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يادداشت- 1

 خيز اقتصاد ايران 
براي رشد متوازن

بع��د از اظهارنظرهاي تحليلي 
برخي كارشناس��ان اقتصادي 
نهاده��اي بين الملل��ي در  و 
از  بي��ش  رش��د  خص��وص 
3درصدي اقتصاد ايران در سال 
آينده، ديروز رييس جمهوري 
و رييس كل بانك مركزي هم 
رس��ما در خصوص دورنماي 
رشد در س��ال آينده اظهارنظر كردند و به نوعي اين اعداد 
و ارقام را تايي��د كردند.اما براي ورود ب��ه ارزيابي تحليلي 
مس��اله بايد چند نكته كليدي را در نظر گرفت، نخست 
اينكه مجلس يازدهم در شرايطي بررس��ي بودجه را آغاز 
مي كند كه اقتصاد ايران سه سال به صورت متمركز تحت 
شديدترين فش��ارهاي تحريمي قرار داشته است. ضمن 
اينكه از يك سال قبل بحران كرونا نيز فشارهاي مضاعفي 
را بر اقتصاد و كسب و كار ايرانيان وارد ساخته است. به جز 
دوره جنگ تحميلي 8ساله در كمتر زماني، اقتصاد ايران 
يك چنين فشاري را تحمل كرده است. به نظر مي رسد در 
مجموع 3س��ال 97، 98 و 99 كيك اقتصاد ايران بيش از 
20درصد كوچك شده است. اين روند نه فقط در اقتصاد 
ايران بلكه در اغلب اقتصادهاي جهاني، حتي اقتصادهاي 
پيش��رو رخ داده است. در ش��رايطي كه پيش بيني ها در 
خصوص وضعيت اقتص��اد جهاني 2020، رش��د مثبت 
3درصد را پيش بيني مي كردند، بعد از وقوع كرونا اين روند 
منعكس شد و براي متوسط اقتصاد جهاني منفي 3درصد 
رش��د پيش بيني ش��د.اين اعداد و ارقام نش��ان مي دهد 
يك تكانه ناگهاني و غير مترقبه تا چه ان��دازه مي تواند در 
شاخص هاي اقتصادي كشورها اثر گذار باشد. ضمن اينكه 
فراموش نكنيد اقتصاد ايران به جز كرونا با محدوديت هاي 
خس��ارت بارتري مثل تحريم هاي اقتصادي نيز دست به 
گريبان بوده اس��ت. وقتي اقتصاد جهاني بيش از 6درصد 
نزول در شاخص ها را داشته، طبيعي است كه اقتصاد ايران 
نيز چالش هاي فراواني را در شاخص هاي اقتصادي تجربه 
خواهد كرد. ش��واهد و قرائن حاكي از آن اس��ت كه ايران 
در حال پشت سر گذاشتن و به حداقل رساندن پاندومي 
كرونا است. بنابراين انتظار اين است كه شكوفايي در بخش 
گردش��گري، حمل و نقل و بخش هاي خدماتي ش��كل 
بگيرد. لذا اين بخش ها با رشد مثبت مواجه خواهند شد. 
از سوي ديگر در حوزه بارش ها هم سال99 سال مطلوبي 
پيش بيني ش��ده است. بنابراين بخش كش��اورزي هم با 
رش��د بهبود وضعيت توليد و صادرات مواجه خواهد شد. 
اگر مهم ترين بخش هاي اقتصادي كش��ور را حوزه هايي 
چون كشاورزي، خدمات، توليد، صنعت ساختمان و نفت 
فرض كنيم، مجموعه نش��انه ها حاكي از رشد متوزان در 
اين بخش ها اس��ت. در خصوص مسكن آمارها مي گويد، 
سال هايي كه قيمت مسكن رش��د قابل توجهي داشته، 
پس از آن دوره اي از رونق در س��اخت و ساز به وجود آمده 
و ساخت و ساز به نقطه مطلوب خود مي رسد. در كنار اين 
موارد تحوالت برآمده از انتخابات رياست جمهوري اياالت 
متحده و حضور بايدن در امريكا دورنماي روشني از احياي 
برجام و پايان مشكالت تحريمي تصويرسازي مي كند.اگر 
ايران بتواند به بازار فروش نفت بازگ��ردد و صادرات نفت 
كشور نيز در وضعيت مطلوب قرار بگيرد. چنانچه تحريم ها 
كمرنگ ش��ود و اقتصاد ايران به روال ع��ادي در صادرات 
نفت برسد، دامنه هاي رش��د در صنعت نفت و مشتقات 
آن محقق خواهد ش��د. ام��ا مهم ت��ر از برنامه ريزي هاي 
مرتبط با ص��ادرات نفتي، رويكردهايي اس��ت كه اقتصاد 
ايران در بخش صادرات غير نفتي در پيش گرفته اس��ت.
قبل از تحريم ها ايران بيش از 30ميلي��ارد دالر صادرات 
غير نفتي داشت كه نشان دهنده ظرفيت هاي باالي اين 
بخش است. حوزه هايي مانند پتروشيمي كشور نيز بعد 
از دوره سرمايه گذاري هاي پايدار آماده جهش در توليد و 
صادرات است. بر اساس قرائن و شواهد مجموعه اين عوامل 
و پايان يافتن مس��اله تحريم ها و بحران كرونا گوياي اين 
واقعيت است كه اقتصاد ايران آماده يك حركت رو به جلو 
و رشد اقتصادي قابل توجه اس��ت، آنگونه كه بتواند رشد 
منفي سه سال 97، 98 و 99را جبران كند و از رشد منفي 
3 اين سال به رشد اقتصادي باالي 3درصد مثبت برسد. 
البته همين امروز هم ايران در مس��ير رشد اقتصادي قرار 
دارد و عوارض تحريم و كرونا را پس��ت سر گذاشته است. 
بنابراين با كمي تدبير و استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي و 
سياسي و كم كردن تنش ها و رفتارهاي مخرب اقتصادي 
مي توانيم نسبت به چشم اندازهاي رشد اقتصادي مثبت 
در س��ال آينده اميدوار باشيم. طبيعي اس��ت وقتي رشد 
اقتصادي محقق مي شود، نتيجه آن افزايش رفاه، كاهش 
نرخ بيكاري، مهار تورم و...است. نكته مهم ديگر كه هم در 
اظهارنظر ستاد اقتصادي دولت مشاهده مي شود و هم در 
بطن بودجه وجود دارد، مساله يكسان سازي نرخ ارز است. 
متاسفانه تورم مبتني بر نرخ ارز آزاد شكل مي گيرد. هر اندازه 
كه در بودجه ب��راي كاالهاي اساس��ي و دارو ارز ترجيحي 
تخصيص پيدا كند، باز هم بازار قيمت ها را مبتني بر نرخ ارز 
آزاد تفسير و تحليل مي كنند. نيت مسووالن براي تخصيص 
ارز ترجيحي واقعا خير است، اما نتايج برآمده از آن به گونه اي 
است كه تحليلگران را به اين نتيجه مي رساند كه جايگزيني 
سيس��تم چند نرخي در بازار ارز با ارز ت��ك نرخي، اثرات 
مطلوب تري در ثبات بازار و مهار گراني ها خواهد داش��ت. 
بنابراين معتقدم اگر موضوع يكسان س��ازي نرخ ارز نيز در 
بطن بودجه مورد توجه قرار بگيرد، بودجه س��ال1400به 

مراتب كاربردي تر و اثرگذار تر خواهد شد.

هادي حق شناس

در نشست معاون اول 
رييس جمهور با روساي 

اتاق هاي مشترك مطرح شد

قدرت انتقال كرونا 
افزايش يافت

 سوءاستفاده ناشران
 از نبود دادگاه و قانون تخصصي 

در حوزه بورس

دو درخواست 
دولت از بخش 

خصوصي

افزايش 
محدوديت هاي 

شب يلدا

نبود بازارگردان 
در 1۶ درصد از 

شركت ها

رونمايي زنگنه از طرح دولت در بودجه

 نفت مي فروشيم
  اگر تحريم ها بروند
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 اتكا 
به درآمدهاي پايدار

 استحكام 
 جايگاه بورس

بساط قمارخانه هاي آنالين 
بايد برچيده شود

 توزيع ثروت 
يا توزيع فقر

 بي خبري در بورس
 خوش خبري است

بودجه س��االنه س��ند اصلي 
كش��ور در مديري��ت منابع و 
مديريت دخل و خرج كش��ور 
اس��ت و از اي��ن رو اينكه با چه 
نگاهي تنظيم ش��ود و به چه 
شكل به تصويب و اجرا برسد، 
اهميت بس��يار زي��ادي دارد. 
اگر امروز و در تمام س��ال هاي 
گذش��ته ديده ايم كه اقتصاد ايران با مشكالت مختلف 
دست و پنجه نرم مي كند، يكي از اصلي ترين علت هاي 
آن، مسائل كالني است كه در تمام اين سال ها در بودجه 
ناديده گرفته ش��ده اس��ت. در بس��ياري از كشورهاي 
جهان، امروز بخش مهمي از تمركز دولت در به دس��ت 
آوردن درآمده��ا جاري، مناب��ع درامدي پاي��دار مانند 
ماليات هاس��ت. در چني��ن فضايي امني��ت اقتصادي 
كش��ورها افزايش پيدا مي كند و برطرف كردن نيازهاي 
روزانه و بودجه جاري وابس��تگي بس��يار كمي به منابع 
ناپايدار خواهد داش��ت.  نتيجه نخست چنين سياستي 
اين اس��ت كه تكانه هاي اقتصادي بين المللي و خارجي 
تاثير كمتري بر ش��رايط اقتصادي كش��ورها مي گذارد 
و ام��كان برنامه ريزي براي مديريت مش��كالت داخلي 
افزايش پيدا مي كند. در ايران اما چنين شرايطي هرگز 
وجود نداش��ته اس��ت. دولت هاي مختلف در سال هاي 
گذش��ته، همواره به درآمدهاي نفتي ات��كا كرده اند كه 
در كوتاه مدت به آنها س��ود خوبي داده است اما در عمل 
هيچ نتيجه مثبتي نداشته است. وقتي اتكا به بازار نفت 
باشد، هر تغييري در اين فضا به ضرر اقتصاد كشور تمام 
مي شود. ما در اين سال ها بارها ديده ايم كه وقتي قيمت ها 
در بازار جهاني نفت كاهش پيدا مي كند، دولت ها در ايران 
در تامين منابع موردنياز براي مديريت بودجه به مشكل 
برمي خورند يا وقتي تحريم ها فروش نفت ايران را هدف 
مي گيرند، فشاري شديد به اقتصاد كشور وارد مي شود.  
در سال هاي گذشته در تجربه برجام نيز ديديم كه وقتي 
وابس��تگي به نفت تداوم پيدا مي كند، ناگهان با تصميم 
يك رييس جمهور امريكا، شرايط چطور به هم مي ريزد و 
تمام مشكالتي كه امروز با آن مواجهيم، به وجود مي آيد. 
از سوي ديگر وقتي وابستگي به نفت در بودجه عمومي 
باالس��ت، دولت ها وقتي به درآمد جديد دسترسي پيدا 
مي كنند، حجم قابل توجهي از اين مناب��ع را به اقتصاد 
تزريق مي كنند كه نخس��تين نتيجه آن افزايش جدي 
نقدينگي و پس از آن تورم اس��ت. اقتصاد ايران در تمام 
سال ها و ودهه هاي گذشته با تورم دو رقمي مواجه بوده 
كه مستقيما به كاهش قدرت خريد مردم و كاهش ارزش 
پول ملي منجر شده اس��ت. پول نفت به راحتي از سوي 
دولت ها به نهادها و شركت هاي مختلف اقتصادي تزريق 
شده و با توجه به نبود زيرساخت هاي الزم براي استفاده 
از آن در ايجاد ارزش اف��زوده، كار به افزايش تورم منجر 
شده است.  ادامه در صفحه 7

