب شده است ).وي ادامه داد :از كل درآمد دو ماهه
مهر و آب��ان ( 3هزار و  233ميليارد تومان) مبلغ هزار و
 128ميليارد تومان معادل 35درصد آن درآمد پايدار و
 65درصد آن درآمد ناپايدار است (از كل درآمد مهرماه
26درصد آن درآمد پايدار و 74درصد آن درآمد ناپايدار
و از كل درآمد آبان ماه  34درصد آن درآمد پايدار و 66
درصد آن درآمد ناپايدار است ).رسولي درباره عملكرد
ي نيز گفت :شهرداري تهران در دو ماه مهر و آبان
هزينها 
تا سقف  4هزار و  583ميليارد تومان اجازه هزينه كرد
داشتهكهبااعالممبلغ 3هزارو 65ميلياردتومانمعادل
 67درصد مصارف خ��ود را در اين  2ماه منظور و ثبت
كرده است .در مهر ماه با اعالم مبلغ هزار و 245ميليارد
تومان معادل  54درصد مصارف خود را ثبت كرده ،كه
از اين مبلغ 95درصد آن به صورت پرداختهاي نقدي
و  5درصد آن غيرنقدي است .در آبان ماه با اعالم مبلغ
هزار و  820ميليارد تومان معادل  79درصد از مصارف
خود را ثبت كرده ،كه از اين مبلغ 79درصد آن به صورت
پرداختهاي نقدي و  21درصد آن غيرنقدي است.

 89درصد بودجه  8دوازدهم كسب شد
رس��ولي در تحليل اين گزارش گفت :بودجه مصوب
 8دوازدهمسال 98مبلغ 12هزارو 552ميلياردتومان
بوده است كه از اين مبلغ 11هزار و 179ميليارد تومان
آن معادل  89درصد درآمد كسب شده و در سال 99
بودجه مصوب 8دوازدهم مبلغ 20هزار و 382ميليارد
هزار تومان كه مبلغ  12ه��زار و  710ميليارد تومان
معادل  62درصد آن درآمد كسب شده است .بنابراين
كسب درآمد ،نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش
داشته و از  89درصد در سال  98به  62درصد در سال
جاري رسيده است .كاهش  27درصدي كسب درآمد
نسبت به مدت مشابه سال قبل ،با توجه به ركود پيش
آمده در فضاي كسب و كار همچنين افزايش بودجه
مصوب 8دوازدهم سال جاري نسبت به سال گذشته،
اهتمام آقاي شهردار و همكاران به كاهش عدم تعادل
منابع ومصارف را مضاعف ميكند.خزانهدار ش��وراي
شهرتهرانادامهداد:كسبدرآمددرمهرماه 37درصد
و در آبان ماه  89درصد اس��ت ،كسب درآمد در مدت
يك ماهه  52درصد افزايش داشته است .از كل درآمد

 8ماهه ( 12هزار و  710ميلي��ارد تومان)  32درصد
آن درآمد پايدار و  68درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت.
در مدت مشابه سال گذشته از كل درآمد وصولي 36
درصد آن درآمد پايدار و  64درصد آن درآمد ناپايدار
اس��ت .هرچند درآمد پايدار نسبت به دورههاي قبل
افزايش داشته ولي نس��بت به مدت مشابه سال قبل
چهار درصد كاهش داشته اس��ت.به گفته رسولي از
كل درآمد مهرماه ( 951ميلي��ارد تومان) 26درصد
آن درآمد پايدار و  74درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت.
از كل درآمد آبان ماه  34درصد آن درآمد پايدار و 66
درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت .همچنين در گزارش
ارايه ش��ده ،هزينههاي  8ماه��ه  94درصد نقدي و از
20درصدبودجهغيرنقد 6درصدتحققيافتهاست.لذا
كمافيالسابق برطرف كردن موانع موجود و عملياتي
شدن كل  20درصد منابع غيرنقد را انتظار دارم.

زنگ خطر كسب درآمد در شهرداري
مجيد فراهاني ،رييس كميته بودجه و نظارت شوراي
اسالمي ش��هر تهران نيز گفت :با توجه به گزارش ارايه
شده ،زنگ خطر تحصيل منابع درآمدي در شهرداري
تهران به صدا درآمده اس��ت .عدم تحق��ق  38درصد
 8ماهه ،نش��اندهنده اين است كه ما فقط  62درصد
منابع را تحصيل كرديم كه اي��ن رقم فقط براي بحث
هزينههاياجتنابناپذيرشهرياعمازحقوقودستمزد
ونگهداشتبود.درتاييدسخنانفراهاني،رسوليعنوان
كرد :كل درآمدهاي مناطق  22گانه شهرداري در يك
روز آبان م��اه ،زير  6ميليارد تومان بوده اس��ت.رييس
كميتهبودجهونظارتشوراياسالميشهرتهرانگفت:
غير از اين در خصوص بحث درآمدهاي شهرسازي هم
ميبينيم حدود  72درصد منابع تحصيل شده است.
قبال گفته ميشد درآمدهاي شهرسازي خوب حاصل
ميش��ود و  100درصد اس��ت .در صورتي كه اينگونه
نيست .او ادامه داد :بدترين وضعيت را در خصوص منابع
غيرنقد ميبينيم.در 8ماهه سال 99فقط 737ميليارد
تومان از اين منابع تحصيل شده كه نشاندهنده عدم
وجود ارادهاي در تحصيل منابع غير نقد در شهرداري
تهران است.فراهاني بيان كرد :درآمدهاي شهرسازي با
توجهبهاينكهشورايشهرباشهرفروشيمخالفتكرده

ايرانشهر
افت  75درصدي معامالت ملكي
در تهران طي آذر

رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه قيمت
مسكن  ١٥درصد كاهش يافته است ،گفت :شمار
معامالت مس��كن در آذرماه در تهران  ۷۵درصد و
در كل كشور  ۳۳درصد نسبت به زمان مشابه سال
گذشته كاهش يافته است.مصطفي قلي خسروي
در گفتوگو با ايرنا درباره وضعيت معامالت مسكن
پايتخت در آذرماه ،اظهار كرد :طي حدود يك ماه
و نيم اخير بازار مس��كن در وضعي��ت انتظار قرار
گرفته و قيمتها  ۱۰ت��ا  ۱۵درصد كاهش يافته
است.رييس اتحاديه مشاوران امالك ادامه داد :در
 ۲۲روز ابتداي آذر ٩٩تعداد  ۲۰۹۵قرارداد خريد
و فروش ملك در تهران به امضا رسيده كه كاهش
 ۵۸درصدي نسبت به ماه قبل و افت  ۷۵درصدي
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان ميدهد.وي
افزود :در كل كش��ور نيز در  ۲۲روز ابتداي آذرماه
٩٩تعداد ۲۳هزار و ۴۷۴مبايعه نامه (قرارداد خريد
و فروش ملك) منعقد شده كه به ترتيب از كاهش
 ۴۷درصدي و  ۳۳درصدي نسبت به ماه قبل و ماه
مشابه سال قبل حكايت دارد.خسروي در واكنش
به برخي اظهارنظرها كه مشاوران امالك را عامل
گراني مس��كن ميدانند ،تاكيد كرد :اين مساله به
هيچ عنوان صحت ندارد .زيرا گران شدن مسكن به
سود ما نيست .اگر براي يك خانه كه يك ميليارد
توم��ان ارزش دارد ،يك ميلي��ارد و  ۱۰۰ميليون
تومان قيمت بگذارند س��خت فروخته ميش��ود
اما اگر  ۹۰۰ميليون تومان قيمت گذاش��ته شود
راحتتر به فروش ميرود و مشاور امالك زودتر به
حق كميسيون ميرسد.رييس اتحاديه مشاوران
امالك با اش��اره به صحبت محم��ود محمودزاده
معاون وزير راه و شهرسازي كه اعالم كرد در صورت
حذف آمار مناطق  ۱و  ۳متوس��ط قيمت مسكن
به حدود  ۲۰ميليون تومان ميرس��د ،گفت :اين
صحبت درستي است .ملكهاي الكچري و بزرگ
در منطقه يك (ش��ميران) وجود دارد و قيمتها
باالست .منطقه  ۳كه محدوده پاسداران محسوب
ميشود هم از گذشته تا امروز محدوده گران قيمتي
بوده است .منطقه  ۶نيز عمدتا اداري و گران است.
اگر اين مناطق را از ميانگين قيمت ش��هر تهران
بيرون بياوريم متوس��ط نرخ تهران از  ۲۷ميليون
و  ۸۰۰هزار تومان اعالم ش��ده از سوي وزارت راه و
شهرسازيبهطورمحسوسيپايينميآيد.خسروي
اظهار كرد :ما نميگوييم آم��ار دروغ بدهند بلكه
ميگوييم بر اساس واقعيت مناطق نرخها را اعالم
كنند .اگر آمار بر اين اس��اس باشد به آرامش بازار
مسكنمنجرميشود.بايدهمهكمككنيمتامردم
خانهدار ش��وند .اينكه معامالت بهطور محسوسي
كاهش يافته به اين دليل است كه توان خريد پايين
آمده و ما ميخواهيم كه قيمتها كاهش پيدا كند.
وي با اشاره به نوسانات قيمت مصالح ساختماني
نيزگفت:بيشاز ۸۵درصدمصالحساختمانيتوليد
داخلي است كه نوسانات آن بر بخش ساخت و ساز
و بازار مس��كن تاثير ميگذارد .اينكه ديگر دست
بنگاههاي امالك نيس��ت .پس چطور ما را مقصر
گراني جلوه ميدهن��د .وي در خصوص تخلفات
برخي بنگاههاي امالكي گفت :من در تهران نديدم
مش��اور امالكي زيرميزي بگيرد .اگر ببينم بدون
اغماض برخورد ميكنم ،همچن��ان كه با يكي از
بس��تگانم برخورد و مغ��ازهاش را پلمب كردم كه
رابطه مان قطع شد.

درخواست تمديد مهلت
اعطاي وام وديعه به مستاجران

و تراكم مجاز را در چارچوب طرح تفضيلي مجاز دانسته
است ،دچار مشكل شده است .بنابراين سياستگذاري
مبتنيبرتشويقوتسهيلپرداختدربحثشهرسازي
به منظور تحريك پروانه ساختماني بسيار مهم است.
او تاكيد كرد :با توجه به شرايط پيش آمده درچهار ماه
آينده بايد چند كار انجام دهيم .اول بايد تامين منابع و
مصارف غير نقد شهرداري را در چارچوب دستورالعمل
و اختيارات فع��ال كنيم .همچنين جلب مش��اركت
سرمايهگذاري كنيم .بحث سياستگذاري مبتني بر
تشويقوتسهيلدربخششهرسازيهمبايدموردتوجه
قرارگيرد.رييسكميتهبودجهونظارتشوراياسالمي
شهر تهران عنوان كرد :سياس��ت كاهش زمان صدور
پروانه بايد در دس��تور كار قرار گيرد .توجه به مديريت
كاهش هزينه هم بايد مد نظر باشد.
كسري منابع در بودجه 1400
محمود ميرلوحي ،ريي��س كميته اقتصادي و تنظيم
مقررات شوراي اسالمي شهر تهران نيز در ادامه گفت:
به نظر ميآيد كه بايد يك هشدار و اعالم توجه به همه
دوستان ،به ش��هرداران مناطق و بخشهاي مختلف
داده شود .او اضافه كرد :طبق گزارشي كه ارايه شد ،در
صدور پروانه نس��بت به همين زمان در پارسال حدود
 150پروانه از نظر تعداد پروانه كسري صدور داريم و از
نظر مقدار سطح اشغال ساخت هم كمبود داريم و اين
بخش كاهش دارد .ميرلوحي يادآور شد :مسائل كرونا و
بحرانكروناهمهست.سايرمشكالتديگريهموجود
دارد .بايد همكاران ما در شهرداري اهتمام جدي داشته
باشند .در درآمدها فقط 1600ميليارد تومان نسبت به
پارسال اضافه درآمد داريم و درصدي كه فرمودند ،شايد
 27درصد كمتر از پارسال و دوره مشابه باشد اما از نظر
هزينه حدود  3هزار ميليارد تومان هزينههاي ما اضافه
شده اس��ت .او بيان كرد :آبان و آذر تمام شد ولي هنوز
آثار و نشانههاي تحقق اين قولها را نه در بودجه و نه در
درآمدها مالحظه نميكنيم .تا قبل از اينكه بودجه سال
 1400به صحن بيايد ،بايد تكليف اين نكات مشخص
شود .بايد ببينيم دوستان در شهرداري همت ميكنند
كه بودجه  99محقق ش��ود يا نه .اگر اين روند باشد از
همين جا اعالم نگراني براي بودجه 1400ميكنم.

در آستانه پايان مهلت پرداخت وام وديعه مسكن از
سوي بانكها ،معاون مسكن و ساختمان وزير راه و
شهرسازي از پيگيري براي افزايش مهلت پرداخت
وام اجاره به متقاضيان واجد شرايط خبر داد.مهلت
پرداخت وام وديعه مسكن تا چند هفته ديگر يعني
پايان ديماه امس��ال به پروندههاي معرفي ش��ده
به بانك تمام ميش��ود .در همي��ن رابطه ،محمود
محمودزاده روز يكش��نبه درب��اره آخرين وضعيت
اعطاي وام وديعه مسكن به ايرنا ،گفت :براي ثبت نام
مجددواموديعهتاكنونمهلتتمديدوزمانجديدي
اعالم نشده اس��ت ،اما براي تمديد مهلت پرداخت
وام به واجدان ش��رايط ،پيگير موافقت نظام بانكي
هس��تيم.وي ادامه داد :قريب  ۳۰۰هزار نفر از ۷۰۰
هزار نفر ثبت نامي واجد ش��رايط نسبت به تكميل
مدارك اقدام و به بانكها معرفي ش��دهاند.به گفته
معاون وزير راه و شهرس��ازي تا روز يكشنبه قريب
 ۱۴۴هزار متقاضي ،تسهيالت وام وديعه مسكن را
دريافت كردهاند.وي گفت :برآورد دولت اين اس��ت
كه به  ٧٠٠هزار نفر وام وديعه مسكن تعلق خواهد
گرفت .اعتبار در نظر گرفته شده نيز ٢٠هزار ميليارد
است.سيستم بانكي تا پايان ديماه به افراد معرفي
شده كه مدارك خود را نزد بانك تكميل كردند اين
وام را اعطا خواهد كرد ،اما بس��ياري از مس��تاجران
نگران هس��تند كه از اين زمان ،جا بمانند و نتوانند
مدارك خود را نزد بانك تكميل و وام بانكي را دريافت
كنند ب��ه همين دليل درحال پيگيري هس��تيم تا
باقي متقاضيان در صف هم بتوانند با تمديد مهلت
پرداخت از س��وي بانك ،وام اجاره را دريافت كنند.
رقموديعهمسكنبرايمستاجرانتهران ۵۰ميليون
تومان ،براي ساير كالنش��هرها  ۳۰ميليون تومان
و براي ش��هرهاي كوچك  ۱۵ميليون تومان است.
متقاضيان بايد پس از يك س��ال اص��ل وديعه را به
بانك بازگردانند و در عين حال سود اين تسهيالت
 ۱۳درصد تعيين ش��ده اس��ت.گروههاي مشمول
دريافت تس��هيالت وام وديعه مس��كن ،كارگران و
حقوقبگيران ثابت با اولوي��ت ازدواجهاي جديد و
خانوادههايپنجنفروبيشتر،مشموالنتحتپوشش
ي (ره) و سازمان بهزيستي
كميته امداد امام خمين 
كشور همچنين زنان سرپرست خانوار هستند.