اگر فرض ب��ر اي��ن موضوع 
بگيريم ك��ه تمام��ي اليحه 
بودجه در خص��وص بورس 
بدون كم و كاست طي سال 
آين��ده رخ مي دهد، مي توان 
وضعي��ت خ��وب و متعادلي 
را ب��راي بورس متص��ور بود. 
چراكه؛ قس��مت عم��ده اي 
از تامين مالي بودج��ه 1400 از طري��ق بورس انجام 
مي ش��ود و اين تامين مالي مي تواند جايگاه بورس را 
مستحكم كند. اگر بخواهيم وارد جزييات بودجه سال 
آينده شويم متوجه خواهيم شد كه اين تامين مالي در 
بورس به دو قسمت عمده تقسيم شده نخست؛ فروش 
سهام دولتي و بخش دوم نيز فروش و انتشار انواع اوراق 
در بازارسهام. همچنين در اين اليحه پيش بيني شده 
اس��ت كه فروش بخش قابل توجهي از نفت از طريق 
بازارسرمايه ش��ود . در نهايت اين فروش ها و عرضه ها 
باعث رشد و رونق بازار بورس خواهد ش��د و اين بازار 
مي تواند نقش واقعي خود را در اقتصاد ايران اجرا كند. 
همچنين اگر تامين مالي دولت در اندازه ذكر شده در 
بازارس��هام صورت گيرد بايد زيرساخت هاي بورسي 
نيز تقويت شود و نرم افزارها وارد يك مرحله جديد از 
تكنولوژي شوند.    ادامه در صفحه 6

موضوع قمار در فضاي مجازي 
آنقدر مبهم نيس��ت كه نياز به 
مصوبه ش��وراي عال��ي فضاي 
مج��ازي داش��ته باش��د. اين 
موض��وع تاكن��ون ب��ه عنوان 
دس��تور كار در ش��وراي عالي 
فضاي مجازي مطرح نش��ده 
است؛ البته ش��ورا هم امسال 
به خاطر كرونا و محدوديت هايي كه وجود دارد كمرنگ 
است و جلسات آن مدتي تعطيل شده، اما به طور كل در 
رابطه با قمار بحثي نداشته است. قمار يك مساله مشخص 
است كه حكم آن در فضاي واقعي مشخص بوده و مي توان 
آن را به فضاي مجازي هم تسري داد. اگرچه ممكن است 
مقابله با قمار در فضاي مجازي به قانوني نياز داشته باشد 
و قاضي مبتني بر قانون يا به اتكاي قانون مصوب مجلس 
بخواهد حكمي صادر كند، اما از لحاظ سياست گذاري، 
تكليف اين جرم مشخص است. از لحاظ فني نيز وزارت 
ارتباطات، مي تواند حك��م قضايي مرتبط با فعاليت هاي 
شرطبندي و قمار آنالين را اجرا كند و از نظر توانمندي 
فني، دستش بسته نيست. پهناي باند بين المللي كشور 
از نظر خط مشي هاي امنيتي، در اختيار وزارت ارتباطات 
است و موضوع قمار هم مس��اله خالف مقررات و امنيت 
كشور است.   ادامه در صفحه 6

بع��د از اظهارنظرهاي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس 
يازدهم در خص��وص نهايي 
ش��دن ط��رح ثب��ت ن��ام از 
جامان��دگان س��هام عدالت، 
يك ب��ار ديگر اي��ن بحث كه 
آيا يك چني��ن رويكردهايي 
مي توان��د اقتصاد اي��ران را به 
اهداف بنيادينش برساند در محافل اقتصادي و رسانه ها 
مطرح ش��ده اس��ت. واقع آن اس��ت در ش��رايط فعلي 
اقتصادي كشور كه مردم دهك هاي پاييني جامعه به 
خصوص دهك ها 1تا 3 جامعه را با فش��ار زايدالوصفي 
مواجه س��اخته اس��ت، به گونه اي كه بر اساس برخي 
اخبار اين اقش��ار حت��ي در تهي��ه نيازه��اي ابتدايي 
معيشتي خود نيز با مش��كل روبه رو هستند. به نظرم 
در اين ش��رايط دولت 2اقدام را مي تواند در دستور كار 
قرار دهد. از يك طرف بايد تالش كند درآمدهاي كلي 
اقشار محروم را افزايش دهد و در مرحله بعدي به دنبال 
آن باشد تا توزيع بهينه و مناسبي از ثروت صورت دهد. 
ايده اي مثل توزيع سهام ش��ركت هاي دولتي در قالب 
سهام عدالت، بخشي از اين ضرورت ها را پوشش دهد. تا 
خانواده هاي ضعيف، يك درآمد حداقلي ولي ثابت را به 
صورت ماهانه داشته باشند.   ادامه در صفحه 7

تا به حال در خص��وص بازار 
س��رمايه و اساس��ا هر حوزه 
ديگري به اي��ن موضوع فكر 
كرده ايد كه اخبار تا چه اندازه 
واقعي و مس��تند هس��تند، 
چقدر امكان تحق��ق دارند و 
اساسا واكنش مخاطبان در 
مواجهه با اين خبرها چقدر 
درست و منطقي اس��ت؟ما در دنياي خبرها زندگي 
مي كني��م، بي آنكه بدانيم بس��ياري از احساس��ات، 
رفتارها و تصميمات م��ا تحت تاثير اخباري اس��ت 
كه مي ش��نويم و مي بينيم. با ورود گوشي هوشمند 
به زندگي ما، افراد به دني��اي بي كراني از اخبار وصل 
شده اند و ساعت هاي زيادي را در جست وجوي اخبار 
سپري مي كنند. يك رويكرد فكري وجود دارد كه اگر 
ما اخبار بيشتري بدانيم، به  روز تر هستيم، تصميمات 
درست تري مي گيريم و باهوش تر جلوه مي كنيم. اين 
رويكرد، دقيقا زاييده همان دستگاه توليد خبر است. 
مرتب شما را از اين صفحه به آن صفحه، از اين شبكه  
اجتماعي به آن شبكه  اجتماعي مي كش��د، با اخبار 
فوري و زيرنويس و ... دايما شما را خيره به صفحه نگه  
مي  دارد تا يك خبر پيش پا افتاده را به عنوان خبر مهم 
وارد مغز شما كند.  ادامه در صفحه 7

گزارش روز

با رش��د دوباره قيم��ت پرچ��م دار اصل��ي رمزارزها 
يعني بيت كوين به عنوان ي��ك كالس جديد دارايي 
ديجيتال كه در 11 س��ال گذش��ته توانسته افزايش 
قيمت بيشتري را نس��بت به باقي كالس هاي دارايي 
از خود به ثبت برس��اند، همچنين ايجاد اميد دوباره 
نسبت به ركوردش��كني قيمت پس از نزديك شدن 
قيمت بيت كوين به سقف قيمتي ثبت شده در سال 
2017، م��وج جدي��دي از كمپين ه��اي تبليغاتي و 
افراد بس��ياري در اين حوزه اقدام به تبليغ روش هاي 
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هشدار: 
افزايش موارد 

كالهبرداري در 
حوزه رمزارزها

س��رمايه گذاري مي كنند كه با توجه به اينكه اكثر به 
اتفاق اين افراد از لحاظ صالحيت علمي حائز شرايط 
ارايه مش��اوره در حوزه رمزارزها و سرمايه گذاري هاي 
مالي نيس��تند موجب ايجاد ريسك بس��ياري براي 

سرمايه گذاران تازه وارد اين حوزه شده است.
الزم به ذكر است كه عالوه بر اينكه هرچند بيت كوين 
به عنوان ي��ك فن��اوري و پديده جديد مال��ي داراي 
قابليت ها فني ارزشمندي اس��ت و مي تواند بر آينده 
بازارهاي پولي و مالي تاثير بسزايي بگذارد، اما بسياري 

از پروژه هاي معرفي شده ديگر كه به اصطالح به آنها 
AltCoin ها يا رمزارزهاي آلترناتيو گفته مي ش��ود 
از هي��چ ارزش فني و س��اختاري نس��بت بيت كوين 
برخوردار نيس��تند و صرفا به عنوان دستاويز عده اي 
براي تملك دارايي ديگران با فرايند هاي ضد اخالقي 
از جمله ارايه وعده سودهاي هنگفت و چشم اندازهاي 
خيالي و تبليغات رنگارنگ مورد استفاده قرار مي گيرد. 
در اينجا به تمام هموطنان عزيزمان هشدار مي دهيم 
كه عالوه بر محدوديت هاي قانوني در كشور عزيزمان 