يادداشت
صداوسيماقافيه
را به فضاي مجازي باخت

پرسپوليس تهران روز شنبه،
به مصاف اولسان كره جنوبي
رفت و مغلوب ش��د ،اما شايد
يكيديگرازمغلوباناينديدار،
صداوسيماييبودكهاگرچهتا
چند سالپيش،درديدارهاي
فوتباليصدهاوهزارانبيننده
فائزهطاهري
را پ��اي اين جعب��ه جادويي
ميخكوب ميكرد ،اكنون خاصيت جادوي��ي خود را از
دست داده و رقابت را به فضاي مجازي واگذار كرده است
و از طرف ديگر ،اين فضا در حالي كه شامل پيامرسانها
وشبكههاياجتماعيبوميميشود،اماعمدهكاربرانرا
بهسمتشبكههاياجتماعيخارجيهدايتكردهاست.
زمانيكهاعالمشدبازيفينالازصفحهرسمياينستاگرام
فارسي كنفدراسيون فوتبال آسيا پخش ميشود و اين
كنفدراسيون ،گزارشگري بازي را به عاد ل فردوسيپور،
ش��خصيت محبوب بين فوتباليها و حتي بس��ياري از
غيرفوتباليها س��پرده كه اگرچه پيش از اين هم با كنار
گذاشته شدن از برنامه فوتبالي نود ،زاويهاش با مسووالن
صداوسيماومديرشبكهسهمشخصشدهوبهتازگيهم
باصحبتهاييازجانبآنانمعلومشدبهشدتمغضوب
اس��ت ،درحالي كه تا پيش از آن اين صفحه كمتر از نيم
ميليون فالوئر داش��ت ،در مدت زم��ان كوتاهي ،تعداد
فالوئرهاي اين صفحه به آستانه ۳ميليون رسيد .اگرچه
مخالفاني كه همواره ساز مخالفت كوك ميكنند عنوان
كردند بسياري از فالوئرهايي كه در اين مدت به صفحه
 AFCاضافهشده،فالوئرهايفيكهستند،امارسيدنبه
ركورد ۸۰۰هزارتماشاگربرنامهزندهفوتبالازاينصفحه،
آن هم در حالي كه تنها با آيپي ايران قابل مشاهده بود و
بسياريازخارجنشينانهمنتوانستندسهميازاينآمار
داشته باشند ،نشان داد حتي اگر بسياري از اين فالوئرها
تنها براي دهنكجي ب��ه بدخواهان عادل اقدام به دنبال
 Aكرده باشند ،اما حداقل
كردن صفحه اينستاگرام  FC
 ۸۰۰هزارنفرترجيحدادهاندبازيرانهازشبكهسهسيما،
ن��ه از راديو و نه حتي پخشكنندهه��اي داخلي ،بلكه از
يك شبكه اجتماعي خارجي كه البته به بهاي اينترنت
بينالملل هم برايش��ان تمام ميشود ،تماشا كنند .اين
موضوع در حالي دس��تمايه شوخيهاي كاربران فضاي
مجازي شده كه در مقابل ،مس��ووالني كه همواره لزوم
حمايتازپيامرسانهايبوميرامطرحميكنند،ازوزير
ارتباطاتگلهكردندكهچراحافظمنافعاينستاگرامشدهو
ازمردمخواستهبراياينكهاينستاگرامپاسخگويكاربران
باشد ،به مردم گفته كه از دانلودهاي حجيم پرهي ز كنند
تا مانع پخش زنده اين برنامه نشوند .اگرچه محمدجواد
آذريجهرمي ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پيش
از آغاز بازي پرس��پوليس و اولس��ان از كاربران اينترنتي
خواستدانلودهايحجيمخودرامتوقفكنندتاگزارش
فوتبالبامشكلمواجهنشود،اماآيامردمنيازبهمشاورهاي
داشتند كه به آنها بگويد از كدام شبكه و خروجي بازي را
تماشاكنند؟صرفكيفيتشبكهپخشكنندهكهشامل
كيفيت تصوير و البته در مورد بازي فوتبال ،گزارش��گر
بازي است ،باعث ميشود تماشاگر فوتبال انتخاب كند
كه از چه راهي به تماش��اي بازي بنشيند ،كما اينكه اين
 ۸۰۰هزار نفر در بيش��ترين حال��ت كه بهطور ميانگين
 ۶۰۰هزارتماشاگرميشدند،بههردليلاينستاگرامرابه
صداوسيماوشبكههاياجتماعيداخليترجيحدادند.به
نظر ميرسد انتقاد از اينكه چرا شخص مسوول از مردم
خواستهدانلودهايحجيمراهنگاممسابقهمتوقفكنند
تا ترافيك شبكه مانع تماشاي بازي نشود ،آدرس غلطي
است از همان نمونههايي كه هنگام فيلترينگ تلگرام به
بهانه حمايت از پيامرسانهاي داخلي دادند و هنوز هم
اين پيامرسان بيش از تمامي پيامرسانهاي بومي ،كاربر
دارد كه زحمت روشن كردن فيلترينگ و بهاي اينترنت
بينالمللرابهجانميخرندتابتوانندازخدماتيكهاين
پيامرسا ن فيلترشده ارايه ميدهد استفاده كنند .به نظر
ميرسدرغبتوتمايلمردمبهابزارهاياجتماعيداخلي
رابايددرجاييديگرجستوجوكردواشارهتلويحيوزير
ارتباطات به يك شبكه اجتماعي ،بهان ه مناسبي نيست
كه چرا مردم در شبكههاي بومي حضور حداقلي دارند و
همچنانشبكههايخارجيراترجيحميدهند.

ادامهازصفحهاول
صنعت رشد كرده است اما!...

اينروندهايبسيارنگرانكنندهريشهدرغلبهالگوهاي
غلط توسعه صنعتي طي چند دهه و شدتگيري آن
متاسفانه در يكي دو س��ال اخير و اوجگيري تحريمها
دارد .در اين الگوهاي غلط در بعد بيروني خودكفايي يا
جايگزينيوارداتودربعددرونيتاميننيازهايضروري
ومعيشتيجامعهياتاميننيازهايداخليتوليدواشتغال
باتاكيدبرحمايتازمصرفكنندهدرمقابلتوليدكننده
داخلي يا رقيب جهاني سلطه داشته است .در حالي كه
آنچهميتواندصنعتكشوررابهمعنايواقعيرشددهد
ودرجايگاهشايستهخودبنشاندالگويياستكهدربعد
بيروني قابل رقابت در سطح منطقهاي و جهاني باشد و
در داخل بتواند به افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش
درآمدسرانهبينجامد.درالگويتوسعهصنايعمبتنيبر
منابعطبيعيوصنايعسنگينمانندفوالدوپتروشيمي
و صنايع مصرفي نهايي براي بازار داخل ،مدار توس��عه
همچنان بر محور نفت و درآمدهاي نفتي ميچرخد و
نتيجه آن نيز ضعف توليد و دولت و فقر مصرفكننده و
رانتيبودناقتصاداست.درحاليكهاگردرجهتغلبه
توسعهصنعتيمبتنيبرصنايعمصرفيبادوامبهعنوان
لكوموتيو صنع��ت و داراي مزيتهاي رقابتي حركت
ميشد،همرشدكميحاصلميآمدوهمتوسعهكيفي
و تكنولوژيك و صنعت كشور را به بازارهاي جهاني گره
ميزدوجذبسرمايههايمستقيمخارجيرانيزفراهم
مينمود .ش��ايد هنوز دير نشده باشد بتوان با توجه به
امكان خاتمه تحريمها ،بار ديگر قطار صنعت را به مدار
وريلدرستخودبازگرداند.اميداستچنينشود.
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دنيايفناوري

دانش و فن

آموزش و پرورش آمادگي الزم براي ورود به فضاي مجازي را نداشت

انتقاد از مشكالت زيرساختهاي ارتباطي شاد

فعاالن فضاي مجازي با بررس��ي كارنامه فعاليت شبكه
آموزشي«شاد»،انحصارگريآموزشوپرورشدراينحوزه
و نيز مشكالت زيرساختهاي ارتباطي اين شبكه را مورد
انتقادقراردادند.محفلهمافزاييفعاالنفضايمجازيپاك
به موضوع نقصهاي اجراي شبكه آموزش دانشآموزان با
محوريتبررسيمشكالتموجودبرسرراهاستفادهكارآمد
همهدانشآموزاناز«شاد»اختصاصيافت.فعاالنفضاي
مجازي با برش��مردن نقايص مربوط به شبكه «شاد» به
دليلآنكهاينشبكهبهجايپلتفرمآموزشمجازيازيك
بهرهميبرد،تاكيدكردندكهباوجودهمه
پلتفرمپيامرساني 
مشكالت« ،مجموعه جامعهفنيو فرهنگي ،اين اعتقاد را
دارد كه با وجود همه نقصها ،شبكه شاد ميتواند در نظام
آموزشكشوراثرگذارباشدوبايدپشتيبانيشود».
محمدحس��ين انتظاري ،پژوهش��گر سياس��تگذاري
فضايمجازي با بيان اينكه پي��ش از كرونا درباره آموزش
مجازيدركشور،نگاهلوكسومكملوجودداشت،گفت:
كرونا باعث شد كه به آموزش مجازي توجه ويژه شود .وي
با بيان اينكه سال گذشته وزارت ارتباطات تفاهمنامهاي
با وزارت آموزش و پرورش منعقد كرد و قرار بود تا انتهاي
آن سال دسترسي را براي همه مدارس ايجاد و مدارس را
هوش��مند كند ،گفت :همان زمان انتقادات جدي به اين
موضوع وارد شد كه اصال تعريف هوشمندسازي مدارس
چيستنهايتاآنچهكهعنوانشداينبودكهيكدسترسي
به مدارس براي اينترنت داده شود .قرار بود تا انتهاي سال
هم ميبينيم كه خيلي
 ۹۸اين وعده اجرايي شود اما هنوز 
ازمدارسمشكلدارندوعمالآنتفاهمنامهبهاجرانرسيد
و حتي با فشار كرونا هنوز هم خيلي جاها با مشكل مواجه
هستند .انتظاري با اش��اره به اينكه تمامي كمكاريهاي
دولتي با شيوع كرونا عيان شد ،ادامه داد :كرونا باعث شد
كهخيليازدستگاههانشاندهندكهآمادگيورودبهعصر
فضايمجازيراندارند.برايمثالوزارتآموزشوپرورش
نش��ان داد كه آمادگي الزم را براي ورود به فضاي مجازي
نداشته است .مشكل اصلي اين است كه آموزش و پرورش
اقتضايحوزهفضايمجازيرادرستمتوجهنشدهاست.
باوجوديكهبرايانتقالآموزشازفضايحقيقيبهفضاي
مجازي،بايدروشها تغييريابداماآموزشوپرورشسعي
كرده كه نگاه سلسه مراتبي و س��نتي خودش در فضاي
حقيقي را عينا در فضاي مج��ازي بازتوليد كند و خيلي
از ايراداتي كه هم اكن��ون در آموزش مجازي با آن مواجه
هستيم ،به دليل همين نگاه است .وي با بيان اينكه وزارت
آموزش و پرورش« ،ش��اد» را در دل خودش و با مالكيت
خودشايجادكرد،گفت:پيشازاينقراربودبرايآموزش
ساير پيامرسانهاي بومي نيز استفاده شود ،اما
مجازي از 
همه پيامرسانها كنار گذاشته شدند و «شاد» به صورت

انحصاري در دل آموزش و پرورش رشد پيدا كرد.
ايجاد شبه انحصار
در نظام آموزش مجازي كشور
اين پژوهش��گر فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه اين نگاه
تصديگرانهازقديمدرآموزشوپرورشوجودداشتهاست،
ادامه داد :به دليل اين رويكرد ،حتي در خارج از مدارس نيز
آموزشالكترونيك،هيچوقتوضعيتمناسبيپيدانكرد؛
چرا كه آموزش و پرورش به دنبال حفظ تصديگري خود
بودوبههميندليلدرمقابلتوزيعنرمافزارهاييكهازاين
مقاومت ميكرد .انتظاري

مجوز ميگرفتن��د،
وزارتخانه 
اضافه كرد :متاس��فانه پرونده وزارت آم��وزش و پرورش
در حوزه آموزش مجازي هميش��ه با يك رويكرد سنتي

ويژه

پيامرسانهاي داخلي بخواهد به اين پلتفرم سرويس
دهند و پيامرس��انهاي بومي هم خودش��ان را از اين
طريقمعرفيكنند.

و نامناس��ب همراه بوده اس��ت ،گفت :هم اكنون نيز اين
رويكرد امتداد پيدا كرده و منجر به ايجاد شبه انحصاري
در زمينه آموزش مجازي با «ش��اد» شده است .به همين
دليل امتيازات وي��ژهاي از جمله ترافيك رايگان براي اين
شبكه تعريف ش��ده كه بازي نامتوازني را ميان «شاد» و
ساير بازيگران اين حوزه ايجاد كرده است .وي بسياري از
ناكارآمديها و ايرادات و انتقاداتي كه «شاد» با آن مواجه
استرامربوطبهاينانحصاردانستوتاكيدكرد:اگراجازه
ميداديم در اين عرصه ،ديگران هم وارد شوند و نوآوري و
ارايهخدماتداشتهباشندوآموزشوپرورشنيزتنهانقش
تنظيمگر داشت ،ش��اهد ايجاد يك رقابت سالم در حوزه
آموزش مجازي كشور بوديم .اين پژوهشگر گفت :كرونا
فرصتيايجادكردكهمارويكردهايسنتيرااصالحكنيم
امادرآموزشوپرورشايناتفاقنيفتادورويكردسنتيبه
مجازي ميتوانست نقطه عطف

جد ادامه يافت .آموزش
در آموزش و پرورش باشد اگر اين وزارتخانه در نقش يك
مجوز ميداد و يك رقابت
تنظيمگر به بازيگران مختلف 
ايجاد ميكرد .وي با اشاره به دفاع آموزش و پرورش
سالم 
از اين تصميم با توجه به مدت زمان محدود براي ارايه يك
سيستم قوي و همكاري با يك اپراتور براي پشتيباني آن،
گفت:پيامرسانهايداخليمعتقدندكهتواناييپشتيباني
ازدرخواستهايآموزشمجازيراداشتندودرصورتيكه
داده ميشد ،فضا براي ارايه خدمات گشايش
به آنها مجوز 
تقويت ميش��د .اما وزارت آموزش و

يافته و ارايه خدمات
پرورشباقرارداد ۱۵سالهكهباپيمانكار«شاد»بست،نقش
تنظيمگريخودراازبينبرد.بهگفتهانتظاري،زيرساخت
زيرساختپيامرسانيونهآموزش

اصليشبكه«شاد»،يك
مجازياست.ايندرحالياستكهاستارتآپهايزياديبا
كهميشددرآموزش
محوريتآموزشدركشوروجوددارد 
مجازيبهآنهابازدادوآنهارافعالكرد.
لزوم تقويت استقالل
و حاكميت آموزش كشور
محمدمه��دي حبيب��ي عضو هي��ات مدي��ره جمعيت
توسعهگران فضاي مجازي پاك نيز در اين نشست گفت:
مااگربتوانيمپلتفرميمانند«شاد»رابهنحويجلوببريم
كه يكي از پلتفرمهاي قوي كش��ور باشد ،بخش خوبي از
استقالل و حاكميت آموزش كش��ور در اختيار خودمان
خواهد بود .وي با هش��دار درخصوص برخ��ي اقدامات از
سوي عدهاي براي ارايه بورس تحصيلي خارج از كشور به
دانشآموزاندبيرستانيبهصورتآنالين،گفت:بايدبهاين

موضوعاتبيشترتوجهشود.حبيبيبااشارهبهحضوربيش
از  ۱۲ميليون دانشآموز بر بستر آموزش مجازي «شاد»
گفت:بايدايراداتاينشبكهبهصورتواقعيحلشود.چرا
كهمااينشبكهرايكيازالمانهايقدرتدرفضايمجازي
«شاد»ميشود،
يدانيم.ويبااشارهبهانتقاديكهبهشبكه 
م
ادامهداد:موضوعايناستكهريشه«شاد»پيامرسانبوده
و شبكه آموزشي نيس��ت و تاكيد بر اين است كه اگر قرار
بود انحصاري هم در اين حوزه اتفاق بيفتد ،بهتر بود كه از
انجام ميشد.
طريق يك پلتفرم در حوزه آموزش مجازي 
اين فعال فض��اي مجازي با بيان اينكه البته گام آموزش و
پرورش براي فراهم كردن اين زيرساخت براي اين حجم
استفادهازآموزشمجازي،جايتقديردارد،گفت:اگربستر
«شاد»نبودهماكنوندانشآموزانبايدبهجايبستربومي
وي پيامرسانها
استفاده ميكردند .

ازشبكههاي خارجي
را طاليه داران استقالل فضاي مجازي كشور عنوان كرد و
افزود :برخي حتي دنبال اين بودند كه شاد نباشد و بروند
دنبال واتس اپ و اينس��تاگرام و تاكيدش��ان اين بود كه
همهچيز را خارجيها انجام دهند .هنوز هم به دنبال اين
هستندكهبگويندديديدپروژههايداخليشكستخوردو
افتخارميكنيم
مانميتوانيماينبخشراتوسعهدهيماماما 
بههمهكدنويسانوبرنامهنويسانكشورمانوتاكيدماناين
استكهبايدموانعاينپروژهبرطرفشود.
«شاد»پاسخبهمقتضياتبودونهبهمطلوبات
رسولجليليعضوحقيقيشورايعاليفضايمجازي
با تاكيد بر اينكه «ش��اد» پاسخ به مقتضيات بوده و نه
پاسخ به مطلوبات ،ادامه داد :اگر شاد نبود به جاي اين
امكانات نسبي كهدانشآموزان هم اكنون در اختيار
دارند بايد از تلگرام ،واتساپ و اينس��تاگرام استفاده
ميشد .اين سه ش��بكه از نظر فني شايد بهتر باشند
اما نامطلوبتر نيز هس��تند .وي با بي��ان اينكه بايد از
وزير آموزش پرورش براي بنيانگذاري «شاد» تقدير
كرد ،افزود :وزراي گذشته ظرف ۹سال اخير اين كار را
انجام ندادند .البته يك بحث هم مربوط به كيفي بودن
و مشكالت اين شبكه است كه بحث ديگري است .اما
اصل بناي «شاد» كار درس��تي بود .به گفته جليلي،
اينكه معماري شبكه «ش��اد» متمركز است ،يكي از
مشكالت اين شبكه است ،چرا كه معماري متمركز به
درد اين شبكه نميخورد و بهتر است كه يك سامانه با
اجرا ميشد.
معماري كامال توزيع شده ،در اين زمينه 
از س��وي ديگر ،وزارت آموزش و پرورش بايد از ساير

دغدغه فرهنگيان در «شاد»
س��يد مهدي خزايي ،فعال فرهنگي نيز توجه به آموزش
مجازي را ب��راي ارتقاي كيفيت و عدالت آموزش��ي يك
ضرورتاساسيعنوانكردوگفت:دركارنامه«شاد»آنچه
كه واضح است اين است كه با وجود گامهايي كه برداشته
شده اما موفقيتهاي چنداني حاصل نشده است« .شاد»
را به هيچ عنوان نميتوان يك پلتفرم آموزش��ي ()LMS
دانس��ت .اين ش��بكه يك تصويري از ارايه خدمات است
كه با توجه به مقتضيات زمان پاس��خگوي جمع كثيري
ازدانشآموزان اس��ت .خزايي با اشاره به اينكه اين شبكه
در حوزه عدالت آموزشي نيز موفق نبود ،خاطرنشان كرد:
مدارسومناطقيكهبهمنابعماليبهتريدسترسيدارند
استفادهميكنند

ازشبكههاوبسترهايديگريبهجزشاد
و مناطقكمتربرخوردبه ناچار ازپلتفرم «شاد» باكيفيت
بهره ميبرند .اين فعال فرهنگي مشكالت فني
پايينتر 
بر مبناي تجارت زيسته در بستر «شاد» را سرعت پايين
شبكهبهويژهدرزمانآپلودفايلهاعنوانكردوگفت:تعداد
كنديهاي شبكه بيش از ساير شبكهها است و مكانيزم
عضويت در اين شبكه نيز جاي سوال دارد .چرا هركس كه
باشدميتواندعضواينشبكهشود،اينامنيت
دوستداشته 
روبروميكند.دراينشبكهمديرانابزاري
شبكهرابامشكل 
برايكنترلونظارتآموزشيندارند؛هيچجايگاهيبراي
كادرآموزشدرنظرگرفتهنشدهاستونبودنسخه IOSو
عدمامكانجستوجويمطالبگروهونبودجريانتعاملي
از ديگر مشكالت اين شبكه است .خزايي با اشاره به نبود
ابزاربرايارايهبازخوردبهتكاليفدانشآموزاندراينشبكه
افزود:تماسهايصوتيوتصويريبعدازگذشت ۱۷دقيقه
مشكل ميشود و اين شبكه محتواي غني

در ش��اد دچار
ندارد.ويگفت:آمارغيررسميازنرخحضوردانشآموزان
در«شاد»برايباالترينحضور ۷۵درصدوبرايپايينترين
فعاليت  ۲۹درصد اس��ت كه مربوط به استان سيستان و
بلوچستانميشود.

وزارت ارتباطات ،زيرساختهاي شاد را
به درستي تامين نكرد
مهدي اميري كارشناس فضاي مجازي نيز با اشاره به
مشكالت «شاد» گفت :تجربه شبكه «شاد» در همان
خدمات پايه نشان داد كه سيستم بعضا دچار مشكل
ميش��ود ودانشآم��وزان ناچار ب��ه پلتفرمهاي ديگر
مراجعه ميكنند .در شاد سرويسهاي آپلود

خارجي
و دانلود فايل تكس��ت و در پيك ترافيك دچار مشكل
ميشود .اميري با بيان اينكه البته ما هيچوقت تجربه
شاد را نداشتيم ،گفت :تاكنون هيچوقت مصرف پهناي
باندي به اين اندازه را به صورت همزمان تجربه نكرديم.
نشان ميدهد كه
نمودارهاي پيك مصرف كاربران نيز 
دولت يا نهادهايي كه وظيفه تامين زيرس��اختهاي
ارتباطي را داش��تند ،يك روال عادي را پيش گرفتند و
يكامكاناتفوقالعادهايبراياينشبكهفراهمنكردند.
وي گفت :س��رمايهگذاري در شاد بينظير است و اين
سرمايهگذاري قابل مقايسه با س��رمايهگذاري دولت
براي حمايت از پيامرسانهاي بومي ،نيست .اين تحول
بنيادي اگر تقويت شود ،ما مطمئن هستيم به جاهاي
حوزه ميرسيم.
خوبي در اين 

اقدامات حمايتي اپراتور اول كشور از كسب و كارها ،سازمانها و مردم در دوران كرونا

همراه اول ،همراه مردم عليه كرونا

از ديگر اقدامات شركت همراه اول در راستاي مسووليت
اجتماعي ،ميتوان به مشاركت با س��ازمان حج در تهيه
غذايمخصوصبيمارانكرونايي،كمكبهايجاداشتغال
و رونق كس��ب و كارهاي آس��يبدي��ده ازكرونا و تهيه و
توزيعبستههايمعيشتيبراياقشارمحرومجامعهاشاره
كرد .به گزارش پايگاه ،598بروز بيماري كرونا كه از اواخر
سال گذش��ته در كشورمان به وجود آمده است باعث شد
تا شيوهها و راههاي مختلف براي قطع زنجيره انساني به
عنوان راهكاري براي خروج از اين مس��اله پياده شود كه
اين راهكارها شامل استفاده از ماسك ،دستكش ،در خانه
ماندن ،رعايت فاصله يك تا ۲متري ،شست و شوي مرتب
دستوضدعفونيميباشد.امارعايتتماماينراهكارهابه
تنهاييبرايمقابلهباكوويد 19كافينبودودركناراينموارد
تمامشركتهاوسازمانهابهكمكمردمآمدهودرراستاي
مسووليتاجتماعيخودبهكمكبرايمقابلهبااينويروس
منحوسپرداختند.موضوعمسووليتاجتماعيسازمانها
نسبتبهشهروندانوعامهمردمازجملهموضوعاتمهمي
است كه در سالهاي اخير مورد توجه قرارگرفته است .در
همين راستا اپراتور اول تلفن همراه كشور نيز همزمان با
شيوع اين ويروس در كشور و در چارچوب مسووليتهاي
اجتماعي خود ،اقدامات ويژهاي را انجام داده اس��ت كه در
ادامهبخشيازآنميآيد.
ارايه بستهاينترنت ۲۰و 200گيگي
بهمعلمينوخبرنگارانكشور
همزمان با ش��يوع ويروس كرونا در كشور و الزام سيستم
آموزشي كشور به در خانه ماندن و استفاده دانشآموزان
از ابزاره��اي ارتباطي براي آم��وزش از راه دور ،همراه اول
در راستاي مسووليت اجتماعي خود و به پاس قدرداني و
حمايتازمعلمانگرانقدر،اقدامبهارايهبستههديهاينترنت
بهاينقشرمتعهدوتالشگركرد.همچنينشركتارتباطات
سيارايران،بهمناسبتروزخبرنگاروبرايتكريمخبرنگاران

كه در ايام كرونا در آگاهسازي مردم نقش ويژهاي به عهده
داشتند،اقدامبهارايهبستهاينترنتويژهيكسالهباحجم
 ۲۰۰گيگابايتكرد.
رايگان كردن تماس  ۶۰هزار بهورز
با آغاز طرح بس��يج ملي مديريت مبارزه با بيماري كرونا،
اپراتوراولدرراستايمسووليتاجتماعي،تماس ۶۰هزار
مراقب سالمت و بهورز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي در سطح كش��ور را بهمنظور آموزش ،پيشگيري
و مراقبت از خانوارهاي ايراني رايگان كرد .مش��اركت۳۰
ميليارد ريالي در س��اخت بيمارستان و توزيع بيش از16
ميليون ماسك رايگان در مناطق محروم در زمان بحران
يكيازاوليناولويتهابرايجبرانكمبودامكاناتپزشكي
و كمك به وزارت بهداشت ساخت بيمارستان صحرايي و
سياربرايخدمترسانيسريعتربهبيماراناست.درهمين
راستااپراتوراولتلفنهمراهكشوراعالمكردكهدرراستاي
انجاممسووليتاجتماعيخودبااختصاص۳۰ميلياردريال
در س��اخت ،تجهيز و بهرهبرداري از يك بيمارستان سيار
مشاركتميكند.اينبيمارستانسيارباهدفارايهخدمت
دربحرانهاوباليايطبيعيموردبهرهبرداريقرارميگيرد.
همچنينايناپراتوربهمنظورفرهنگسازيوپيشگيري
از انتقال ويروس كرونا توانست بيش از 16ميليون ماسك
رايگاندرمناطقمحرومكشوربهصورترايگانتوزيعكند.

 يكسومكردنتعرفهترافيك
سامانههايآموزشمجازيدانشگاهها
باگسترش ويروسكروناوخطر فراگيري آن يكي از اولين
تصميمات مسووالن تعطيلي مدارس و دانشگاهها بود .به
همين منظور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پس از
تعطيليمراكزخودتصميمبهآموزشمجازيدانشجويان
گرفتند در همين راستا ش��ركت ارتباطات سيار ايران در
راستاي مسووليت اجتماعي و حفظ سالمت دانشجويان

در خبري اعالم كرد :همراه اول به عنوان اپراتور پيشرو در
ارايهخدماتنوين،تعرفهدسترسيبهسامانههايآموزش
مجازيتماميدانشگاههاوموسساتآموزشعاليزيرنظر
وزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريرابهيكسومكاهشداد.
راهاندازي سامانهشاد
با مشاركت آموزش و پرورش
با تداوم همهگيري كوييد ،19وزارت آموزش و پرورش به
ناچارمجبوربهتعطيليمدارسومراكزآموزشيكشورشد.
در اين ميان جاي خالي آموزش از راه دور خيلي احساس
ميشدكهباالخرهباراهاندازيشبكهشاد(شبكهآموزشي
دانشآموزان) اين خأل بين معلم و دانشآموز برطرف شد.
همراهاولدرراستايمسووليتاجتماعيخودباطراحيو
پيادهسازيپلتفرمشبكهآموزشيدانشآموز(شاد)نقش
پررنگ��ي در فراگيري آموزش مجازي در كش��ور ايفا و به
برگزاريغيرحضوريكالسهايدانشآموزانكمككرده
است.هماكنونبيشاز ١١ميليوندانشآموزوحدود١١۴
هزارمدرسهدرشبكهشاداحرازهويتشدهاندوازخدمات
اينپلتفرماستفادهميكنند.
پوشش زنده هيئات در ايام محرم و صفر
درروبيكا
باآغازماهمحرموشروعايامعزادارياباعبداهلل،همهفعاالن
و دست اندركاران فضاي مجازي كشور دست به كار شده
تا بيشتر از گذشته از ظرفيت فضاي مجازي و رسانههاي
اجتماع��ي و عمومي براي ترويج و تعظيم ش��عائر الهي و
جاودانگي نهضت الهي حضرت سيدالش��هداء اس��تفاده
كنند.درهمينخصوصنرمافزارايرانيروبيكاباهمكاري
اپراتورهايكشوردراقداميتحسينبرانگيزباارائهپلتفرمي
به كمك هيئات عزاداري آمده و بس��تري را فراهم كرد تا
مردمي كه به دليل محدوديت كرونايي نميتوانستند به
صورت حضوري در مراسمهاي عزاداري شركت كنند ،به