از جمل��ه ممنوعي��ت رس��مي و قانون��ي معامالت 
رمزارزها، نس��بت به تقبل ريس��ك هاي ب��زرگ در 
هنگام سرمايه گذاري روي پروژه هاي صنعت نوپاي 
بالكچين با احتياط بيشتري اقدام نمايند و چنانچه 
در ش��بكه هاي اجتماعي با تبليغات سرمايه گذاري 
در پروژه هاي رم��زارزي و يا خري��د رمزارزها مواجه 
مي گردند، صرفا با تحصيل علم از طريق منابع علمي 
معتبر تاييد ش��ده توس��ط نهادهاي علمي رس��مي 
كش��ور اقدام به ورود به اين عرصه نمايند. قابل توجه 
است كه فراي بحث س��رمايه گذاري حوزه رمزارز ها 
و فناوري هاي مرتبط با آن از لحاظ س��اختاري بسيار 
پيچيده و تخصصي است و اعتماد به افرادي كه صرفا 
در مورد اين موضوعات محتوي خوبي را ترجمه كرده 
و يا از طريق شبكه هاي اجتماعي ارايه مي دهند بدون 
احراز صالحيت علمي آنها از مراجع معتبر قانونگذاري 
و نهادهاي علمي به صالح س��رمايه گذاران نيس��ت. 
اميدواريم كه مردم شريف كشورمان فريب تبليغاتي 
همچون درآمد دالري آس��ان و س��ود هاي آنچناني 
وعده داده شده كه اين روزها در شبكه هاي اجتماعي 
بيش از هميشه به چش��م مي آيد را نخورده و نسبت 
به صيانت از سرمايه ملي در بازارهاي ملي حساسيت 
بيشتري براي دارايي هاي شخصي خود داشته باشند.
گروه اقتصادي خاس



با گذش��ت حدود 10 روز از تحوي��ل اليحه بودجه 
به مجلس، س��رانجام يكي از اعض��اي هيات دولت 
توضيحات دقيق تري از برنامه قوه مجريه براي فروش 
نفت در س��ال آينده ارايه كرد، توضيحاتي كه نشان 
مي دهد دقيقا مبناي دولت براي افزايش ميزان فروش 
نفت در سال آينده، كنار رفتن تحريم ها بوده است. 
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت كه روز گذشته در مجلس 
حاضر شده بود، با اشاره به انتقادات مجلس شوراي 
اسالمي نسبت به تعيين ۲.۳ ميليون بشكه نفت در 
روز با توجه به مشكالت حوزه صادرات و تحريم ها و 
ميزان فروش در سال جاري گفت: انتقاد نمايندگان 
نسبت به ميزان تعيين شده، نيست بلكه آنها نگران 
اين موضوع هس��تند كه در صورت برداشته نشدن 
تحريم ها دولت چه اقدامي مي خواهد انجام دهد. ما 
در صورت عدم رفع تحريم ها به روند عادي كار خود 
طبق گذشته ادامه خواهيم داد، البته در اليحه بودجه 
سال 1۴00 پيش بيني ش��ده كه اگر ميزان فروش 
۲.۳ ميليون بشكه نفت در روز تحقق پيدا نكرد، چه 

كاري انجام دهيم. 
زنگنه تاكيد كرد: من در جلس��ه كميسيون برنامه، 
بودجه محاسبات مجلس حضور يافته و به سواالت 
نمايندگان در اين مورد پاس��خ و مبناي تعيين رقم 
۲ميليون و سيصد هزار بشكه نفت در روز را تشريح 
و اعالم ك��ردم كه چه پيش نيازهاي��ي وجود دارد و 
كل توليد و ميزان مص��رف داخلي و صادرات چقدر 
اس��ت. رييس جمهور بحث فروش نفت به مردم در 
داخل كشور را از طريق اليحه بودجه به مجلس ارايه 
كرده است تا در صورت تصويب بتواند اجازه فروش 
آن را داشته باشد و ميزان آن هم براساس همان ۲.۳ 
ميليون بشكه نفت تعيين شده است. زنگنه با اشاره 
به مخالفت قبلي مجلس ب��ا تصويب اين موضوع در 
جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اظهار 
كرد: مجلس شوراي اس��المي حق تصميم گيري را 
دارد، ما هم با نماين��دگان صحبت و تعامل خواهيم 
كرد، بحث بررس��ي بودجه در پارلمان كار يك يا دو 
روز نيست و ما تالش مي كنيم تا درباره اين مسائل به 

يك نظر اجماعي برسيم.
 به اين ترتيب دولت سرانجام تاييد كرد كه بودجه را 
بر اساس خوش بيني حاصل از احتمال لغو تحريم ها 
بسته است و فروش روزانه ۲.۳ ميليون بشكه نفت در 
صورتي اجرايي خواهد بود ك��ه بايدن به وعده خود 
درباره بازگشت به برجام عمل كند. دولت در حالي به 
عمل به اين وعده اميدوار است كه سرنوشت برجام 
به ش��دت در هاله اي از ابهام است. هرچند نزديكان 
بايدن ب��ا وجود تمام ام��ا و اگرها، همچن��ان از اين 
مي گويند كه با ورود او به كاخ سفيد، الاقل بخشي از 
فشارها عليه اقتصاد ايران كاهش خواهد يافت و پس 
از آن كاخ سفيد اميدوار است مقدمات الزم براي آغاز 
مذاكرات جديد با ايران آغاز شود اما بدعهدي امريكا 
در سال هاي قبل، خواس��ته هاي غيرمنطقي آنها از 
ايران براي مذاكرات جدي��د و تندروي هاي موجود 
در داخل ايران و در امريكا، در روند كنار رفتن دوباره 

تحريم ها، اما و اگرهاي جدي به وجود آورده است.
گزينه جايگزين دولت براي زماني كه تحريم ها بمانند 
نيز فروش نفت در داخل كش��ور اس��ت. موضوعي 

كه زنگنه نيز به آن اش��اره ك��رده و در واقع به همان 
طرح گش��ايش اقتصادي باز مي گردد كه در س��ال 
جاري نيز مطرح ش��د اما راه به جايي نبرد. دولت در 
بودجه، فروش 70 هزار ميليارد تومان اوراق نفتي را 
پيش بيني كرده كه فاصله اي حدود 1۳0 هزار ميليارد 
تومان با كل درآمد پيش بيني ش��ده در بودجه دارد.  
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نايب رييس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره حضور زنگنه 
وزير نفت در اين كميسيون براي بررسي درآمدهاي 
نفتي بودجه س��ال 1۴00 اعالم كرده كه براس��اس 
توضيح زنگنه مجموع تولي��د نفت و ميعانات گازي 
۴ ميليون و پانصد هزار بشكه در روز است كه حدود 
۲ ميليون و دويست هزار بشكه براي مصرف داخلي 
و ۲ ميليون و سيصد هزار بش��كه هم براي صادرات 
پيش بيني شده است. وي درباره پاسخ وزير نفت هم 
به سوال نمايندگان درباره اينكه پيش بيني صادرات 
نفتي در س��ال آينده افزايش يافته و آيا اين موضوع 
خوش بينانه در نظر گرفته نش��ده و امكان اين حجم 
از صادرات امكان پذير خواهد بود، اعالم كرد، زنگنه 
تشريح كرد كه ما به شرط رفع تحريم ها اين عدد را در 
نظر گرفته ايم و اگر شرايط بهتر شود مسلما اين عدد 
محقق خواهد شد و در غير اين صورت اوراق مشاركت 
خواهيم فروخت. اين نماينده مردم در مجلس اظهار 
كرد: زنگنه در اين جلسه تاكيد كرده كه با اين حجم 
از صادرات حدود ۲۵ درصد بودجه سال 1۴00 تامين 
مي ش��ود كه حدود ۳00 هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. البته اين در صورتي است كه نرخ تسعير ارز دولت 
براي تامين كاالهاي اساسي 11 هزار و پانصد تومان 
و نرخ تسعير ارز براي ش��ركت هاي دولتي 17 هزار 

تومان قرار داده شود.

     وابستگي 50  درصدي به نفت
همانطور كه از صحبت هاي ميرتاج الديني بر مي آيد 
مجلس نس��بت به طراحي بودجه اي دولت ابهامات 
فراواني دارد و از اي��ن رو حتي خطر رد كليات بودجه 
در صورت برطرف نش��دن ابهام ها وجود دارد. در كنار 
صحبت هاي نمايندگان، مهرداد بذرپاش، رييس ديوان 
محاسبات نيز به انتقاد جدي از وضعيت بودجه و به طور 
خاص، درآمد نفت پيش بيني شده در بودجه پرداخته 
است. او گفته: در نگاه اّول بررسي اليحه بودجه سال 
١٤٠٠ نش��ان مي دهد كه وابس��تگي بودجه به نفت 
حدود ٢٤ درصد است، ليكن دقت در ارقام اليحه مبين 
آن است كه ميزان وابستگي بودجه به نفت حدودا ٥٠ 
درصد است. از اين رو ما با سه سناريوي منابع نفتي را 
مورد بررسي قرار داديم و با سه سناريو منابع نفتي را 
در بودجه بررسي كرديم: صادرات ۳/۲ ميليون بشكه 
نفت خام و ميعانات گازي مطابق با مفروضات اليحه 
بودجه ١٤٠٠، فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت خام 
و ميعانات گازي با ديد بهبود و نهايتًا فروش ١ ميليون 
بشكه نفت متناسب با واقعيت هاي فعلي. در صورت 
عدم تحقق يكي از رويكردهاي فوق، به صورت دومينو 
وار تمامي منابع با كاهش شديدي مواجه خواهد شد. 
س��ناريوي اول: صادرات ۳/۲ ميليون بشكه نفت خام 
و ميعانات گازي مطابق با مفروض��ات اليحه بودجه 
١٤٠٠. سناريوي دوم: فروش يك و نيم ميليون بشكه 
نفت خام و ميعانات گازي با ديد بهبود. سناريوي سوم: 
فروش ١ ميليون بشكه نفت متناسب با واقعيت هاي 
فعلي.البته الزم است بدانيم كه در صورت عدم تحقق 
يكي از رويكردهاي فوق، به صورت دومينو وار تمامي 
منابع با كاهش شديدي مواجه خواهد شد و از طرفي با 
عدم تحقق فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه 