وسيلهايناپليكيشنتماممراسمهايعزاداريرابااينترنت
رايگان به صورت اليو (زنده) مش��اهده نموده و يا از فيلم و
صوتمراسمهابهصورتآفالينبهرهببرند.
راهاندازي سامانه پارلمان مجازي
براي ارتباط مردم با نمايندگان مجلس
يكي ديگر از اقدامات ارزنده ش��ركت همراه اول راهاندازي
سامانه پارلمان مجازي ميباشد« .پارلمان مجازي ايران»
هجدهم آذرماه در مراسمي با حضور محمدباقر قاليباف
رييس مجلس ش��وراي اس�لامي ايران ،مهدي غيناقي
عضو هيات مديره همراه اول و حسين طهراني مديرعامل
مبين نت و جمعي از نمايندگان مجلس و مديران همراه
اول رونمايي شد .در سامانه تعاملي پارلمان مجازي ايران،
نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي ميتوانند درباره
مهمترينطرحهاولوايحبامردممشورتونظراتوپيامهاي
مردميرادريافتكنند.هرنمايندهدرپارلمانمجازيايران
دفتر مجازي دارد و مردم ميتوانند به جاي صرف وقت و
هزينه،مراجعاتخودراازطريقدفترمجازيانجامدهند.
ازاينپس،رسالتيكپارچهسازيارتباطاتمردمباتمامي
نمايندگانمجلسشوراياسالمي،بااينسامانهوراهبري
مديري��ت مركز تماس ،پيامك ،ايمي��ل و موارد ارتباطي
ديگر از جمله خدم��ات پارلمان مجازي ايران خواهد بود.
«پارلمانمجازيايران»باهمكاريومشاركت«همراهاول
كسبوكار»درمجلسشوراياسالميايرانپيادهسازيو
اجراشدهاست.ازديگراقداماتشركتهمراهاولدرراستاي
مسووليتاجتماعي،ميتوانبهمشاركتباسازمانحجدر
تهيه غذاي مخصوص بيم��اران كرونايي ،كمك به ايجاد
اشتغالورونقكسبوكارهايآسيبديدهازكروناوتهيه
وتوزيعبستههايمعيشتيبراياقشارمحرومجامعهاشاره
كرد .همراه اول با پوش��ش 1321شهر و 44918روستا و
پوششجمعيتي 96.9درصددركشور،بزرگتريناپراتور
تلفنهمراهبهحسابميآيد

سهم گوگل از خريدهاي
پلي استور دردسرساز شد

طبق گزارشي جديد س��ه ايالت امريكا قصد دارند
شكايتي درباره سهم ۳۰درصدي گوگل از عضويت
و خريد در اپليكيشنهاي پلياستور ثبت كنند .به
گزارش مهر به نقل از انگجت ،گوگل در حال حاضر
با چند شكايت آنتيتراست (ضدانحصار) در سراسر
جهان روبرو اس��ت و احتماالً در ماه آينده ميالدي
نيز به آنها افزوده ش��ود .درهمين راستا بلومبرگ
فاش كرده حداقل سه ايالت امريكا (يوتا ،كاروليناي
شمالي و نيويورك) مش��غول بررسي هزينههايي
هستند كه اين شركت از فروش عضويت و خريد در
اپليكيشنهابهدستميآورد.دادستانهايكلهر
سه ايالت مشغول آمادهسازي شكايت ضدانحصار
عليهگوگلهستندكهاحتماالًدرژانويه ۲۰۲۱ثبت
خواهد شد .هم اكنون سهم گوگل از عضويتهاي
پلياس��تور و خريد در اپليكيشن  ۳۰درصد است.
هر چند يك س��ال پس از عضويت ،س��هم گوگل
به  ۱۵درصد كاه��ش مييابد .اپل نيز همين روند
را اجرا ميكند اما بلومبرگ اش��اره نكرده مقامات
ايالتي محلي عليه اپل نيز ش��كايت ثبت ميكنند
يا خير .كميسيوني كه ش��ركتها از اپليكيشنها
دريافت ميكنند به يكي از چالشهاي ميان آنها و
توسعهدهندگان تبديل شده است.

حمله سايبري به  ۲۰۰شركت
و سازمان دولتي در جهان

بنا بر اعالم يك ش��ركت امنيت سايبري در امريكا
حدود  ۲۰۰ش��ركت و س��ازمان دولتي هدف يك
حمله هكري قرار گرفتن��د .به گزارش مهر به نقل
از بلومب��رگ ،به گفته ش��ركت امنيت س��ايبري
«ركوردد فيوچر» در امريكا و  ۳تن از كارشناس��ان
شركتكننده در تحقيقات ،حداقل  ۲۰۰سازمان
از جمله آژانسها و ش��ركتهاي دولتي در سراسر
جهان به عنوان بخش��ي از حمله سايبري روسيه
هك ش��دهاند .در اي��ن حمله از يك درپش��تي در
نرمافزار مديريت ش��بكه اوريون متعلق به شركت
 SolarWinds Corpاس��تفاده ش��ده ت��ا به
سازمانها حمله ش��ود .تعداد دقيق قربانيان اين
حمله هكري هنوز مش��خص نيس��ت اما  ۱۸هزار
مشتري اين شركت آپديت كد خطرناكي دريافت
كردهاند كه ش��امل يك در پش��تي است .هكرها با
استفاده از اين در پش��تي قصد نفوذ به شبكههاي
رايانهاي و اطالعات حس��اس را داشتهاند .شركت
«ركوردد فيوچر» در ماساچوس��ت تاكنون ۱۹۸
قرباني را شناسايي كرده كه با استفاده از اين شيوه
هك شدهاند .س��ه تن از تحليلگران اعالم كردهاند
تحقيقاتشاننشاندادهحداقل ۲۰۰شركتقرباني
هكرها ش��دهاند .البته نه ركوردد فيوچر و نه افراد
درگير در تحقيق��ات نام قربانيان را فاش نكردهاند.
اما پيشبيني ميش��ود با افزايش تحقيقات تعداد
شركتهاي قرباني نيز بيشتر شود .دليل اين حمله
هكريمشخصنيست.

ويژه
موفقيت «همراه اول» در جذب
مشترك از اپراتورهاي جوانتر

ط��رح ترابردپذي��ري ش��مارهها ( )MNPپس از
س��الها اما و اگر در مفهوم ،درنهايت در دهه فجر
س��ال  ۱۳۹۴به صورت آزمايش��ي راهان��دازي و از
۲۷ارديبهشت  ۱۳۹۵پياده شد و اپراتورها موظف
به اجراي اين طرح شدند .به گزارش ايلنا و براساس
دادههاي س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباطات
راديوييترابردپذيري يعني ش��ما با حفظ شماره و
بدون عوض شدن كد و ش��ماره تلفن همراه خود،
فقط اپراتور خود را ع��وض و از مزاياي اپراتورهاي
ديگر استفاده كنيد و يا خدمات اپراتور متبوع خود
را با ديگر اپراتورها بس��نجيد .به معناي س��ادهتر،
ترابردپذيرييعنيشماباحفظشمارهوبدونعوض
شدنكدوشمارهتلفنهمراهخود،فقطاپراتورخود
را عوض و از مزاياي اپراتورهاي ديگر استفاده كنيد
و يا خدم��ات اپراتور متبوع خود را با ديگر اپراتورها
بسنجيد.باوجوداينكهرنجترابردپذيريتنهادرسال
اول ،افزايشي شديد داشت اما اكنون ميزان ترابرد
به كمتر از سال اول رس��يده و اين نشان از «اشباع
درخواس��تها» يا به عبارتي به سرانجام رسيدن
نتيجه نهايي اين طرح ملي دارد .براساس دادههاي
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي،
تاكنون يك ميليون و  357180نفر درخواس��ت
ترابرد داشتهاند كه از اين تعداد  598433مشترك
از ايرانس��ل به هم��راه اول و  62448مش��ترك از
رايتل به اين ش��ركت مهاجرت كردهاند .در مقابل،
 562657مشترك از همراه اول به شبكه ايرانسل و
حدود 25483مشترك از همراه اول به شبكه رايتل
منتقل شدهاند.اين نسبت ،حكايت از اين دارد كه
همراه اول توانسته بيشترين جذب مشتركان تلفن
همراه را در طول اجراي ط��رح ملي ترابردپذيري
شمارههاي تلفن همراه داشته باشد؛ به عبارت ديگر
مشتركان اپراتورهاي جوانتر كشور نظير ايرانسل و
رايتل ترجيح دادهاند به شبكه اپراتور با سبقه بيشتر
(همراه اول) بپيوندند .در مجموع آمارهاي رسمي
نش��ان ميدهد تمايل براي ترابرد بسيار كم شده
است .بر اين اساس ميتوان تحليل قطعي و دقيقي
از وضعيت ترابردپذيري داشت .در نتيجه بر خالف
تصور اغلب كارشناسانكه تصورميكردندبا اجراي
ترابردپذيري« ،همراه اول» بيش��ترين خسارت را
متحمل شود و مشتركانش به سيار اپراتورها كوچ
كننداماتوانستهبيشترينجذبمشتركرادرطول
اين طرح داشته باشد و از اپراتورهاي جوانتر جذب
مشترك داشته باشد.

رويخطخبر
مجلس با يك تصميم انقالبي
دالر توماني را حذف كند

ش�اتا| وزير صمت با بيان اينكه ريش��ه بس��ياري از
مش��كالت اقتصادي كش��ور دو نرخي بودن ارز است،
گفت :نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي اس�لامي
يك تصمي��م انقالبي در خصوص ح��ذف ارز ۴۲۰۰و
تك نرخي كردن ارز بگيرند .عليرضا رزم حس��يني در
جلسه با اعضاي انجمن نوردكاران فوالدي با تاكيد بر
لزوم تشكيل كميتهاي با حضور بخش خصوصي براي
پيگيريمسائلمرتبطبافوالدازجملهعرضهدربورس،
اظهارداشت:اينكميتهتماميمسائلمرتبطبافوالدرا
بامحوريتتوليدكنندگانوبخشخصوصيموردبحث،
تبادلنظروجمعبنديقرارخواهدداد.ويتصريحكرد:
نظام تصميمگيري در مجموعه وزارت صمت بر س��ه
محور دولت ،مجلس و بخش خصوصي استوار است و
همواره از نظرات بخش خصوصي براي تصميمسازي
و تصميمگيري استفاده ميكنيم .رزمحسيني ،ريشه
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور را دو نرخي بودن
ارز دانس��ت و خطاب به نمايندگان مجلس بيان كرد:
نمايندگانمردمدرمجلسشوراياسالمييكتصميم
انقالبيدرخصوصحذفارز ۴۲۰۰و تكنرخيكردن
ارز بگيرند .وي اضافه كرد :در مجموعه وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت به عنوان نماين��ده توليدكنندگان و
فعاالن اقتصادي با سماجت به دنبال تكنرخي كردن
ارز و حذف ارز ۴۲۰۰بوده ايم كه اكنون همگان منتظر
تصميمانقالبيمجلسدراينخصوصهستند.

افزايش سرمايهگذاري خارجي
در  ۸ماهه امسال

ش�اتا | بر اس��اس تازهترين آمار ارايه ش��ده از سوي
دفت��ر آمار و ف��رآوري دادهه��اي وزارت صمت ،حجم
سرمايهگذاريخارجيبرايطرحهايمصوبصنعتي،
معدني و تجاري در ۸ماهه امسال ۷۱.۲،درصد افزايش
پيدا كرد .تعداد طرحه��اي صنعتي ،معدني و تجاري
مصوب در هيات س��رمايهگذاري خارج��ي در 8ماهه
امس��ال 75 ،فقره بوده كه با توجه به آمار  8ماهه سال
گذشته ( 55فقره) 36.4درصدافزايشداشته است.در
همينراستاحجمكلسرمايهگذاريخارجيدر 8ماهه
امسال،يكهزارو 22ميليوندالربودهاستكهنسبتبه
مدتمشابهسالگذشته( 71.2)1398درصدافزايش
داشته است .حجم كل سرمايهگذاري خارجي مصوب
برايطرحهايصنعتي،معدنيوتجاريدرهشتماهه
سالگذشته 597،ميليوندالرشدهاست.

مهلت بازپرداخت تسهيالت
پرداختي تمديد ميشود

ستادرفعموانعتوليدبهمعاونتحقوقيرياستجمهوري
پيشنهاد كرد همه تسهيالتگيرندگان از محل منابع
وجوه ادارهشده كه در س��الهاي قبل نسبت به اجرا و
تحقق اهداف پروژه اقدام كرده باش��ند ،تا پايان س��ال
 1400نسبت به تسويه اصل و سود اوليه (تا سررسيد)
اقدام كنند .در يكصد و دومين جلس��ه ستاد تسهيل
و رفع موانع توليد تصميماتي ب��راي حمايت از برخي
واحدهاي توليدي گرفته شد .همچنين پيشنهاداتي
جهترفعموانعتوليدبهمنظورارايهبهمعاونتحقوقي
رياس��تجمهوري مطرح شد .بر اس��اس يكي از اين
پيشنهادات ،همه تسهيالت گيرندگان از محل منابع
وجوه اداره شده كه در س��الهاي قبل از دستگاههاي
اجرايي توسط بانكهاي عامل تسهيالت اخذ كرده و
نس��بت به اجرا و تحقق اهداف پروژه اقدام كرده باشند
ميتوانند تا پايان سال  1400نسبت به تسويه اصل و
سوداوليه(تاسررسيد)اقدامكنند.

كدامكاالهاي ايراني
بيشترين مشتري را دارند؟

ايس�نا | اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش
خود ،به بررس��ي وضعيت صادرات غيرنفتي كشور در
ماههايابتداييسالجاريپرداختهوجزئياتيازكاالهاي
صادراتيبهكشورهايهمسايهارايهكردهاست.براساس
برآوردهايصورتگرفتهدراينبررسي،ايراندرهشت
ماهه امس��ال بيش از ۱۳ميليارد دالر كاال به ۲۰كشور
همسايه و مجاور صادر كرده است كه با توجه به شيوع
ويروس كرونا ،اين آمار نس��بت به مدت مش��ابه سال
قبل كاهش ۱۴درصدي را نش��ان ميدهد .در اين بين
بيشترينكاهشصادراتدرتجارتباعربستانسعودي،
گرجس��تان و لبنان به ثبت رسيده و بيشترين افزايش
مربوط به روسيه ،آذربايجان و تاجيكستان بوده است.
در بررسي جزييات كاالهاي صادراتي به اين كشورها،
به نظر ميرسد بازار ايران به تنوع قابل قبولي رسيده اما
همچنان كاالهاي با ارزش افزوده باال ،در اين فهرس��ت
چندانديدهنميشود.دراينميانجزيياتآمارصادرات
ايرانبهعراقبهعنواناصليترينمقصدصادراتيكشور
نيزهنوزمنتشرنشدهاست.درمياناصليترينمقاصد
صادراتيايران،اماراتمتحدهعربي،مشتريمحصوالت
كشاورزي به شمار ميرود .هندوانه اصليترين كاالي
صادراتي ايران به امارات ب��وده و پس از آن محصوالت
آهنيافوالد،گوجهفرنگيوپستهدرردههايبعديقرار
دارند .افغانستان نيز به عنوان يكي ديگر از مشتريهاي
اصليايران،ميلههايآهنيوفوالديرادرصدرفهرست
خريدهايخودقراردادهوپسازآن،شيريني،ربگوجه
فرنگي ،س��يبزميني ،گوجه فرنگي و كف پوشهاي
غير مخملي قرار دارد .در لبنان نيز مغر پوسته ،پسته،
مخمرهايفعالوآردسيبزمينياصليترينكاالهاي
صادراتي بوده است .ايران به روسيه سيب ،هلو ،پسته،
آلبالو ،كيوي و انگور و كشمش صادر كرده است .عمان
از ايران شمش آهن ،اوره ،محصوالت نيمه تمام آهن و
هندوانه وارد كرده است .در فهرست كاالهاي صادراتي
به قطر نيز گوجهفرنگي و هندوانه در صدر فهرست قرار
دارند .سوريه نيز از ايران اوره ،آلومينيوم و صنايع دستي
وارد كرده اس��ت .همچنين چين از اي��ران پلي اتيلن،
متانول،پستهوشمشآهنواردكردهاست.

صنعت،معدنوتجارت
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آيا خودروهاي مانده در گمرك متروكه ميشوند؟

گورستاني از خودروهاي دپويي

ادامهازصفحهاول
شرطتمديدزمان
با اين حال آنچه اخيرا طي بخش��نامه جديد به گمركات
اجرايي درباره شرايط ترخيص خودروهاي داراي پرونده
قضايي ابالغ ش��ده از ضرورت تمديد زمان براي ترخيص
خودروهايرفعتوقيفشدهازسويمرجعقضاييحكايت
دارد .به گزارش «ايسنا» درباره اين بخشنامه و رويه تازه در
ترخيص خودروهاي توقيفي ،ماجرا از اين قرار است كه در
بند()۳مصوبههياتدولتدربهمنماه،۱۳۹۸تأكيدشده
است كه «انجام تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي
دارايپرونده قضاييكه «حكم قطعيبرائت» آنها از سوي
مركز رسيدگي كننده صادر ميشود مشمول قيد زماني
براي ترخيص نبوده و با رعايت ساير مقررات ترخيص آنها
بالمانعاست».
بعدازپايانمهلتسهماههمصوبهبهمنماه،وزارتصمت
درهفتمخردادماهطينامهايبهمعاوناولرييسجمهور
درخواستتمديدمجددزمانرامطرحميكندكهخواسته
ميش��ود عبارت «حكم قطعي» در بند ( ،)۳به «دستور
قضايي» تغيير كند ،اما آنچه در نهاي��ت در ۲۶خردادماه
توسط هيات وزيران براي تمديد زمان ،مصوب شد در بند
()۲براينتاكيدداشتكهدربند()۳تصويبنامه ۲۹بهمن
 ،۱۳۹۸عبارت «حكم قطعي برائت» به «راي قطعي منع
پيگيري يا برائت» اصالح ميشود .به استناد اين مصوبه،
بعدازپايانمهلت ۲۶شهريورماهديگرامكانترخيصهيچ
خودرويي بدون تمديد زمان وجود ندارد مگر خودروهاي
داراي پرونده قضايي كه طبق مصوبه هيات دولت در قيد
زماننبودند،بنابراينگمركايرانتنهادرصورتيميتواند
نسبت به ترخيص آنها اقدام كند كه مرجع قضايي «راي
قطعيمنعپيگيرييابرائت»صادركردهباشد.

سرانجامخودروهايدارايپروندهقضايي
اين در حالي اس��ت كه مهرداد ارونق��ي ،معاون فني

گمرك ۲۷،شهريورماه امسال در گفتوگو با «ايسنا»
با اشاره به برخي خودروهاي باقيمانده در گمرك كه
پرونده قضايي داش��تهاند گفته بود :انجام تشريفات
گمركيوترخيصخودروهايدارايپروندهقضاييكه
راي قطعي برائت آنها از سوي مراجع رسيدگيكننده
صادر ميشود ،مشمول قيد زماني براي ترخيص نبوده
و ترخيص اين خودروها با رعايت ساير مقررات بالمانع
است .با استناد به سخنان معاون فني گمرك ميتوان
بهايننتيجه رسيدكه آندستهازخودروهايدپو شده
در گمرك كه پرونده قضايي داشتند ،در صورت صدور
حكم برائت براي آنها ديگر مشمول قوانيني حاكم بر
كاالي متروكه نيستند و نبايد در اختيار سازمان اموال
تمليكيقرارگيرند،بلكهاينامكانبرايآنهاوجوددارد
كه مسير خروج از گمرك را طي كنند .اما معاون فني
گمرك اخيرا بخشنامهاي ابالغ كرده است .طبق اين

بخشنامه،هيچكاالييبيشازدوماهنميتوانددربنادر
وانبارهايعموميمعطلبماند؛درغيراينصورتكاال
بايدمشمولمقرراتمتروكهشود.امانكتهجالبماجرا
اينجاست كه دولت در بودجه سالآينده بيشاز ۲هزار
ميلياردتوماندرآمدازمحلترخيصخودروهايمانده
در گمرك براي خود در نظر گرفته است.
حجم خودروهاي ترخيص شده
بر اساس آمارهاي منتشرشده قبل از آخرين تمديد
مصوبه دولت ب��راي براي ترخي��ص خودروهاي دپو
شده گمرك ،در مجموع ۵هزار و ۱۰۸دستگاه خودرو
همچنان در گمركات كشور دپو ش��ده بودند .از اين
تعداد ،صاحبان ۲هزارو ۳۲۵دستگاه خودرو توانستند
پيش از اتمام مهلت تعيين شده خودروهاي خود را از
گمرك ترخيص كنند .اما آن طور كه آمارهاي گمرك

نشان ميدهد همچنان تعداد  ۲هزار و  ۷۸۳دستگاه
خودرو نتوانس��تند در مهلت تعيينش��ده يعني ۲۶
شهريورماهازگمركخارجشوند.ازاينتعدادبخشيبه
دليل دارا بودن پرونده قضايي ،بخشي بهدليل نداشتن
ثبت سفارش ،خودروهاي امريكايي و نيزخودروهايي
با حجم موتور  ۲۵۰۰سيس��ي به باال بخش ديگري
از خودروهايي را تش��كيل ميدهند كه نتوانستند از
گمرك ترخيص شوند .در حالي اين تعداد خودرو به
داليل ذكرش��ده همچنان در گمرك دپو شدهاند كه
دولت در بودجه س��ال آينده بي��ش از  ۲هزار ميليارد
تومان درآمد از محل ترخي��ص خودروهاي مانده در
گمرك براي خود در نظر گرفته است.در همين رابطه
سخنگوي گمرك ،روحاهلل لطيفي در رابطه با ميزان
خودروهاي ترخيص شده ،با ارايه آماري گفته است:
از حدود  12هزار و  700خودرويي كه از س��ال  97در
گمركات كشور وجود داش��ته بيش از  9هزار خودرو
ترخيص شدهاند.لطيفي با اش��اره به اين موضوع كه
يكهزار و  100خودرو نيز فاقد ثبت سفارش هستند،
گفت :عالوه بر اين ثبت سفارش 400خودرو هم باطل
شده است.لطيفي در گفتوگو با «تسنيم» بيان كرده
كه حدود 700خودرو در گمركات باقي مانده است كه
قبل از ثبت سفارش وارد كشور شده بودند تا همزمان با
ورود به گمرك ثبت سفارش دريافت كنند .سخنگوي
گمرك ادامه داد :اگر قانون داراي صراحت و شفافيت
بيشتري باشد و استثناها را كاهش دهد تجارت كشور
با سرعت بيشتري انجام ميشود .وي با تأكيد بر اينكه
تجارت كشور بايد اس��تاندارد الزم را داشته باشد تا با
تسهيل رويهها ،شفافيت قوانين و محدوديت قوانين
همراه باشد ،افزود :كش��ور در شرايط خوبي در حوزه
جنگ اقتصادي بهدليل اعمال تحريمها بهسر نميبرد
امابايدروانسازيهاوهمدليهابيشترشودواستثناها
كنار گذاشته شود.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز:

كمكاري دو نهاد در برخورد با لوازم خانگي قاچاق

سخنگويستادمبارزهباقاچاقكاالوارزبابياناينكهدر۵
ماههسالجاري ۱۸۷۷ميلياردتومانلوازمخانگيقاچاق
كشفشدهاست،گفت:وزارتصمتونيرويانتظاميبايد
مبارزه با قاچاق را جديتر بگيرند.حميدرضا دهقانينيا،
سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفتوگو با
مهر،گفت:كشفياتقاچاقلوازمخانگيدر ۵ماههامسال،
 ۱۸,۷۷۱ميلياردريالبودهكهنسبتبه ۵ماههمشابهسال
گذش��ته ۵۲۶درصد رشد داشته است .علت اين افزايش
فشاري است كه با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق براي
كشفيات قاچاق صورت گرفته است .اما همچنان انتظار
ما از سازمان حمايت ،وزارت صمت و نيروي انتظامي اين
استكهباتوجهبهايجادابزارتشخيصكااليقاچاقازغير
قاچاقلوازمخانگياقداممقتضيراانجامدهندتابازارلوازم
خانگي از وجود قاچاق پاكسازي شود.وي ادامه داد :زماني
امكانتشخيصلوازمخانگيقاچاقوجودنداشتاماامروز
با وجود سامانه گارانتي ،سامانه تجارت و سامانه شناسايي

ادامهازصفحهاول

كاالباتوجهبهاينكهواردات ۷قلملوازمخانگيممنوعشده
وبا توجهبه اينكه تماميكاالها از مبدا توليد داراي شناسه
هستند و براي ۴ميليون لوازم خانگي خارجي موجود در
بازاركشوركدرهگيريصادرشدهاستهمبازرسدرسطح
عرضهوهممردماينامكانرادارندكهبتوانندبررسيكنند
آيااينكاالقاچاقاستياخير.بهگفتهوي،مردمميتوانند
از طريق شمارهگيري كد * #۷۷يا از طريق نصب نرم افزار
سامانهتجارتشناسهگارانتيرااستعالمكنند.دهقانينيا،
در پاس��خ به اين سوال كه وظيفه برخورد با كاالي قاچاق
بر عهده كيست ،بيان داشت :وظيفه برخورد در مرز جزو
وظايف مرزباني و ناجا و برخورد در س��طح عرضه وظيفه
وزارت صمت وس��ازمان حمايت مصرف كنندگان است.
امروزه ابزار تشخيص كاالي قاچاق براي مردم و بازرسان
مهياشدهاست.انتقادمانيزبهعنوانستادمبارزهباقاچاق
ايناستكهچراعزيزاندرسطحعرضهمبارزهنميكنند؟
ستاد وظيفه سياستگذاري دارد كه آن را در قالب آيين

نامه و قانون انجام داده اس��ت هيچ بهانهاي وجود ندارد و
دوستانبايددرسطحاجراورودكنند.ويبيانكرد«:طبق
هماهنگيوزيركشوروابالغبهاستاندارها،هماهنگيبراي
مقابله با كاالي قاچاق به وجود آمد .اگر ضرورت داش��ت،
گش��ت تعزيرات نيز ورود پيدا ميكند اما اصل وظيفه بر
عهدهنيرويانتظاميدرمرزوبازرسانسازمانحمايتدر
سطح عرضه است .هم مرز مهم است و هم سطح عرضه و
هيچكدامبريكديگراولويتندارد.مطالبهماايناستكهدر
سطحعرضهمقابلهجديتريصورتگيرد.سخنگويستاد
مبارزه با قاچاق با اشاره به كالهبرداري برخي سودجويان
اظهار داشت :يكي از مشكالتي كه در زمينه لوازم خانگي
وجود دارد اين است كه در حال حاضر در كارگاههاي غير
صنفيوزيرپلهايكابينتبرخيكاالهايدستهدومرنگ
و صافكاري شده و روي آن آرم كاالي خارجي مانند بوش
زده ميشود به همين دليل خواهش ما از مردم اين است
كهاگرقصدخريداريدارنداستعالماصالتكاالرااستعالم

كنند .شايد شناسه كاال روي كاال باشد اما استعالم بگويد
اصالت قابل تأييد نيست .مردم بايد دقت بيشتري كنند و
اصالت آن كاال را بس��نجند .اين اقدام مانند دريافت برگه
چك اس��ت كه دريافت كننده چك قبل از دريافت بايد
صحت آن را چك كند.وي با اش��اره به نحوه كالهبرداري
برخي از فروش��نده نماها ،گفت :براي خريد لوازم خانگي
بايدكدرهگيريوشناسهگارانتيمحصولرامطالبهكرد؛
ممكن است فروشنده بگويد اين كاال خارجي است و كد
ندارد؛اينجاستكهبايدشككنيماوالًممكناستكاالي
جعلي يعني دست دوم بوده و تنها كابينت آن اصالح شده
باشد .دوماً ممكن است قاچاق باشد و گارانتي به آن تعلق
نگيرد .لوازم خانگي دو سال است وارداتش ممنوع شده اما
اگرازدوسالقبلدرانبارهاباقيماندهباشد،معرفيشدهاند
و شناسه گرفتهاند .اگر كااليي شناسه ندارد قطعاً قاچاق
است .تمام هماهنگيها انجام شده و از طرف وزير كشور
ابالغمجددبهاستانداريهاصورتگرفتهاست.

اقداماتدولتوشبكهبانكيبراياقتصاد۱۴۰۰
يكي از مراكز مهمي كه ميتواند با فش��ارهاي جناحي
و سياس��ي مقابله كند ،بانك مركزي و بانكهاي كشور
هستند اما گامهاي مهمي كه بانك مركزي از امروز بايد
برايسالآيندهبردارد،كدا ماست؟
گام اول ،رانتزدايي و فعالس��ازي مجدد ديپلماس��ي
اقتصادي است .بايد به تدريج اقدامي انجام شود كه اين
مش��كالت بانكي و ارزي از طريق امكان مبادالت ارزي
بينالمللي برطرف ش��ود ،بهطوري كه اي��ران بتواند ارز
حاصلازصادراتكاالهايخودرابهداخلبياورد.يكگروه
صادركنندگانكاالوخدماتنوينوصنعتيهستندكه
ظرفيتهاي كشور در آن فعال است .دولت بايد همه نوع
كمكوتسهيالتيبهاينگروهارايهكندوباهدفافزايش
صادرات صنعتي ،آنها را مورد تش��ويق قرار دهد .در كنار
اين ،گروههاي ديگري از جمله صادركنندگان كاالهاي
خام،قاچاقومهمترازهمه،استفادهكنندگانازكارتهاي
بازرگانياجارهايهستندكهبايدباآنهابرخوردشود.
تالش بانك مركزي ب��راي رانتزدايي و ش��فافيت گام
ديگري است كه بايد برداشته شود .اعالم اسامي  ۷۰نفر
ازسوءاستفادهكنندگانازكارتهايبازرگانياجارهايبه
اسماشخاصكارتنخوابتوسطبانكمركزيودستگيري
آنها از سوي دستگاه قضايي ،نشانه توجه به مقابله با رانت
و فس��اد اس��ت .من فكر ميكنم اين اقدام بانك مركزي
بسيار ارزش��مند بود و بايد اين موارد افزايش يابد چرا كه
در اين برهه ،اصليترين كاري كه بايد انجام داد ،مبارزه با
فساد و تمركز بر رانتزدايي است .اگر بانك مركزي بتواند
جلوي مفاسد از اين دست را بگيرد و رانتزدايي كند و با
شفافيت،بدهكارانارزيرامعرفيوپيگيريكند،همزمان
با فعالسازي ديپلماس��ي خارجي و جلوگيري از واردات
غيرضروري ،ميتوانيم اميدوار باش��يم كه سياستهاي
اقتصاديماموثروموفقيتآميزخواهدبود.بانكمركزي
وقتي ارز ارزاني را اختصاص ميدهد ،بايد چند و چون آن
رادرسامانهبهطورشفافاعالمكندوبهنوعيافكارعمومي
را به اين سمت بكشاند كه نظارت بيشتري وجود داشته
باشد.اكنونسامانهبانكمركزيكهاساميافراددرآندرج
ميشود،بسيارخوباستامادرقسمتيازآنبهنظرميآيد
نيازاستكهمكانيسمهاينظارتيبيشتريوجودداشته
باشد كه اعالم و مشخص شود كه ارز اختصاص داده شده
بهچهمقصديرسيدهاست.برخيميگويندبخشيازاين
ارزهادرتركيهوگرجستانوغيرهبهملكتبديلشدهاند!