ملي از بخش نفت نيز با كاهش مواجه شده و منجر به 
كسري منابع خواهد شد كه در اين صورت عماًل مانند 
س��ال ١٣٩٩ پيش فروش نفت به مشكل خورده و در 
بازار داخلي نيز با استقبال مواجه نخواهد شد و بايد از 
اين منابع هم چشم پوشي كرد. بذرپاش از وابستگي ۵0 
درصدي بودجه به درآمدهاي نفتي نيز گفته و توضيح 
داده اس��ت: از مهم ترين مباني محاسباتي وابستگي 
۵0 درصدي اليحه بودجه س��ال 1۴00 به نفت اين 
است كه اواًل بايد عوايد حاصل از پيش فروش نفت خام 
در قالب واگذاري دارايي هاي مالي به منابع حاصل از 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اضافه شود. عالوه بر 
اين، منابع حاصل از استفاده از سهم 1۸ واحد درصد 
صندوق توسعه ملي در عمل منابع حاصل از صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي باشد. چه مبناي بررسي را 
سهم ۲۴ درصدي نفت از منابع عمومي دولت در بودجه 
را در نظر بگيريم و چه بر مبناي محاسبات بذرپاش با 
افزايش سهم صندوق توس��عه ملي اين عدد را به ۵0 
درصد برسانيم، آنچه كه اهميت فراواني دارد، موضوع 
تحقق يافتن يا نيافتن اين درآمدهاي نفتي است. در 
واقع اگر تحريم ها كنار بروند، دولت مي تواند به ميزان 
فروش نفت پيش بيني شده در بودجه نزديك شود و در 
آن شرايط بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چه ميزان از 
اين فروش نفت به بودجه خواهد آمد و موضوع كاهش 
وابستگي چه مي شود ولي اگر تحريم ها كنار نروند، در 
كنار دعوا بر سر وابس��تگي، دولت بايد پاسخ دهد كه 
جبران منابع درآمدي به دست نيامده از صادرات چطور 
قرار اس��ت جبران ش��ود و ايران بايد با كسري بودجه 
حاصل از آن چه كن��د، موضوعي كه احتماال پيش از 
تبديل شدن اليحه به قانون بودجه، نمايندگان دولت 

بايد در مجلس به آن پاسخ دهند.
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روحاني:
لزوم همكاري دستگاه قضايي 

براي كنترل قيمت ها
در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، گزارش 
وزارت خانه هاي جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و 
تجارت از نحوه تامين و توزيع كاالهاي اساسي در سال 
آينده ارايه ش��د. پس از ارايه اين گزارش ها، سازوكار 
پيش��نهادي دولت در خصوص نحوه تامين و توزيع 
كاالهاي اساس��ي، با مالحظه پيش بيني درآمدهاي 
ارزي و شرايط اقتصادي كشور در سال آينده با تاكيد 
بر مقابله با رانت و فساد در فرآيند تامين تا مصرف كاال 
تشريح و ارزيابي شد. رييس جمهور در اين جلسه گفت: 
در شرايط جنگ اقتصادي همه تالش دولت بر اين بوده 
كه با وجود فش��ارهاي تحريمي، مشكالت معيشتي 
مردم كاه��ش يابد و اولويت دول��ت، تامين كاالهاي 
اساس��ي در جهت افزايش رفاه عموم��ي و حمايت از 
اقشار آس��يب پذير جامعه بوده است . حجت االسالم 
والمسلمين حس��ن روحاني، كنترل نوس��انات بازار 
داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت نسبي كاالهاي 
اساسي، نرخ تورم دركشور و همچنين ايجاد رفاه نسبي 
در جامع��ه را از مهم ترين اهداف دولت عنوان و تاكيد 
كرد: سياس��ت كالن تامين و تخصيص ارز كاالهاي 
اساسي نبايد زمينه اي براي رانت جويي و فساد شود. 
روحان��ي افزود: در همان حال كه براي بهينه س��ازي 
سياس��ت كالن ارزي و تجاري كشور بايد تالش كرد، 
همزمان، وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي و ساير 
دستگاه هاي ذي ربط موظف شده اند در چارچوب يك 
برنامه دقيق و با هماهنگي يكديگر نظام توزيع و نظارت 
بر قيمت كاالها را به ش��كل دقيق كنترل و مديريت 
كنند. رييس جمهور ادامه داد: در سازوكار پيشنهادي 
دولت در سال آينده، تامين كاالهاي اساسي با محوريت 
افزايش رفاه عمومي محور اصلي است و بايد با تخصيص 
منابع ارزي الزم، در يك حركت نظام مند تامين، توليد 
و توزيع در كشور، اجرايي شود. روحاني تاكيد كرد: در 
اين ساز وكار پيشنهادي، مبارزه با رانت و فساد و ايجاد 
شفافيت در فرآيند تامين تا مصرف كاال، مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و در عين حال تداوم سياست هاي 
خود اتكايي در توليد كاالهاي اساسي همچنان هدف 
قطعي دولت خواهد بود. رييس جمه��ور در ادامه بر 
ضرورت حضور ميداني ناظران و ايجاد ش��فافيت در 
قالب يك سامانه فراگير در حوزه توزيع و قيمت گذاري 
براي كنترل قيمت ها تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه 
گام هاي بزرگي برداشته شده و دولت مصمم است با 
تكميل سامانه جامع تجارت، تامين شفافيت در سراسر 
مسير تامين و توزيع، زمينه هاي رانت و فساد را از بين 
ببرد . روحاني همكاري و هماهنگي دستگاه قضايي و 
اتحاديه هاي صنفي در اين مسير براي كنترل قيمت ها 

را حائز اهميت دانست .

اليحه بودجه نيازمند
تغييرات زيادي است

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ضمن 
اينكه اليحه بودجه 1۴00 را نيازمند تغييراتي جدي 
دانست، گفت: خيلي از مواردي كه دولت در اليحه قيد 
كرده نياز به اصالح دارد اگر اين اصالحات اعمال نشود 
آسيب به كشور وارد خواهد شد. محمدرضا احمدي 
درباره نقاط قوت و ضعف اليحه بودجه س��ال 1۴00 
گفت: اليحه بودجه سال 1۴00 داراي ايرادات زيادي 
است، از جمله اين ايرادات مي توان به ميزان فروش نفت 
تعيين شده و قيمت گذاري ارز در آن اشاره كرد. نماينده 
مردم رشت در مجلس افزود: خيلي از مواردي كه دولت 
در اليحه قيد كرده نياز به اصالح دارد اگر اين اصالحات 
اعمال نشود آسيب به كشور وارد خواهد شد كه قطعا 
به زودي در بررس��ي هاي مجلس تغييرات زيادي در 
آن اعمال مي كنيم. اين عضو كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس عنوان كرد: يكي از مباحثي كه در 
كميس��يون آموزش در خصوص بودجه بر آن تاكيد 
داشتيم موضوع جهش توليد است، خروج از شرايط 
كنوني به وسيله توجه ويژه به شركت هاي دانش بنيان، 
مهارت افزايي و توجه به آموزش��ي كه داراي خروجي 
مهارت باشد، كمك به اقشاري كه فاقد امكانات اوليه 
آموزش��ي همچون تلفن همراه هوشمند هستند، از 
جمله مواردي اس��ت كه ما تاكيد داريم اليحه بودجه 
1۴00 به تحقق آنها كمك كند. احمدي در پايان اضافه 
كرد: بايد منتظر باشيم اليحه به بررسي كميسيون ها 
و صحن مجلس گذاشته شود، بر اساس پيش بيني ها 
و نماي كلي كه از اين اليحه وجود دارد قطعا خيلي از 
موارد قيد ش��ده در آن تغيير مي كند، به هر حال بايد 
توجه كنيم كه ش��رايط كرونا وضعيت كشور را تغيير 
داده اس��ت و اليحه بودجه 1۴00 نيز بايد با توجه به 

همين شرايط تنطيم شود.

مبادله زم با كشورهاي خارجي 
مطرح نبوده است

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران درباره 
واكنش ها به اع��دام روح اهلل زم-مدير كانال تلگرامي 
آمدنيوز- اطالعيه اي صادر كرد. در اين اطالعيه آمده 
است: در بيش از يك سال سير رسيدگي به اين پرونده، 
تحقيقات كاملي از متهم اصلي توسط دادسرا و ضابطين 
و در خصوص كليه موارد اتهامي صورت گرفته و اقارير 
آقاي زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش 
درخصوص ديگران معادل صدها س��اعت و چندهزار 
صفحه بازجويي بوده اس��ت كه تاكنون بخش مربوط 
به اقدامات مجرمانه خود وي مورد رس��يدگي نهايي 
قرار گرفته، لكن اظه��ارات و ادعاهاي وي در خصوص 
ديگران، در حال رسيدگي است. تاكنون پرونده برخي 
از مرتبطين زم در داخل كشور نيز با كيفرخواست به 
دادگاه ارسال گرديده و پرونده برخي ديگر از متهمان 
در دادسرا مفتوح است. كليه مراحل دادرسي و صدور 
آراء محاكم از جمله راي قطعي ديوان عالي كش��ور در 
مورد اين پرونده كه بيش از يك ماه پيش صادر شده، 
بارعايت مواعد قانوني انجام شده و ابالغ گرديده است. 
اجراي حكم هم پس از ابالغ به وكيل متهم و رعايت كليه 
ضوابط و مقررات از جمله مالقات اعضاي خانواده ايشان 
براي چندمين بار در روز قب��ل از اجراي حكم صورت 
گرفته است. عالوه بر مالقات هاي فوق، به منظور تبيين 
ابعاد جرايم ارتكابي زم براي پدر محترم وي، جلسه اي 
باحضور نمايندگان وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه و قاضي پرونده تش��كيل گرديده است لذا طرح 
مباحث حاش��يه اي از قبيل مبادله زم )به عنوان يك 
شهروند ايراني( با كشورهاي خارجي نيز هيچگاه مطرح 
نبوده و الزم است از هرگونه گمانه زني و اظهارنظرهاي 

غيردقيق و غيرواقع در اين خصوص پرهيز گردد.