بنابراين بايد اگر جايي سازوكار ناقص است بانك مركزي
با كارشناسان خوبي كه دارد ،به دور از مالحظات سياسي
همهمواردراسيستماتيكوضابطهمندكند.اگرارزارزاني
دادهميشودبايددركنارآن،پيوستيضدفسادنيزتعريف
شود و كامال خروجي آن مشخص باشد كه اگر تخصيص
ارز صورت گرفت ،منجر به فسادهاي گسترده و نهادينه
نشود و س��ازوكار مصارف ارزي قاعدهمند و قابل كنترل
باشدوبانكمركزيدراينحوزهبايدنظراتدستگاههاي
تخصصي را هم بخواهد .بنابراين اگر بنا است ارز ارزان را
برايكاالهاياساسيتخصيصدهيم،بايدبرنامهومصارف
دريافتكنندگانبرايبانكمركزيكامالمشخصباشد.
يعني وقتي كساني بتوانند با ارزي كه گرفتهاند ،در خارج
ازكشورملكبخرندياديگرانيارزرادربازارآزادبفروشند،
پسارزاختصاصيافته،دارايپيوستضدفسادنبودهاست.
درنتيجه،خودايننوعارز،موجبرانتوفسادخواهدشد
و مصيبتهاي فراوانتري را ايجاد ميكند؛ بنابراين بانك
مركزينبايددرموضوعانفعاليبرخوردكند.
انباش��ت برخي كاالها كه سالهاست در گمرك خاك
ميخورد،نيزبايدرسيدگيشود.بهنظرميرسدبسياري
از اين كاالها ،قبل از ممنوعيته��اآمدهاند و اگر در بين
آنها كااليي نيست كه مضر باشد ،دليلي ندارد كه اجازه
ترخيص آنها داده نشود .براي مثال ،عدهاي قبل از خروج
ترامپ از برجام خودرو يا نظاير آن ،ثبتنام كردهاند و االن
اينخودروهادرگمركماندهيادستسازمانهاياموال
تمليكيقرارگرفتهاستكهبايدهرچهسريعتربراياين
اموالتعيينتكليفشود.پاسخگوييبهانتقاداتوتنوير
افكار عمومي حركت ديگري است كه بانكها بايد انجام
دهند.درزمينهمديريتارزيبرخيجناحهاتالشدارند
بانكمركزيرامقصرجلوهدهند،مجموعهاطالعاتيكه
االنوجودداردمطالبمتناقضيرابيانميكندكهبرخي
انگش��ت اتهام را به سمت بانك مركزي و برخي ديگر به
سمتقوهقضاييهميگيرند.اماآنچهمهماست،ايناست
كه بايد ش��فافيت وجود داشته باشد .بانك مركزي بايد
شفافسازيكند؛چراكهاالن،يكيازمشكالتساختاري
اقتصاد ما ،پنهانكاري و عدم ش��فافيت اس��ت .يكي از
اولويتهايبانكمركزيبايداينباشدكهاگرهجمههاي
نارواييبهايننهادوارداست،بهصراحتشفافسازيكند
و نقدها و ايرادات را پاسخ داده و رفع و رجوع كند .يكي از
كارهاي مثبتي كه در اين زمينه ميتوان انجام داد ،اين

اس��ت كه بانك مركزي به صاحبنظران و متخصصان
اقتصاديفراخوانبدهدوانديشههايآنانرادربارهمسائل
پيشرو،جوياشود.
برايمثال،درمورد ۷۰نفركارتنخوابيكهكارتبازرگاني
بهنامشانثبتشدهبودبانكمركزيآنراافشاكرد،بهنظر
منافكارعموميبايدازاينحركت،تقديركند،بهاينعلت
كهبانكمركزيپيشقدماينشفافسازيشدهاست.
در كنار اي��ن ،اين نهاد همچنان بايد پاس��خگوي ديگر
انتقادات باشد .مثل همين ش��ائبهاي كه كاالهايي كه
از قبل در گمرك اجازه ترخيص نداش��تهاند ،بايد كامال
مشخص شود كه چرا اين اتفاق افتاده و چه كسي دقيقا
مقصر اس��ت؟ البته نبايد فراموش كرد كه جلوگيري از
واردات خودروهايي كه بعد از تيرماه ثبت سفارش شده
است ،به نظر من ،درس��ت بود ،چرا كه چنين اقدامي در
راس��تاي جلوگيري از واردات كاالي لوكس انجام شد.
اختالف نظر وزارتخانههاي مختلف با بانك مركزي نيز
بايد كاهش يابد .براي نمونه ،گزارش��ي وجود دارد كه با
وجود اينكه نخ الس��تيك در داخل توليد ميشود اما به
آن ارز  ۴۲۰۰توماني براي واردات اختصاص يافته است.
اينرابانكمركزينبايدبگويدچونوزارتصمتگفته،
من كاري ندارم چرا كه اين چيزي نيست كه بتوان از آن
چشمپوشيكرد.لذابانكمركزيهمبايداستداللخود
راداشتهباشدواگراختالفيوجوددارد،اينامرميتواندبه
هياتهايمنصفهوتشكلهايبخشغيردولتيسپرده
ش��ود كه هم افكار عمومي در آن مشاركت داده شوند و
هم نظارت و شفافيت باال برود .اگر تمامي اين سازمانها
و وزارتخانهها امكاني را فراهم كنند كه از انديش��ههاي
جديداستفادهشود،قطعابهراهكارهايبهتريميرسيم.
مواجههمقتدرانهبافشارهايسياسينيزشرطموفقيت
بانكهاست.درحالحاضرفشارهاييبرايتامينكسري
بودجه وجود دارد .در اين موضوع نيز ،بايد بانك مركزي
اين استقالل و حمايت كارشناسان را داشته باشد كه از
گسترش پايه پولي جلوگيري كند .ما در سالهاي اخير،
باالترينميزانكاهشارزشپولمليراداشتهايمكهباعث
ميشودتودههايمردمبسيارفقيرترشوندواقليتهايي
همبهثروتهايچندبرابريدستپيداكنند.جلوگيري
ازاينروندجزووظايفبانكمركزياستوتثبيتارزش
پول ملي دليلي اس��ت كه به نظر من ،بانك مركزي بايد
صراحتادرموردبودجهنظربدهدونبايدخنثيعملكنديا

تحتتاثيرفشارهايسياسيقرارگيرد.هموارهبايدمراكزو
سازمانهاييوجودداشتهباشندكهدرمورداينفشارهاي
سياسي مقاومت كنند كه يكي از اين مراكز كه ميتواند
بسيارموثرباشد،بانكمركزياست.
كنارگذاشتنخامفروشيدرصادراتنيزقدمديگرياست
كهدولتبايدانجامدهد.توليدوصادراتدانشبنيانبايد
تشويقشودوجلويخامفروشيكاملگرفتهشود.مااالن
 ۱۲۰سالاستكهداريمنفتخامميفروشيم.اگر ۲۰سال
هم اين كار درست انجام ميشد و ماتوانستيم پااليشگاه
و پتروشيمي و آنچه مشتقات آن است را توليد كنيم و به
جاي خامفروش��ي ،كاالهاي با ارزش افزوده صادر كنيم،
بسيارجلوتربوديم.
حتي اين رويكرد بايد جزو سياستهايي باشد كه بانك
مركزيدربارهآنمداخلهواظهارنظركند،نظراتشفاف
خودرااعالمكندوزيرسلطهفشارهايسياسيقرارنگيرد.
پيشنهادكارتهوشمندكاالياساسينيزموضوعديگري
اس��ت كه از قدرت خريد مردم حماي��ت ميكند .كارت
هوشمند ملي ،شبيه كارت سوخت ايجاد شود كه در آن
افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاههاي معتبر در ماه مقدار
مشخصي از كاالهاي اساسي با قيمت مصوب خريداري
كنند.بانكهابرايتوليدكنندگانتخفيفاتيقائلشوندو
در كنار آن ،مقابله با قاچاق كاال و ارز را كماكان ادامه دهد.
بانكمركزياگركارهاييمثلكوپنهوشمندوالكترونيك
راانجامدهدواگركمكهاوحمايتهاييكهبهبخشهاي
توليديدارد،سيستماتيكوضابطهمندشودوبهطوركلي،
باحذفرانت،سيستمرابهسمتيببردكهارزبهتدريجتك
نرخي شود ،من فكر ميكنم با فضايي كه به وجود ميآيد،
ميتوانگامهايموثريرادراقتصادكشوربرداشت.
اقتدار و ش��فافيت براي مبارزه با پولشويي نيز بايد ادامه
يابد.بانكمركزيبايددراينموضوع،اقتداروشفافيترا
همزمانباهمداشتهباشد.يعنيارزهاييكهدادهميشود،
قابليترهگيريداشتهباشدوبتوانفهميدكهارزكشور
سر از كجا در ميآورد .همچنين در مورد وامهاي كالني
كه افراد ميگيرند ،بايد بررسي شود كه اين تسهيالت به
چه مصارفي رسيده است .متاسفانه گزارشهاي شفافي
دراينمواردتاكنونمنتشرنشدهاست،بااينحال،كنترل
پولشويي و مبارزه با آن ،چه در حوزه ارزي و چه در حوزه
ريالي ،كاري است كه بايد بانك مركزي با شفافيت انجام
دهدودرمقابلهباآن،اقتدارداشتهباشد.

اخبارمهم
عرضه خودرو در بورس
منتفينيست!

مه�ر | رييس كميته خودرو در كميس��يون صنايع
مجلس گفت :كليات طرح عرضه خودرو در بورس در
كميسيون تصويب شده و ما در حال بررسي جزئيات
اين طرح هس��تيم و به هيچوجه از دس��تور كار خارج
نش��ده اس��ت .روحاهلل ايزدخواه در مورد اظهارات وزير
صمت مبني بر منتفي شدن عرضه خودرو در بورس،
اظهار داش��ت :كليات طرح عرضه خودرو در بورس در
كميسيون تصويب شده و ما در حال بررسي جزئيات
اين طرح هستيم .رييس كميته خودرو در كميسيون
صنايعومعادنمجلسافزود:آقايرزمحسينيازابتدا
مخالف اين طرح بودند و احتماالً با چند تن از مخالفان
طرحعرضهخودرودربورسدرمجلسصحبتكردهاند
وبهايننتيجهرسيدهاندكهاينطرحمنتفيشدهاست
در حالي كه اينطور نيست و اين موضوع به هيچوجه از
دستور كار خارج نشده است .وي ادامه داد :وزير صمت
طرحي را به صورت حضوري براي ما تشريح كرد و آن
هم اينكه قيمت گذاري خودروه��اي كم تيراژ كه ۴۵
درصد محصوالت خودروسازان را شامل ميشود آزاد
شودوقيمتگذاريخودروهايپرتيراژدستوريبماند
اما هر س��ه ماه يك بار اصالحيه بخورد و افزايش يابد.
ايزدخواه گفت :اگرچه اين ط��رح به صورت حضوري
براينمايندگانتشريحشدواليحهوامثالهمبهمجلس
ارايهنشدهاستامامجلسبههيچوجهبااينبرنامهموافق
نيست.عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسدرمورد
زمانتصويبنهاييطرحعرضهخودرودربورس،تصريح
كرد :در حال حاضر در مجلس فصل بودجه است و اگر
جزئيات طرح را در كميسيون نهايي كنيم ،اميدواريم
كهتصويبنهايياينطرحدرهمينامسالانجامشود.

روغن سهكاره «اولترا هايلي»
استاندارد نيست

فارس|معاونتنظارتبراجراياستانداردسازمانملي
استانداردگفت:مشخصاتدرجشدهرويفرآوردهروغن
سرخكردنيبانامتجاري«اولتراهايلي»بااستانداردملي
ايران مغايرت دارد .وحيد مرندي مقدم اظهار داش��ت:
مشخصاتدرجشدهرويفرآوردهروغنسرخكردنيبا
نامتجاري«اولتراهايلي»محصولواحدتوليديطبيعت
سبزپارسكهنبااستاندارد مليايرانبه شماره4152
با عنوان « روغن س��رخ كردني -ويژگيها و روشهاي
آزمون» مغايرت دارد.وي با بيان اينكه براي روغنهاي
خوراكي با كاربردهاي مختلف ،اس��تانداردهاي ملي
جداگانهتدوينشدهاست،گفت:استاندارديبرايروغن
خوراكي با كاربرد « پخت و پز ،س��االد و سرخ كردني»
با عنوان روغن س��ه كاره وجود ن��دارد .مرندي مقدم
اضافه كرد :انواع روغنهاي مايع از جمله روغن س��ويا،
آفتابگردان ،كانوال و مخلوط اي��ن روغنها با نام روغن
مايع مخلوط (مورد مصرف براي پخت و پز و س��االد)
روغن مخصوص خانوار (مورد مصرف براي پخت و پز)
وروغنسرخكردني(موردمصرفسرخكردن)معرفي
ميشوند.مرندي با اشاره به تبليغ روغن سرخ كردني
با نام تجاري «اولترا هايلي» محص��ول واحد توليدي
طبيعتسبزپارسكهنباعنوانروغنسهكارهدرصدا
و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،توضيح داد :سازمان
ملي اس��تاندارد ايران هيچگونه تاييديهاي به «روغن
مصرفيسهكاره»ندادهاستواينعبارتكهباعثالقاء
شبههكيفيتبرايمصرفكنندگانميشود،موردتاييد
سازمان ملي استاندارد ايران نيست .مصرفكنندگان
ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر در مورد مقررات
استانداردهايمليبهپرتالاينسازمانبهنشانيisiri.
 gov.irمراجعهكنند.