احضار سفير آلمان
به وزارت خارجه

سفير آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. به 
گزارش ايس��نا، در پي بيانيه هاي مداخله جويانه روز 
گذشته سخنگوي سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا 
و وزارت خارجه آلمان در مورد روح اهلل زم، سفير آلمان 
در ايران به عنوان نماينده اتحاديه اروپا به وزارت خارجه 
احضار شد. هانس اودو، موتسل سفير جمهوري فدرال 
آلمان در تهران كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه 
اروپا را عهده دار است، از سوي دستيار وزير و مديركل 
اروپاي وزارت امور خارجه احضار شد.  مديركل اروپاي 
وزارت خارجه، مندرجات بيانيه هاي اخير اتحاديه اروپا 
و آلمان را قويا محك��وم كرده و آن را به عنوان دخالت 
در امور داخلي ايران، غيرقابل قبول دانست. همچنين 
مراتب اعتراض جمهوري اس��المي ايران نس��بت به 
مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروريستي 
كه در برخي كش��ورهاي اروپايي پناه گرفته و امنيت 
مردم ايران را هدف قرار مي دهند، به سفير آلمان ابالغ 
گرديد. سفير آلمان اظهار داشت مراتب را به مقامات 
اتحاديه اروپا و همچنين كشورش منعكس خواهد كرد.

جزيياتي از اموال بلوكه شده 
ايران از سوي امريكا

اموال متعلق به بانك مركزي در لوكزامبورگ اصلي ترين 
دارايي بلوك شده توسط امريكا محسوب مي شود. به 
گزارش دفتر خدمات مطالعاتي كنگره امريكا، از زمان 
خروج دولت ترامپ از توافق هسته اي در سال ۲01۸ 
كارزار فشار حداكثري عليه اقتصاد ايران اعمال شد كه 
در نتيجه آن صادرات نفتي ايران كاهش محسوس��ي 
را تجربه كرد. از زمان ش��يوع كرونا انتقادات در رابطه 
با ادامه يافتن كارزار فشار حداكثري به ويژه در كنگره 
شدت يافته است؛ چرا كه به عقيده مخالفان، تحريم ها 
باعث خواهد شد توانايي دولت ايران براي مقابله با كرونا 
به ميزان زيادي تحت تاثير قرار گيرد.  اين دفتر با استناد 
ب��ه برخي از گزارش ها در مش��كالت پيش آمده براي 
تامين تجهيزات پزشكي و اقالم دارويي مورد نياز ايران 
در مقابله با كرونا مي نويسد: مقامات امريكايي صراحتا 
اعالم كرده اند كه تجارت بشردوس��تانه و اقالم غذايي 
مشمول تحريم ها قرار نمي گيرند. طبق تحريم ها، اكنون 
برخي از اموال و دارايي هاي ايران توسط امريكا توقيف 
يا مصادره ش��ده اند. به گفته اين مركز تاكنون بيش از 
۴700 مورد شكايت از طرف اتباع امريكايي عليه ايران 
تنظيم شده كه به موجب آن دادگاه هاي اين كشور حكم 
به پرداخت حدود ۲.۵ ميليارد دالر غرامت به آنها داده اند. 
در حال حاضر اصلي ترين دارايي ها و اموال بلوكه شده 
ايران توسط امريكا شامل موارد زير است:  1- حدود 1.۹ 
ميليارد دالر از دارايي هاي متعلق به بانك مركزي ايران 
كه در حسابي در سيتي بانك از طرف صندوق بورسي 
كلير استريم لوكزامبورگ سرمايه گذاري شده بود. به 
گفته مقامات امريكايي، كليراستريم متهم است اجازه 
دسترسي اين منابع به نظام مالي امريكا را داده است. 
حدود 1.۶7 ميليارد دالر از ان منابع توسط كليراستريم 
به لوكزامبورگ منتقل ش��ده است و برخي نهادهاي 
قضايي لوكزامبورگي رسيدگي به آنها را خارج از حيطه 
اختيارات امريكا مي دانند. ۲- برخي از اماكن ديپلماتيك 
ايران در امريكا نيز اكنون توقيف شده اند كه ارزش آنها 
حدود ۵0 ميليون دالر برآورد مي ش��ود. از جمله آنها 
مي توان به س��فارت سابق ايران در واشنگتن دي سي 
)در دوره محمدرضا شاه( و 10 ملك ديگر اشاره كرد.  
۳- امالك خيريه اعصا كه در انگليس به ثبت رسيده 
است به دليل ارتباط با بنياد علوي و با حكم دادستاني 
منطقه جنوبي نيويورك در سال ۲00۹ توقيف شدند. 
طبق راي دادگاه در ژوئن ۲017 كنترل امالك اين بنياد 

در شهر نيويورك به امريكا واگذار شد.

دولت ملزم به تعريف رديف 
جداگانه براي صندوق توسعه شد

نمايندگان مجلس شوراي اس��المي دولت را ملزم به 
پيش بيني رديف مس��تقل در بخش منابع و مصارف 
قوانين بودجه سنواتي براي استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي، كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در جريان جلسه علني ديروز مجلس گزارش كميسيون 
برنامه و بودجه در خصوص طرح احكام كلي بودجه را 
بررسي كردند. بر اساس بند 10 اين طرح، دولت ملزم 
به ارايه فهرست ميزان معافيت هاي مالياتي، گمركي 
و بيمه اي و درصد معافي��ت هر يك از آنها و همچنين 
ارايه جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدهاي 
دولت به اشخاص حقوقي خصوصي، تعاوني و موسسات 
عمومي غير دولتي، بانك ها و موسس��ات اعتباري در 
تنظيم لوايح بودجه ساالنه ش��د. بر اساس بند 11 اين 
طرح دولت مكلف به پيش بيني رديف مستقل در بخش 
منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي براي استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي در صورت اخذ مجوز الزم؛ 
شد. بر اساس بند 1۲ اين طرح دولت مكلف به تفكيك 
برنامه اجرايي، فعاليت، بهاي تمام ش��ده و مقداركمي 
اهداف درجداول مربوطه؛ در تنظيم لوايح بودجه ساالنه 
ش��د. بر اس��اس بند 1۳ اين طرح دولت مكلف به درج 
منابع و مصارف بودجه ارزي در جدول مستقل؛ در لوايح 

بودجه ساالنه شد.

رونمايي زنگنه از طرح دولت در بودجه

نفت مي فروشيم، اگر تحريم ها بروند

 اسحاق جهانگيري:  روابط اقتصادي
 نبايد تحت تاثير اختالفات سياسي قرار گيرد

 سيد عباس عراقچي :  سند راهبردي
 ايران و افغانستان نهايي مي شود

جلسه روساي اتاق هاي مشترك بازرگاني ايران و كشورهاي 
همسايه به رياس��ت معاون اول رييس جمهور برگزار شد. 
اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه با تاكي��د بر اهميت 
كشورهاي همسايه در توس��عه صادرات، گفت: بر اساس 
آمارها، ۶۵ درصد از صادرات كشور در هشت ماهه نخست 
سال جاري به كشورهاي همسايه بوده كه الزم است اتاق 
بازرگاني ايران برنامه اي مش��خص و دقيق براي همكاري 
با هر يك از كشورهاي همس��ايه تدوين و آن را در دستور 
كار قرار دهد. مع��اون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
سياس��ت جمهوري اس��المي ايران توس��عه همكاري  با 
كشورهاي همسايه است، افزود: كشورهاي همسايه هدف 
اصلي صادرات براي كشور ما هستند كه بايد ضمن تعيين 
اولويت ها، بسترهاي الزم را براي گسترش همكاري با اين 
كشورها فراهم كنيم. وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد و تكميل 
زيرساخت هاي همكاري با كشورهاي همسايه، تصريح كرد: 
در اين دوره تالش شد با وجود همه محدوديت ها، راه آهن 
سراس��ري كشور به راه آهن كش��ورهاي همسايه متصل 
ش��ود و در اين زمينه گام هاي موثري برداشته شد. معاون 
اول رييس جمهور اف��زود: در بخش حمل و نقل جاده اي و 
ساماندهي مرزها نيز ضعف هايي وجود دارد كه الزم است 
تقويت ناوگان حمل و نقل جاده اي به شكل ويژه در دستور 
كار قرار گيرد و در مرزها نيز شرايطي فراهم شود تا شاهد 
معطلي طوالني مدت كاميون ها براي عبور از مرز نباشيم. 
جهانگيري با اش��اره به نقش پراهميت اتاق هاي مشترك 
بازرگاني ايران و كش��ورهاي همسايه در توسعه مبادالت 
تجاري، خاطرنش��ان كرد: بايد براي اتاق هاي مش��ترك 
بازرگاني اهميت و جايگاه ويژه اي قائل شويم. حل مسائل 
و مشكالت پيش روي بازرگانان و تجار نيازمند پيگيري و 
س��ازماندهي دقيق و منسجم است كه اتاق هاي مشترك 
بازرگاني مي توانند نقش تعيين كنن��ده اي در اين زمينه 
ايفا كنند. وي از روساي اتاق هاي مشترك بازرگاني ايران 
و كش��ورهاي همسايه خواس��ت نواقص و گره هاي اصلي 
پيش روي توس��عه مراودات تجاري را شناسايي و ضمن 
در نظر گرفتن محدوديت هاي دولت، براي رفع اين گره ها 
راهكارهاي عملياتي و قابل اجرا پيشنهاد دهند. معاون اول 
رييس جمهور با بيان اينكه روابط اقتصادي و مبادالت تجاري 