رايزني مناطق آزاد
با كشورهاي عضو اكو

ايسنا|معاوناقتصاديدبيرخانهشورايعاليمناطق
آزاد از گسترش همكاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
ايران با كشورهاي اكو خبر داد.احمد جمالي در رابطه
با ميزان همكاريهاي مناطق آزاد و كشورهاي اكو به
اجالسپيشرويروسايمناطقآزادوويژهكشورهاي
عضو اكو و مناط��ق آزاد ايران ك��ه در هفتم ژانويه به
ميزباني ايران برگزار ميش��ود ،اش��اره ك��رد و گفت:
آنچه ما در اين اج�لاس آن را دنبال ميكنيم تبادل
نظر و افزايش ميزان همكاريهاي بين كش��ورهاي
عضو است كه محور اصلي آن بر پايه سرمايهگذاري،
تجارت و زنجيره توليد قرار دارد .اين در حال است كه
دبيرخانه اكو موضوع زنجيره توليد و شبك ه سازي بين
مناطق آزاد كشورهاي عضو را مورد تاكيد قرار داده و
در اجالس پيشرو اين موضوع مورد توجه قرار خواهد
گرفت.اين مقام مس��وول در دبيرخانه شوراي عالي
مناط��ق آزاد در رابطه با چراي��ي اهميت همكاري با
كشورهاي عضو اكو اظهار كرد :به هر صورت با توجه به
گسترش مناطق آزاد و فعاليتهاي آنها در حوزههاي
تجارت ،سرمايهگذاري و توريسم و همچنين زنجيره
تاميني كه بين مناطق آزاد به ايران وجود دارد ميتواند
فرصت مناسبي براي مناطق آزاد باشد .وي ادامه داد:
جمعيت كشورهاي عضو اكو به حدود  ۵۰۰ميليون
نفر ميرس��د كه اين ميتواند ظرفيت ويژهاي را براي
تبادلهمكاريايجادكند.ازسوييگزارشهايرسمي
نشاندهنده مبادالت تجاري ۵.۸ميليارد دالري ايران
و كش��ورهاي عضو در هشت ماه گذش��ته بوده است
كه با افزايش همكاريها مناطق آزاد ميتوانند نقش
مناسبي در اين تبادالت داشته باشند.جمالي درباره
ميزانهمكاريفعليمناطقآزادوكشورهايعضواكو
نيز گفت :تاكنون عمد ه همكاريها در سطح ملي بوده
و موافقتنامههاي حمل و نقل ،انرژي ،سرمايهگذاري
در سطح ملي اتفاق افتاده و اين حوزه كمتر مورد توجه
بوده اس��ت ،در عين حال با توجه به خأل شبكه سازي
بينمناطقآزادكشورهايعضوويانبودزنجيرهتوليد،
اين همكاري وجود نداشته است ،اما اميدواريم بتوان
با تبادل نظر اين شكاف را پر كرد و ارتباط ايجاد شده
كمكي در راستاي توسعه باشد.
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كمتوجهي اليحه بودجه  ۱۴۰۰به «اعتياد» و «حاشيهنشيني»

زنگ خطري ديگر بيخ گوش شهرنشينان

گلي ماندگار| بودج��ه  1400به
چه مسائلي بيشتر پرداخته كه بحث
گزارش
بهداش��ت و درم��ان و آس��يبهاي
اجتماعي و  ...كه از مهمترين مسائل روز هر كشوري
به ش��مار ميآيند چنين به محاق رفته است؟ چرا
نبايد درباره چرايي و چگونگي تنظيم اليحه بودجه
از سوي دولت و مجلس به مردم توضيح داده شود تا
تمام شك و شبهههاي پيش آمده از بين برود .هنوز
چند روزي از ارايه اليحه بودجه به مجلس نگذشته
بود كه برخي از نمايندگان اعالم كردند هيچ رديف
بودجهاي براي خريد واكسن كرونا در بودجه 1400
ديده نشده است .اين يعني زنگ خطري كه ميتواند
براي حوزه سالمت كشور به صدا در بيايد .همانطور
كه سالهاس��ت پرداخت حقوق پرستاران و ديگر
اعضاي كادر درمان هميشه با تاخير و البته كسري
بودجه فراوان پرداخت ميشود .همانطور كه تمام
اين سالها آسيبهاي اجتماعي هميشه در محاق
بوده و در خيلي از موارد مسووالن بيشتر سعي در
پاك كردن صورت مس��اله داشتهاند تا پيدا كردن
راه چ��اره براي آنچه كه به عنوان معضل اجتماعي
شناخته ميشود.
ويران كردن خانه حاشيه نشينها
راهحلنيست
اماناهلل قراي��ي در اين رابطه به تع��ادل ميگويد:
متاسفانه مسووالن ما هيچوقت در بحث معضالت
اجتماعي و مشكالت جامعهشناختي رفتار مناسبي
از خود بروز ندادهاند ،زماني كه كارشناس��ان فرياد
ميزدند كه عدم رس��يدگي به وضعيت شهرهاي
كوچكباعثبروزحاشيهنشينيدرشهرهايبزرگ
ميشود و اين مساله ميتواند آسيبهاي اجتماعي
بسياري را به دنبال داشته باشد كسي به حرف آنها
گوش نك��رد .پس چندان هم ج��اي تعجب ندارد
كه در بودجه  1400آسيبهاي اجتماعي چندان
جدي گرفته نشده باشند.
او ميافزايد :مس��ائل اجتماعي نبايد ناديده گرفته
شوند ،بس��ياري از اتفاقها وبحرانهايي كه در هر
كش��ور ممكن است رخ بدهد ،وابس��ته به مسائل
خبر

چرا شرايط اضطرار آلودگي
هوا اعالم نميشود؟

كميته اضط��رار آلودگ��ي هوا بهص��ورت مجازي
هماهنگيه��اي الزم را انج��ام داده ام��ا بهدلي��ل
همپوشاني تصميمات و محدوديتهاي كرونايي با
تمهيداتي كه در شرايط اضطرار آلودگي هوا اتخاذ
ميشودنيازبهاتخاذتصميميااعمالمحدوديتهاي
جديدي در اين زمينه نبوده اس��ت .معاون نظارت
و پايش محيط زيس��ت اس��تان تهران با اعالم اين
مطلب گفت :طبق قانون هواي پاك درپي استمرار
آلودگي ه��وا و پيشبيني پايداري جوي از س��وي
سازمانهواشناسي،پيشبينيتداومآلودگيهوابه
وزارت بهداشت اعالم ميشود .درصورت تشخيص
و اعالم ش��رايط اضطرار از س��وي وزارت بهداشت
هماهنگيهايالزمبينادارهحفاظتمحيطزيست
استانتهرانبااستانداريبرايتشكيلجلسهصورت
ميگيرد .محمد رستگاري افزود :با اين حال كميته
اضطرار آلودگي هوا بهصورت مجازي هفته گذشته
هماهنگيهايالزمراانجامداداماتمامتصميماتو
محدوديتهايي كه ستاد ملي مقابله با كرونا اعمال
كردهبودباتصميماتيكهدركميتهاضطرارآلودگي
هوا گرفته ميش��ود همپوشاني داش��ت .از اين رو
هماهنگيهاي الزم با اداره كل بحران انجام ش��د و
ديگرنيازينبودتصميمجديديدراينزمينهگرفته
شودچراكهبيشترتمهيداتومحدوديتهاييكهدر
شرايط اضطرار آلودگي هوا اتخاذ و اعمال ميشود از
پيش در محدوديتهاي كرونايي لحاظ ش��ده بود.
معاون نظارت و پايش محيط زيست استان تهران
بااشارهبهاينكهپيشبينيهايهواشناسيحاكياز
تداوم آلودگي در تهران دارد ،گفت :كارگروه كاهش
آلودگي هوا ط��ي هفته جاري بهص��ورت مجازي
همانند هفت ه گذشته تشكيل خواهد شد و براساس
دس��تورالعملها اگر ميانگين شاخص  ۲۴ساعته
كيفيت هوا به عدد ۱۵۰برسد تمهيدات جديتري
را اتخاذ خواهيم كرد .او در ادامه ضمن بيان اينكه در
شرايطاضطرارآلودگيهواباتوجهبهشاخصكيفيت
هواتصميماتمتفاوتياتخاذميشود،گفت:بهعنوان
مثال زمانيكه ميانگين شاخص كيفيت هوا به عدد
 ۱۳۰برس��د برخي تمهيدات و زمانيكه اين عدد
به ۱۵۰ميرس��د ،يك سري تمهيدات ديگر اتخاذ
ميشود ميانگين شاخص ۲۴ساعته كيفيت هواي
تهران در هيچ روزي از هفته گذش��ته به عدد ۱۵۰
(ناسالم براي همه گروهها) نرسيده بود .رستگاري
گفت:ادارهحفاظتمحيطزيستاستانتهرانبراي
كارگروهكاهشآلودگيهوايكسريدستوركارتهيه
ميكند و پيشنهاد برگزاري كارگروه را ميدهد اما
شرايطاضطرارزمانياعالموكميتهاضطرارآلودگي
هواموقعيتشكيلميشودكههواشناسيپيشبيني
تداوم آلودگي هوا را به وزارت بهداش��ت اعالم كند
و وزارت بهداش��ت تشخيص ش��رايط اضطرار را به
محيطزيستاطالعدهد.

اجتماعي اس��ت .مردم اگر در جاي��ي كه زندگي
ميكنند ،احساس آرامش و امنيت نداشته باشند،
اگ��ر هر روز ب��ا آمارهاي عجي��ب و غريب دزدي و
زورگي��ري و اعتياد مواجه باش��ند ،قطع��ا به اين
وضعي��ت اعتراض خواهند ك��رد .اينكه خانههاي
حاش��يه ش��هر را خراب كنن��د ،نميتواند راهحل
مناس��بي براي مبارزه با حاشيهنش��يني باش��د،
همانطور كه س��الها رفتارهاي پليسي با معتادان
نتوانست باعث كاهش ميزان اعتياد در كشور شود.
هر چه هست رفع كردن آسيبهاي اجتماعي نياز
به نگاهي كارشناس��انه و البته دلس��وزانه دارد كه
متاسفانه تاكنون مس��ووالن اين نگاه را از جامعه
دريغ كردهاند.
سهم حوزههاي اجتماعي
در اليحه بودجه1400
از س��وي ديگر رييس انجمن مددكاران اجتماعي
ايران با بيان اينكه موضوعات اعتياد و حاشيهنشيني
جزو پنج اولويت آس��يبهاي اجتماعي كشور به
شمار ميروند ،گفت :انتظار ميرفت كه در اليحه
بودجه سال  ،۱۴۰۰برخي از بخشهايي كه دغدغه
حاكميت و مردم اس��ت مورد توجه بيشتري قرار
ميگرفت .سيدحس��ن موس��وي چل��ك ،ضمن
بررسي اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰و سهم حوزههاي
اجتماعي در اين اليحه بيان كرد :انتظار ميرفت كه
در اليحه بودجه سال آينده ،برخي از بخشهايي كه
دغدغه حاكميت و مردم است مورد توجه بيشتري
قرار ميگرفت؛ امروز كمتر كس��ي است كه نگران
آسيبهاياجتماعيماننداعتيادوشرايطنامناسب

مردم در محالت ناكارآمد شهري و حاشيهنشيني
نباشد .او با اشاره به وضعيت اعتياد در كشور تصريح
كرد :براس��اس آمار س��تاد مبارزه با مواد مخدر در
حال حاضر چهار ميليون و  ۴۰۰هزار نفر در كشور
با اعتياد درگير هس��تند كه  ۲ميليون و  ۸۰۰هزار
نفر از آنها معتاد دايمي هس��تند و تاثيري كه مواد
مخدر روي كودكآزاريها ،همسرآزاري ،سرقتها،
طالق و س��اير جرايم بر جاي ميگ��ذارد غيرقابل
كتمان است .از س��وي ديگر بخش قابل توجهي از
زندانيان با موضوع مواد مخدر در ارتباط هس��تند.
اين درحالي است كه در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰
بودجه حوزههاي مرتبط با اعتياد بيش از  ۱۱درصد
رشد منفي داشته است.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اش��اره
به وضعيت حاشيهنشيني در كشور نيز بيان كرد:
يك چهارم جمعيت كش��ور در مح�لات ناكارآمد
ش��هري س��كونت دارند ،اما با اين وج��ود بودجه
حاشيهنش��يني در ح��وزه بخشه��اي مربوط به
آسيبهاي اجتماعي حدود  ۱۳درصد كاهش يافته
اس��ت .اين موضوع نش��اندهنده آن است كه اين
مناطق كه از حداقلهاي خدمات عمومي برخوردار
نيستند ،ميتوانند بستر مناسبتري براي گسترش
آسيبهاي اجتماعي و جرايم باشند.
موس��وي چلك همچنين گفت :بودجهاي كه در
سال  ۹۹براي موضوع حاشيهنشيني در نظر گرفته
ش��د ۴۰۴۲۳۳۹ ،ميليون ريال بود كه اين رقم در
اليحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰به  ۳۵۲۰۰۰۰ميليون
ريال رس��يد و با حدود  ۱۳درص��د كاهش همراه
بوده است.
او با بيان اينكه موضوعات اعتياد و حاشيهنش��يني
جزو پنج اولويت آس��يبهاي اجتماعي كشور به
شمار ميروند ،ادامه داد :ايران كشوري است كه در
كنار دو كشور بزرگ توليدكننده مواد مخدر يعني
افغانستان و پاكستان قرار دارد .انتظار اين بود كه
براي بودجه سال  ۱۴۰۰هم به موضوع مواد مخدر
و هم به موضوع حاشيهنشيني با رويكرد اجتماعي
توجه بيشتري ميشد؛ از سوي ديگر امروز موضوع
معتادين كارتنخواب مشهودتر شده است.

جامعه

امتحانات دوره ابتدايي چگونه برگزار ميشود؟

برگزاري حضوري امتحانات پايههاي
اول و دوم ابتدايي ،در مناطق زرد و با
اخذ مجوز كتبي از كارگروه مديريت
و كنترل بيماري كرون��ا امكانپذير
است .رييس مركز سنجش و پايش
كيفيت با اش��اره به ابالغ بخش��نامه
ارزشيابيپيشرفتتحصيليو تربيتي
دورهه��اي تحصيلي ب��ه ادارات كل
آموزشوپرورش استانها و مدارس اظهار كرد :در
اجراي تبصره ذيل بند (ب) اين بخش��نامه ،صرفاً
در خصوص برگزاري حضوري ارزشيابي تحصيلي
و تربيت��ي پايههاي اول و دوم ابتداي��ي ،صرفاً در
مناط��ق داراي وضعيت زرد و پ��س از اخذ مجوز
كتبي از كارگروه مديريت و كنترل بيماري كرونا
استان امكانپذير است .خسرو ساكي گفت :اساس
بخشنامه ارس��الي ،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

و تربيت��ي نوب��ت اول از دانشآموزان
پايههاي اول و دوم ابتدايي در دروس
فارسي (خواندن و نوشتن) و رياضي،
آزمون عملكردي بهصورت حضوري
در مدرسه ،با گروهبندي دانشآموزان
و رعايت كامل شيوهنامههاي بهداشتي
برگزار ميشود.
اين در حالي اس��ت كه ابتداي س��ال
تحصيلي با اعالم وزير آم��وزش و پرورش و اصرار
بر برقراري كالسهاي حضوري آمار ابتال به كرونا
در بين دانشآم��وزان و معلمان افزايش پيدا كرد
و به اين ترتيب كالسها به صورت آنالين برگزار
ميشود .هر چند كه بس��ياري از دانشآموزان در
مناطق محروم همچنان از دسترس��ي به آموزش
آنالين محرومند و بس��ياري از آنها به اجبار ترك
تحصيل كردهاند.