نبايد تحت تاثير برخي مس��ائل سياسي قرار گيرد، اظهار 
داشت: همكاري بخش خصوصي ايران با بخش خصوصي 
كشورهاي همس��ايه بايد همواره رو به رشد باشد چرا كه 
توسعه همكاري هاي اقتصادي و گسترش مراودات تجاري 
مي تواند در حل مس��ائل سياسي فيمابين نيز موثر باشد. 
جهانگيري روابط ايران با كشورهاي همسايه را راهبردي و 
استراتژيك توصيف كرد و افزود: رويكرد ديپلماسي اقتصادي 
ايران اين اس��ت كه هيچ محدوديتي براي همكاري هاي 
تجاري و اقتصادي با كش��ورها ديگر به ويژه كش��ورهاي 
همسايه وجود ندارد و نبايد اجازه دهيم مبادالت اقتصادي 
به خاطر برخي مسائل سياسي حاشيه اي كاهش پيدا كند. 
وي با اشاره به احتمال بهبود شرايط در ايام پيش رو، گفت: 
بايد براي استمرار تحريم ها يا لغو تحريم ها آمادگي و برنامه 
دقيق داشته باشيم اما با فرض بهبود شرايط و ايجاد فرصت 
براي همكاري با كشورهاي اروپايي، بايد توجه داشته باشيم 
كه كشورهاي همسايه اولويت اول در توسعه روابط هستند 
ضمن آنكه نبايد كش��ورهايي كه در ش��رايط سخت با ما 
همكاري كردند را ناديده بگيريم. معاون اول رييس جمهور 
موقعيت جغرافيايي ايران را استثنايي توصيف كرد و افزود: 
ايران عالوه بر منابع طبيعي، از موقعيت جغرافيايي ويژه اي 
برخوردار بوده و محل عبور كريدورهاي شمال – جنوب و 
شرق – غرب است و همسايگي با 1۵ كشور امكان مهمي 
براي توس��عه در اختيار ما قرار داده اس��ت. جهانگيري با 
تاكيد بر اينكه بايد بخش خصوص��ي بيش از پيش فعال 
شود و بسترهاي الزم براي حمايت فعاالن اقتصادي فراهم 
شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده موانع تحريم معموال 
گريبانگير فعاليت اقتصادي دولت است اما بخش خصوصي 
با روابط نزديك و مراوداتي كه با بخش خصوصي كشورهاي 
هدف دارد، با محدوديت كمتري براي همكاري اقتصادي 
مواجه است. معاون اول رييس جمهور با قدرداني از روساي 
اتاق هاي مشترك بازرگاني ايران و كشورهاي همسايه به 
خاطر تالش ها و زحمات فراوان در شرايط سخت تحريم، 
خاطرنشان كرد: اگرچه گاهي سخناني مطرح مي شود كه 
ممكن است باعث رنجش و دلسردي بخش خصوصي شود، 
اما فعاالن اقتصادي و روساي اتاق هاي مشترك همواره با 

روحيه فداكاري به كشور خدمت كرده اند.

معاون سياس��ي وزير خارجه گفت: سند راهبردي ايران 
و افغانس��تان ۵ بخش دارد كه ۴ بخش آن نهايي ش��ده و 
فقط بخش امنيتي اين سند مانده است كه به زودي نهايي 
مي شود. سيد عباس عراقچي در حاشيه سفر به كابل و ديدار 
با مقامات عاليرتبه افغانستان درباره اهميت رايزني هاي 
فشرده دو كشور تصريح كرد: ايران و افغانستان دو كشور 
همسايه هستند و منافع و نگراني مشترك دارند. معاون 
سياس��ي وزير خارجه افزود: افغانستان درگير مشكالت 
متعدد بوده و همواره مردم و دول��ت ايران در كنار مردم و 
دولت افغانستان هس��تند. عراقچي خاطرنشان كرد: اين 
همراهي نشان مي دهد صلح و ثبات در افغانستان، صلح 
و ثبات در ايران بوده و رفاه و پيش��رفت مردم افغانس��تان 
ارتباط مس��تقيم با پيش��رفت مردم ايران دارد و اين يك 
واقعيت راهبردي است. معاون سياسي وزير خارجه اظهار 
كرد: فكر مي كنم همه مردم افغانس��تان اذعان دارند كه 
منشأ مشكالت اين كشور در ۴0 سال گذشته از جاهاي 
مختلف و جانب كشورهاي ديگر بوده است. معاون سياسي 
وزير خارجه گفت: آسيب هايي كه افغانستان در ۴0 سال 
گذش��ته خورده، هيچ كدام از ناحيه ايران نبوده است. به 
گزارش كانال اخبار معاون سياسي وزارت خارجه، عراقچي 
با بيان اينكه براي رايزني درباره سند جامع راهبردي بين 
ايران و افغانستان به كابل سفر كرده است ابراز اميدواري 
كرد، اين دور از مذاكرات در كابل، دور پاياني باش��د، چرا 
كه پيش��رفت هاي خوبي درباره اين س��ند حاصل شده 
است. معاون سياسي وزير خارجه با بيان اينكه اميدواريم 
امروز جمع بندي نهايي درباره سند جامع راهبردي انجام 
شود اظهار كرد: س��ند جامع راهبردي چشم انذار روابط 
بلندمدت ايران و افغانس��تان را ترسيم و اصول اين روابط 
مشخص مي كند و نقش مهمي در تحكيم روابط دو كشور 
دارد.  عراقچي همچنين درباره برخي اظهارنظرها در زمينه 
مكان مذاكرات صلح افغانستان در دوحه گفت: مذاكرات 
صلح افغانستان در دوحه، مذاكراتي بين خود افغان هاست 
و كشوري نبايد در جزييات آن دخالت كند و محل مذاكرات 
در حالت ايده آل بايد در داخل افغانستان باشد و البته فقط 
افغان ها در اين زمينه تصميم مي گيرند. وي تصريح كرد: 
من خيلي اميدوار هستم كه در جريان همين سفر بتوانيم 

آن را كامل كنيم و اگر نهايي ش��ود، سند توسط روساي 
جمهوري دو كشور امضا خواهد شد و چشم انداز درازمدت 
روابط دو كشور را مشخص مي كند. عراقچي افزود: اين سند 
اصولي را كه بر روابط بين دو كشور بايد حاكم باشد، تعيين 
مي كند و چراغ راه روابط كابل و تهران در طول سال هاي 
آينده خواهد بود. معاون سياسي وزير خارجه ايران در ادامه 
گفت: سند راهبردي بين دو كشور به گونه اي تكميل شده 
كه هر دو طرف ايران و افغانستان احساس برد-برد دارند و 
خواسته هاي اصلي دو طرف رعايت شده و در عين حال به 
نفع هردو طرف است. اين مقام بلند پايه وزارت خارجه ايران 
افزود: قطعًا تا وقتي كه دو طرف از نهايي شدن سند جامع 
ابراز رضايت نداشته باشند و به خواست خود نرسند، سند 
امضا نخواهد شد، اما حاال ما نزديك به نقطه اي هستيم كه 
دو طرف از آن راضي باشند. به گزارش كانال اخبار معاون 
سياس��ي وزارت خارجه، وي همچنين اعالم كرد: ايران 
و افغانس��تان دو كشور همسايه هستند و روابط تاريخي و 
طوالني با ارتباطات مردمي بسيار گس��ترده اي دارند كه 
باعث گرديده همكاري ها و روابط تجاري از گذشته هاي دور 
داشته باشند، حاال هم با گذشت هر سال رو به افزايش است. 
عراقچي گفت: به هراندازه كه دو كشور بر زيرساخت هاي 
تج��ارت و همكاري هاي اقتصادي بين دو كش��ور توجه و 
كمك كنند، باعث رشد فوق العاده اين همكاري خواهد شد. 
اين مقام ايراني افزود: راه آهن خواف-هرات اولين خط آهني 
است كه دو كشور را به هم وصل كرده و بدون ترديد باعث 
شكوفايي اقتصادي دو طرف مرز خواهد شد و روند تسهيل و 
تسريع انتقال كاالي بازرگاني و مسافر را در پي خواهد داشت. 
وي اظهار داشت: با استفاده از اين خط آهن قيمت كاالها 
كاهش خواهد يافت و برعكس صادارات دو كشور گسترش 
مي يابد و حتماً اين خط بركات زيادي براي دو ملت خواهد 
داش��ت كه ما بايد تالش و س��رمايه گذاري بيشتري براي 
توسعه زير ساخت ها داشته باشيم و كمك كنيم به ارتباطات 
مطلوبي كه بين دو كشور وجود دارد برسيم و همچنين آن را 
بيشتر گسترش دهيم. عراقچي اضافه كرد: ما عالقه داريم كه 
همكاري بيشتر داشته باشيم، تا ادامه خط آهن خواف-هرات 
به مقاصد ديگري در مرزهاي شمال و جنوب افغانستان هم 

برسد، اما اين احتياج به سرمايه گذاري دارد.
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 روايت معاون بانك مركزي 
از كاهش تبعات كرونا بر اقتصاد 

بر اس��اس آخرين گزارش اداره آمارهاي اقتصادي 
بانك مركزي، ش��اخص تولي��د كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي كش��ور در سه ماهه دوم نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل از رش��د ۱۱.۹ درصدي برخوردار 
شده است. معاون اقتصادي اين بانك با بيان اينكه 
با توجه به اينكه قريب به 70 درصد از ارزش افزوده 
بخش صنعت به كارگاه هاي بزرگ صنعتي )باالي 
۱00 نفر كاركن( اختصاص دارد، گفت: رشد ۱۱.۹ 
درصدي توليد كارگاه هاي مزبور نويدبخش عملكرد 
مناسب رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه 
دوم سال جاري است كه قاعدتًا بر تقويت عملكرد 

رشد اقتصادي در تابستان امسال موثر خواهد بود.
پيمان قرباني همچنين افزود: رشد شاخص توليد 
كارگاه  بزرگ صنعتي در سه ماهه دوم سال جاري 
در كنار رشد س��ه ماهه اول سال، موجب رشد 6.8 
درصدي ش��اخص توليد در نيمه اول سال ۱3۹۹ 
نسبت به توليد نيمه اول س��ال ۱3۹8 شده است. 
عالوه بر اين، بررس��ي عملكرد رشد شاخص مزبور 
 ISIC بر حسب 24 گروه اصلي )بر حسب كدهاي
دو رقمي( نس��بت به مدت مشابه سال قبل، نشان 
مي دهد كه در سه ماهه دوم سال جاري از 24 گروه، 
2۱ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده  اند و تنها رشد 
س��ه گروه منفي بوده است. معاون اقتصادي بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه اين در شرايطي است كه در 
سه ماهه اول سال جاري شاخص ۱3 گروه و در سه 
ماهه دوم سال گذشته نيز شاخص توليد ۱6 گروه 
با رشد منفي مواجه بوده اس��ت، تصريح كرد: اين 
امر مويد بهبود شرايط و وضعيت توليدات صنعتي 
و روند روبه تزايد انتش��ار آن در رشته هاي مختلف 
صنعتي در سه ماهه دوم سال جاري است. وي افزود: 
با توجه به تداوم شيوع بيماري كرونا از ابتداي سال 
جاري، خوشبختانه رشد قابل توجه شاخص توليد 
كارگاه هاي بزرگ صنعتي و همچنين گسترش آن 
در رشته  فعاليت هاي مختلف صنعتي، حاكي از اين 
است كه تبعات اقتصادي منفي ناشي از شيوع اين 
بيماري در حوزه فعاليت هاي صنعتي به نحو مناسبي 
كنترل شده و فعاليت هاي صنعتي از روند مطلوبي 

برخوردار گرديده است.

آخرين فرصت استفاده ازمزاياي 
تسهيل تسويه بدهكاران بانكي

رييس كميسيون اقتصادي گفت: فعاالن اقتصادي 
تا پايان آذرماه مهلت دارند مش��مول اس��تفاده از 
مزاياي تس��هيل تس��ويه بدهي هاي خود شوند و 
محاسبه سود آنها بر اساس سود ساده خواهد بود. 
»محمدرضا پورابراهيمي« در حاشيه صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: با توجه به مصوبه 
سال ۹7، نحوه محاسبه سود ناشي از تسهيالت به 
بخش هاي توليدي كشور، براساس مصوبه مجلس 
و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اما بر 
اس��اس توافقي كه انجام شده، مقرر شد سود ساده 
به جاي سود مركب در دستور كار محاسباتي نظام 
بانكي كشور قرار بگيرد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس افزود: ب��ا توجه به ابالغيه قانون در س��ال 
۹8 همه فعاالن اقتص��ادي توليدي در بخش هاي 
مختلف مي توانستند به نظام بانكي تقاضاي خود 
را ارايه كنند و تسهيالت نقدي را جايگزين تعهدات 
تسهيالت با نحوه محاسبه سود مركب قرار دهند. 
وي تصريح كرد: با توجه به شرايط كرونايي كشور 
و پس از پيگيري هاي كميسيون اقتصادي مجلس، 
مقرر شد تا پايان آذرماه امسال ارايه تقاضاها به نظام 

بانكي امكان پذير باشد. 
پورابراهيمي يادآور شد: از همه فعاالن اقتصادي در 
سراسر كشور در خواست مي كنيم از اين ظرفيت 
قانوني اس��تفاده كرده و درخواست خود را تا پايان 
آذرماه به بانك هايي كه از آنها تس��هيالت دريافت 
كردند، ارايه كنند تا بر اس��اس قوانين، مش��مول 
استفاده از مزاياي تسهيل تسويه بدهكاران بانكي 
ش��وند. نماينده مردم كرمان عنوان كرد: مقرر شد 
جرايم و س��ودهاي مركبي كه در تس��ويه بانك ها 
لحاظ شده، حذف شود و اين موضوع به همه فعالن 
اقتصادي كه درگير تس��ويه تعهدات خود بودند، 
كمك شاياني خواهد كرد. به گفته رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس، همه فعاالن اقتصادي كه از سال 
۹3 اين تس��هيالت را دريافت كردند، مشمول اين 
قانون هستند و نحوه تسويه براي اشخاص حقيقي و 

حقوقي انجام مي شود. 
پورابراهيمي سقف اين تس��هيالت در زمان ارايه 
درخواس��ت را براي حقيقي تا سقف ۵00 ميليون 
تومان و براي حقوقي هاس��قف 2 ميلي��ارد تومان 
عنوان كرد و گف��ت: طبق گزارش ه��اي دريافت 
شده، بعضي از بانك ها به وظايف خود براي اعطاي 
تسهيالت به خوبي عمل كردند و متاسفانه برخي 
از بانك ها نس��بت به درخواست و پيگيري اجراي 
درخواست وام اقدام نكردند. وي با تاكيد بر اينكه ثبت 
درخواست براي دريافت تسهيالت و تسويه وام قبلي 
كمك شاياني به هر دو طيف اين موضوع مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: اين موضوع به كاهش تعهدات 
فعاالن اقتصادي به نظام بانكي كمك خواهد كرد تا 
گرهي از مشكالت بدهي آنها به بانك ها رفع شود. از 
آنجا كه تسويه به صورت نقدي است، به بانك ها نيز 
كمك شاياني خواهد كرد. در محاسبه سود ساده، 
فقط اصل سرمايه و سودي كه به آن تعلق مي گيرد 
مهم است ولي س��ود مركب، سودي تركيب شده 
و مضاعف اس��ت. در محاسبه سود مركب عالوه بر 
محاسبه سودي كه به اصل سرمايه تعلق مي گيرد، 
س��ودي كه به خود س��ودها تعلق مي گيرد هم در 
نظر گرفته مي ش��ود.  در بهره ساده، بهره دريافتي 
سرمايه گذاري نمي شود و بنابراين بهره اي كه در هر 
دوره دريافت مي شود، فقط از محل سرمايه گذاري 

اوليه خواهد بود.

 رشد اقتصادي ۶ ماهه بدون نفت ۱,۴ 
و با نفت ۱,۳ درصد

بانك مركزي رشد اقتصادي 99 
را مثبت اعالم كرد 

رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه رش��د اقتصادي 
كشور مثبت شد، گفت: رش��د اقتصادي بدون نفت در 
شش ماه اول سال جاري، نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل، ۱.4+ درصد و رشد اقتصادي بانفت در شش ماه اول 
سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.3+ درصد است. 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه 
رشد اقتصادي كشور مثبت شد،  تأكيد كرد: ايستادگي 
وهمت ملت بزرگ ايران دراوج جنگ اقتصادي وكرونا 
وتالش فعالين اقتصادي كشوردرس��ال جهش توليد 
جواب داد.همان گونه كه قباًلبراساس روندشاخص هاي 
توليدات صنعتي وكشاورزي  و  نيز رشد تسهيالت سرمايه 
در گردش بانك ها اعالم كرده بودم رشد اقتصادي كشور 
مثبت شد .گزارش امروز اداره حساب هاي اقتصادي بانك 
مركزي حاكي از اين است كه رشد توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه )۱00=۱3۹0( در شش ماهه اول سال ۹۹ 
با نفت و بدون نفت، مثبت شد.بنابرگزارش رشد اقتصادي 
بدون نفت در شش ماه اول سال جاري، نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، ۱.4+ درصد و رشد اقتصادي بانفت در 
شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.3+ 
درصد اس��ت. به گفته رييس كل بانك مركزي، رش��د 
اقتصادي با نفت فصل اول و دوم سال ۱3۹۹ به ترتيب 
2.۹-درصدو ۵.۱+ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت، به 

ترتيب، 0.6- درصد و 3.2+ درصد بوده است.

تراكنش چندميلياردي قماربازان 
با اجاره كارت هاي بانكي

رييس كل بانك مركزي درباره سايت هاي مرتبط با قمار 
و شرط بندي عنوان كرد: بانك ها بايد حداكثر تالش خود 
را براي مبارزه با اين درگاه ها و نظارت بر اين تراكنش ها 
انجام دهن��د. عبدالناصر همتي در جلس��ه  دوره اي با 
مديران عامل شبكه بانكي كشور ضمن اشاره به روند 
كاهشي انتظارات تورمي و پديدار شدن رشد اقتصادي 
به خاطر آمارهاي رشد كشاورزي و صنعت كشور گفت: 
اميدوارم در اين زمينه شرايط به سمت بهبود پيش برود 
و سال آينده به مراتب وضعيت بهتري نسبت به امروز 
داشته باشيم. رييس شوراي پول و اعتبار ضمن تأكيد بر 
ضرورت پايبندي بانك ها به نرخ هاي سود مصوب شوراي 
پول و  اعتبار تصريح كرد: عمليات بازار باز در روان شدن 
فعاليتها در بازار بين بانكي موثر بوده و در تعديل نرخ سود 
بازار بين بانكي اثر داشته است. رييس كل بانك مركزي 
ضمن تأكيد مجدد بر التزام بانك ها به قواعد و قوانين 
مبارزه با پولشويي گفت: بانك ها بايد تالش كنند به اين 
قوانين و قواعد پايبند باشند و نسبت به پياده سازي اين 
قواعد اهتمام الزم را داشته باشند.بانك ها بايد تمهيدات 
الزم به  منظور جلوگيري از سوءاستفاده از زيرساخت هاي 
بانكي براي اهداف پولشويي و معامالت مخرب در بازارها 
را با جديت در به كارگيري قوانين مبارزه با پولش��ويي 
پياده س��ازي كنند، همچنين ارتقاي سطح مبارزه با 
پولشويي در سطح استان ها و همچنين افزايش اختيارات 
و ايجاد دسترسي هاي كافي به سامانه هاي مربوطه از 
سوي حوزه هاي مبارزه با پولش��ويي بانك ها ضروري 
اس��ت. براي نمونه فعاالن معامالت و اتاق هاي فردايي 
ارز و طال اذعان دارند كه با اجرايي شدن قوانين و ايجاد 
محدوديت ها از سوي نظام بانكي، فعاليت هاي خالف 
قانون آنها با مشكل مواجه شده است. رييس كل بانك 
مركزي درباره سايت هاي مرتبط با قمار و شرط بندي 
عنوان كرد: در زمان حاضر مباحثي درباره درگاه هاي 
اجاره اي مرتبط با سايت هاي قمار و شرط بندي مطرح 
مي ش��ود؛ لذا بانك ها بايد حداكثر تالش خود را براي 
مبارزه با اين درگاه ها و نظارت بر اين تراكنش ها انجام 
دهند. وي با اشاره به گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي 
نظارتي و امنيتي مبني بر اينكه سودجويان با پرداخت 
مقاديري ان��دك و اجاره كارت و حس��اب بانكي افراد، 
تراكنش هاي چندميلياردي ب��ا مقاصد و اهداف قمار 
انجام مي دهند، تأكيد كرد: از اين رو ضروري است كه 
بانك ها جديت الزم را داشته باشند و مردم نيز به عواقب 
اجاره دادن حساب هايشان توجه كنند. همتي با بيان 
اينكه كنترل مقداري ترازنامه بانك ها يكي از عوامل مهم 
كنترل نقدينگي است و اين امر با همراهي بانك ها محقق 
مي شود، گفت: بانك ها بايد رشد دارايي هاي خود را تحت 
كنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف كنترل نقدينگي 
نائل شد.كنترل ترازنامه بانك ها مطابق مصوبه شوراي 
پول و اعتبار از دي ماه سال جاري اجرايي و بر اين اساس 
هر سه ماه يك بار توسط بانك مركزي كنترل خواهد شد. 