كرونا جان ۱۷۷نفر ديگر را در ايران گرفت

با فوت  ۱۷۷بيم��ار ديگر از مبتاليان
قطعي در  ۲۴س��اعت گذشته ،شمار
جانباختگان قطعي اي��ن بيماري در
كش��ور به  ۵۳هزار و  ۶۲۵نفر رس��يد.
س��خنگوي وزارت بهداشت گفت :بر
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي
 ۶ه��زار و  ۳۱۲بيم��ار جديد مبتال به
كوويد  ۱۹در كش��ور شناسايي شد و
 ۸۰۵نفر بس��تري ش��دند .با اين حساب ،مجموع
بيماران كوويد  ۱۹در كشور به يك ميليون و ۱۵۸
هزار و  ۳۸۴نفر رسيد .او افزود :خوشبختانه تاكنون

 ۸۸۵هزار و  ۵۴نف��ر از بيماران ،بهبود
يافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.
همچنين  ۵۵۶۳نفر از بيماران مبتال به
كوويد ۱۹دروضعيتشديداينبيماري
تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون هفت
ميلي��ون و  ۴۶ه��زار و  ۴۴۷آزماي��ش
تش��خيص كوويد  ۱۹در كش��ور انجام
ش��ده اس��ت .الري گفت :هماكنون بر
اساسآخرينتحليلها ۲۰۵،شهرستاندروضعيت
نارنجي و ۲۴۳شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند و
هيچ شهري در وضعيت قرمز كرونا نداريم.

خبر روز

زمان آموزشي سربازي همچنان يك ماهه است؟

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح اعالم كرد كه دوره آموزشي سربازان همچنان يك ماهه است .امير
غالمرضا رحيمي پور درباره مدت آموزش نظامي سربازان كه درپي شيوع كرونا در كشور كاهش يافته بود ،گفت :برابر تصميمات
س��تادكل نيروهاي مسلح و به منظور رعايت پروتكلهاي بهداشتي ،از ابتداي سال طول دوره آموزش سربازان در پادگانها و
مراكز آموزش��ي نيروهاي مسلح به يك ماه كاهش يافت كه اين مدت همچنان يك ماهه است و تغييري نكرده است .او با بيان
اينكه تا زماني كه نگرانيها بابت كرونا در جامعه وجود داش��ته باشد ،اين روند ادامه خواهد داشت ،گفت :هرگونه تغيير در اين
مدت به مشموالن و خانوادههاي آنان اطالعرساني خواهد شد ،اما فعال مدت يك ماهه ادامه خواهد داشت.
رويداد

كام شيرينكودكانكار و خيابان پاي سفره يلدا
امسال سفره يلدا در س��طح شهر تهران گسترده
و كودكان كار و آس��يب زيادي پاي س��فره چله
نشستند و به بهانه طوالنيترين شب سال كام آنها
شيرين شد .مديرعامل انجمن طلوع بينشانها با
اعالم اين خبر گفت :امسال با مشاركت خيران و
نيكوكاران توانستيم س��فره يلداي خود را نسبت
به س��الها قبل گس��تردهتر كنيم ۳۷۰ .كيلو انار
دانه شده و  ۱۵۰۰بس��ته يلدايي شامل پاستيل،
شكالت ،آب ميوه ،كاله و ش��الگردن ،فال حافظ
و ...به دس��ت كودكان كار سر چهاراهها و محالت
مختلف ته��ران رس��يد .اكبر رجبي با اش��اره به
اهميت نقش نيكوكاران و مش��اركت آنها در اين
طرح تصريح كرد :امس��ال خيلي از نيكوكاران با
توجه به اطالعاتي كه از سالهاي قبل درباره اين
جشن يلداي مجموعه داشتند ،احساس مسووليت
كرده و در اين طرح مشاركت كردند .او ادامه داد:
بس��تههاي يلدايي توس��ط گروههاي داوطلب به
نقاط مختلف شهر ارسال شد و به دست كودكان
كار و آسيب رسيد .رجبي با بيان اينكه هدف ما از
اجراي اين برنامه يادآوري شب يلدا براي كودكان
است ،تصريح كرد :خيلي از اين بچهها فال شب يلدا
ميفروشند اما اطالعي از اين مناسبت ندارند .در
كنار يادآوري اين شب براي بچهها سعي داشتيم
به آنها ي��ادآوري كني��م كه گروه��ي از مردم به
يادشان هستند و تصور نكنند مردم آنها را فراموش
كردهاند .اما يكي ديگر از كارهاي ما برگزاري جشن
يلدايي در محله دروازه غار بوده است .ما با رعايت
پروتكلهاي بهداشتي ،جش��ني را براي بچهها با
حضور «ننه سرما» و اجراي موسيقي سنتي برگزار

و بس��تههاي يلدايي ميان اين كودكان و بعضي از
خانههاي محله كه از قبل شناس��ايي كرده بوديم
توزيع ش��د .رجبي اضافه ك��رد :بچهها از آنجايي
كه ميدانستند سال گذشته اين جشن برايشان
برگزار شده خود به محل آمده و منتظر برگزاري
جشن بودند .مديرعامل انجمن طلوع بي نشان با
بيان اينكه هدف ما از برگزاري اين مراسم يادآوري
كودكي به كودكان كار و آسيب است ،خاطرنشان
كرد :خيلي از اين بچهها آرزويي ندارند .هيچ تصوير
و رويايي از آينده در ذهن ندارند و به خاطر شرايط
خاصي كه دارند مجبور هس��تند در كودكي كار
كنند .پس دور از انتظار نيست كه كودكي از خاطر
آنها برود .آنها در اين روز فقط كودكي ميكنند نه

كار .رجبي با بيان اينكه در قالب اين مراس��م آنها
با بچههاي آسيب ديده آشنا و خانوادههايشان را
شناس��ايي ميكنند ،افزود :خيلي از خانوادههاي
اين بچهها به سختي اعتماد ميكنند اما به واسطه
قرارگيري خانه مادري و پ��دري در محله دروازه
غ��ار و ارايه خدمات به كودكان و مادران آس��يب
ديده آنها اعتمادشان به مجموعه جلب شده است.
او تصريح كرد :برگزاري اين مراس��مها اما كمك
ميكند كودكان و خانوادههاي بيشتري كه تحت
آس��يب و مشكالت مختلف هس��تند شناسايي و
جذب مجموعه شوند .آنها در ادامه پس از جذب
خدمات دريافت كرده و براي حل مش��كالت آنها
تالش ميشود.

كتابخانه

معرفيكتاب «اتاق»

كتاب «اتاق» نوشته «دانا هيو» داستان زندگي دختري است كه در  ۱۹سالگي توسط «نيك» دزديده ميشود و به مدت  ۷سال
در اتاقي كه نيك در حياط خانهاش س��اخته ،زنداني ميشود .جك پسري اس��ت كه پس از دو سال زندگي ،مادر جوان زنداني
را از تنهايي درميآورد .داس��تان و اتفاقات اين كتاب كه بر اساس يك داستان واقعي است ،از زبان و ذهن كودك  ۵ساله روايت
ميش��ود و با جلو رفتن داس��تان دنيا را از نگاه جك( ،پسري كه از زمان تولد تا  ۵س��الگي تنها يك اتاق كوچك را ديده است)،
ميبينيم .همين باعث ميشود حوادث از ذهن شخصيتي براي مخاطب بازگو شود كه اطالعات كافي از دنياي پيرامونش ندارد
و صادقانه هر آنچه كه هست و هر آنچه كه حس ميكند ،توصيف كند.
ميراثنامه

استرداد ۴۹قطعه آجر لعابدار ۲۸۰۰ساله از سوييس به ايران

مجموعهاي از آجرهاي لعابدار منس��وب به قاليچي
بوكان متعلق به س��ده هفتم و هش��تم پيش از ميالد
از كش��ور س��وييس به اي��ران بازگردانده ش��د .وزير
ميراثفرهنگي ،گردش��گري و صنايعدستي با اعالم
اين خبر گفت ۴۹ :قطعه از آجرهاي لعابدار منسوب
به قاليچي بوكان كه در اوايل انقالب بهشكل غيرمجاز
از كش��ور خارج ش��ده بود ،پس از پيگيريهاي چند
س��اله معاون��ت ميراثفرهنگ��ي ،ادارهكل حقوقي و
امور بينالملل وزارت ميراثفرهنگي ،گردش��گري و
صنايعدستيودستگاهديپلماسيكشورازاروپابهايران
بازگردانده شد .علياصغر مونسان افزود :در سال۱۳۹۱
پس از وصول خبري مبني بر در اختيار داشتن تعداد
 ۴۹قطعه آجر لع��ابدار متعلق به تپه قاليچي بوكان
توس��ط خانوادهاي ايراني ساكن سوييس و تمايل آنها
براي فروش ،معاونت ميراثفرهنگي ،ادارهكل موزهها
و ادارهكل حقوقي وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدستي نس��بت به تش��كيل پرونده استرداد
آجرهاي لعابدار قاليچي با ادله كارشناس��ي و طرح
دعوي در مراجع ذيصالح بينالمللي به كشور اقدام
كرد و سرانجام با همكاري ديپلماسي كشور در اروپا اين
مجموعهپسازسالهاپيگيريبهكشوربازگشت.وزير

ميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستيتصريحكرد:
بيشك اين اتفاق مهم مرهون همكاريهاي دادستاني
كل كش��ور س��وييس ،دفتر فدرال فرهنگ سوييس،
سفارت ايران در سوييس ،سفارت سوييس در تهران،

موسيقي

همنوازيهنرمندمشهورتركيه
با نوازنده ايراني

معاونت حقوق��ي وزارت امور خارجه ،معاونت حقوقي
رياس��تجمهوري ،معاونت ميراثفرهنگي و بخش
حقوقي و بينالملل وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدستي و موزه ملي ايران است.

سينما

هتتريكنيماشاهرخشاهي
در امريكا

مصوبه نامگذاري خيابان شجريان اجرا شد

باالخره بعد از كشوقوسهاي فراوان
نامگذاري خياباني به اس��م اس��تاد
محمدرضا ش��جريان اجرا ش��د و به
اين ترتيب اسم يكي ديگر از مشاهير
ايران زمين بر تابلوي خياباني ديگر
در تهران نقش بس��ت .اتفاقي كهاي
كاش قبل از اينكه آنها را از دس��ت
بدهيم به فكر انجامش باش��يم .اين
خبر را رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي
شوراي ش��هر تهران در صفحه اينستاگرام خود
منتشر كرد.
محمدج��واد حقش��ناس در اي��ن ب��اره گفت:
كميس��يون نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن
عمومي ش��هر ته��ران در دوره پنج��م توامان با
پاسداشت ياد و نام ش��هداي گرانقدر همواره بر
نامگذاري مش��اهير و نامآوران عرصه فرهنگ و
هنر اين س��رزمين اهتمام داشته است .و در اين
راس��تا از حمايت وهمراهي اكثريت قاطع اعضاء

شوراي اسالمي شهر تهران برخوردار
ب��وده اس��ت ،در فروردين ماه س��ال
 ۱۳۹۸شوراي اس�لامي شهر تهران
در اقدامي ماندگار در كنار ش��اعران
و هنرمنداني ديگ��ر از اين مرز و بوم
معبري را به نام خسرو آواز ايران استاد
محمدرضا ش��جريان كه آواي ربناي
او بي��ش از  ۴ده��ه در هن��گام افطار
معنويترين خاطرات مش��ترك ايرانيان آزاده و
حق جو را رقم زده است ،در منطقه  ۲شهرداري
نامگذاري كرد .الزام اج��راي اين مصوبه در 19
مهرماه  1399از سوي شوراي شهر به شهرداري
تهران ابالغ شد .از آن تاريخ تا امروز بيش از  ۲ماه
و اندي ميگذرد و از تذكر اينجانب به شهرداري
براي اجراي اين مصوبه نيز  ۱۵روز گذشته است.
با توجه به پيگيريهاي مكرر رييس و اعضا شورا
و كميس��يون اين مصوبه در آستانه شب يلدا به
مرحله اجرا رسيد.

موزيك ويديوي «همنوازي قانون» با اجراي آيتاچ دوغان نوازنده سرش��ناس
كشور تركيه و اميرحسين مختاري نوازنده كشورمان منتشر شد .آيتاچ دوغان
سرش��ناس كشور تركيه در كنار اميرحسين مختاري نوازنده جوان
قانون نوا ِز
ِ
كشورمان اجرايي داشته كه در قالب موزيك ويديوي «همنوازي قانون» منتشر
شد .اين اثر به پيشنهاد مهدي خلف آهنگساز اهل كشور سوريه شكل گرفته
ِ
مسترينگ آن
است .ضبط اين قطعه در تركيه انجام شده و تنظيم و ميكس و
توسط حاتم محسن در كش��ور مصر انجام شده است .اميرحسين مختاري از
نواختن ساز
نوازندگان جوان موسيقي ايران است كه تالش كرده تا تكنيكهاي
ِ
قانون در موسيقي ايران را ارتقاء دهد .اين براي نخستين بار است كه قانون نوازي
ازايراندركنارآيتاچدوغانهمنوازيميكند.آيتاچدوغاننوازندهقانونويكياز
سه عض ِو گروه مشهور «تكسيم تريو» است .او در حال حاضر يكي از مشهورترين
نوازندگان موسيقي شرق است.

فيلم كوتاه «پارادوكس��يكال» ساخته نيما شاهرخ شاهي برنده سه جايزه از
جشنواره سياتل امريكا شد.اين فيلم كه در بخش horrorجشنواره سياتل،
 به نمايش در آمد ،توانست جايزه بهترين فيلم و بهترين ساخته را براي نيما
شاهرخ ش��اهي و بهترين فيلمنامه را براي اميد صديقي از آن خود كند .اين
جش��نواره به صورت تخصصي به فيلمهاي ژانر ترسناك ميپردازد و جوايز
آن به صورت آكادميك و رايگيري آن توس��ط اعض��اي آكادمي فيلمهاي
ترسناك جشنواره س��ياتل انجام ميشود .فيلم «پارادوكسيكال» كه درامي
روانشناختي و پر تعليق است ،به بيان داستان يك اتفاق ساده از ديد آدمهاي
مختل��ف با نگاههاي متفاوت ميپردازد.اين فيل��م اگر چه از لحاظ محتوايي
فيلمي واقعگرا است اما در فرم رگههاي سورئاليستي دارد .نيما شاهرخ شاهي،
آزاده سعادتمند ،دايانا جعفري ،صدف ثامني ،ريحانه رحيمي و اسماء حسيني
بازيگران اين فيلم هستند.