چك هاي جديد صيادي با تاريخ 
اعتبار از ۲۰  دي توزيع مي شود

معاون اداره نظام پرداخت بانك مركزي گفت: چك هاي 
جديد از تاريخ 20 دي در اختيار مردم قرار مي گيرد و اين 
چك ها داراي باركد، كد صيادي ۱6 رقمي و تاريخ اعتبار 
خواهند بود. آمنه نادعلي زاده معاون اداره نظام پرداخت 
بانك مركزي در ارتباط تصويري با استوديو پخش خبر 
2۱ شنبه شب شبكه يك سيما افزود: اين طرح به تعويق 
نيفتاده بلكه بانك مركزي تصميم به اجراي تدريجي اين 
طرح دارد و بايد فرهنگ سازي انجام شود و زيرساخت ها 
آم��اده و مردم بتوانند با س��امانه ها ارتباط برقرار كنند.

زمان هاي تعيين شده با مجوز قانوني صادر شده است 
مثاًل براي چك الكترونيك با دستورالعمل بانك مركزي 
يك زمان مشخص اعالم شده و همچنين براي راه اندازي 
سامانه صياد كه نقل و انتقال چك در آن ثبت مي شود 
زمان دو ساله را مد نظر قرار گرفته است. نادعلي زاده گفت: 
بانك مركزي براي اجراي اين طرح از زماني كه مد نظر 
قانون گذار است آماده است، ولي اجراي طرح در سامانه 
صياد مستلزم تغييرات در دسته چك هاست تا متفاوت از 
گذشته شود و مردم نگران چك هاي قديمي خود نباشند. 
وي با بيان اينكه سامانه در تاريخ 22 آذر ماه آماده بوده ، 
هم افزود: اپليكيشن هاي بانكي هم آماده رونمايي بودند 

كه امروز بانك مركزي اين رونمايي را انجام داده است.

گروه بانك و بيمه| 
بيس��ت و هفتمين همايش روز ملي بيم��ه با محوريت 
»ريسك هاي نوظهور در صنعت بيمه، فرصت ها و چالش ها« 
با حضور حداكثري فعاالن صنعت بيمه به شيوه برخط و 
حضوري برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، 
در اين همايش، دكتر فرهاد دژپسند به عنوان نخستين 
سخنران همايش از تالش هاي بي شائبه مديران، كاركنان 
و ش��بكه فروش صنعت بيمه قدرداني و فعاليت هاي اين 
صنعت را در ايام كرونا ستايش آميز قلمداد كرد. وزير اقتصاد 
با انتقاد از افزايش نرخ حق بيمه اعالم كرد كه پرتفوي بيمه 
درهفت ماه با رقم 43 هزار ميليارد توماني دو برابر شده است.

در ادامه اين نشس��ت، پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجل��س نيز تعامل تنگاتن��گ صنعت بيمه و 
خانه ملت را قابل تامل و مثبت ارزيابي   و بر ضرورت ادامه 
همكاري ها و هم افزايي هاي دو مجموعه تاكيد كرد وي با 
تاكيد بر ضرورت ارايه گزارش از س��وي نهادهاي دريافت 
كننده عوارض بيمه اي تاكيد كرد و حركتي هدفمندتر براي 

كاهش تلفات و سوانح جاده اي را خواستار شد.
دكتر سيد محمد كريمي دبيركل سنديكاي بيمه گران 
ايران نيز ضمن تقدير از تالش تمامي اعضاي خانواده صنعت 
نسبت به ضرورت همگاني  سازي محصوالت بيمه اي تاكيد 
كرد و از مجلس شوراي اسالمي و دستگاه هاي باالدستي 
خواست تا نس��بت به دست اندازي به منابع صنعت بيمه 
حساسيت بيش��تري از خود نش��ان بدهند.وي از تالش 
ش��ركت هاي بيمه ب��راي ارايه طرح ه��اي نوين بيمه اي 
متناسب با نيازهاي جديد مردم خبر داد. دكتر غالمرضا 
سليماني رييس كل بيمه مركزي با اعالم اين مطلب كه 
برپايي همايش برخط تعريف تازه اي از تبديل تهديدها به 
فرصت هاست بر ضرورت ادامه اين روند تاكيد كرد. وي از 
اصل »اعتمادسازي« به عنوان سرمايه اصلي صنعت بيمه 
ياد كرد و از فعاالن صنعت بيمه خواست از ابتداي صدور 
بيمه نامه تا مرحله پرداخت خسارت و پايان تعهدات در كنار 
بيمه گذاران بمانند. همچنين رشد 24 درصدي پرتفوي 
صنعت بيمه در سال جاري و سود قابل قبول اين صنعت، 
تدوين مقررات اجرايي صندوق حوادث طبيعي تا پايان سال 
و معرفي ساالنه يك محصول جديد بيمه اي از ديگر نكات 

مورد نظر رييس كل بيمه مركزي بود. 
همچنين دكتر حميد كردبچه، رييس بيست و هفتمين 
همايش بيمه و توسعه با اشاره به اهميت توجه به آسيب هاي 
اجتماعي نظير ضعِف گفت وگو در سطح خرد و كالن جامعه، 
و صنعت بيمه، نهادسازي را يكي از الزامات گفت وگو دانسته 
و خاطرنش��ان كرد: ارتباط مستقيم شركت هاي بيمه با 
مش��تريان و مردم از طريق ش��بكه عرضه كه متشكل از 
نهادهاي مستقل است اتفاق مي افتد و پديده گفت وگو در 
اين صنعت با اين حجم از شبكه عرضه شامل 33 شركت 
بيمه و 80 هزار عضو، بسيار حائز اهميت است. به همين 
دليل مجموعه سياست گذاران صنعت بيمه در سال هاي 
اخير به اي��ن موضوع توجه ويژه اي داش��ته اند و برگزاري 
رويدادهايي نظير انتخاب چه��ره ماندگار صنعت بيمه، 
معرفي كتاب سال صنعت بيمه و تقدير از مدير و كارمند 
شايسته صنعت بيمه كه از سال گذشته مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت مي تواند زمينه را براي نهادسازي گفت وگو 
فراهم كند. رييس پژوهش��كده بيمه، در رابطه با موضوع 
همايش نيز خاطرنشان كرد، صنعت بيمه، صنعِت ريسك 
و پوشش ريسك اس��ت و عالوه بر نقش هاي تأمين مالي، 
واسطه گري مالي و استفاده از ذخاير مالي به عنوان يكي از 
مولفه هاي مهم در رشد و توسعه اقتصادي و حتي كاهش 
فقر و نابرابري ، نقش مهمي نيز در پوشش ريسك دارد. دكتر 
غالمرضا رييس كل بيمه مركزي تعويق برنامه همايش 
روز ملي بيمه را به دليل همس��ويي اين صنعت با دولت و 
ستاد مقابله با كرونا اعالم كرد و گفت: حضور ۱۵000 تن از 
مسووالن، فعاالن و عالقه مندان صنعت بيمه در اين همايش 
مجازي يكي از جلوه هاي بارز تبديل تهديد به فرصت به 
شمار مي رود.هر سال رونمايي از يك محصول بيمه، شعار 
ماست كه نه تنها تحقق خواهد يافت بلكه اعتقاد داريم با توان 
فني و ظرفيت هاي شركت هاي بيمه اي قابليت تهيه بيش 
از يك محصول نيز وجود دارد. در سالي كه گذشت صنعت 
بيمه براي دوام و قوام خود تالش هاي بسياري صورت داده 
و كسري ذخاير در حد مطلوبي جبران و سود قابل قبولي 
نصيب اين صنعت شده است. سليماني كل مبلغ پرتفوي 
بيمه اي را در جهان بيش از 6300 ميليارد دالر دانست و 
ضمن مقايسه آن با پرتفوي صنعت بيمه در كشور، از افزايش 
24درصدي پرتفوي صنعت بيمه در سال جاري خبر داد و 
اعالم كرد: پرتفوي 60 هزار ميليارد توماني صنعت بيمه و 

رشد صنعت بيمه در قياس با اقتصاد كشور، قابل دفاع است.
رييس شوراي عالي بيمه با تاكيد بر ضرورت تالش بيشتر 
براي ادامه روند رو به رشد صنعت بيمه در سال آينده، افزود: 
در سال جاري 28 شركت بيمه اي در سطح يك توانگري 
حضور دارند كه نسبت به سال گذشته ضريب رشد قابل 
تاملي را نشان مي دهد. وي با تشريح آخرين دستاوردهاي 
صنعت بيمه از حمايت هاي مجلس ش��وراي اس��المي 
قدرداني كرد و گفت: صندوق بيمه حوادث طبيعي بعد از 
سال ها با پيگيري ها و رفت و برگشت هاي بسيار به نتيجه 
نهايي رسيده و ان شاهلل تا آخرس��ال جاري آيين نامه ها و 
مقررات ساختاري مترتب بر آن مدون و اجرايي خواهد شد.
ريي��س كل بيمه مركزي از فعاليت رس��مي 3 ش��ركت 
اس��تارتاپي بيمه اي در آينده نزديك خبر داد و گفت: در 
زمينه هوشمند سازي صنعت بيمه فعاليت هاي موثري 
نظير اختصاص كد يكتا و همچنين حذف بيمه نامه هاي 
كاغذي انجام شده كه مراحل تكميلي آن به زودي اجرايي 
خواهد ش��د. وي در بخش ديگري از سخنان خود به آمار 
۱20 هزار قرباني و آس��يب ديده سوانح جاده اي كه تحت 
پوش��ش صنعت بيمه و صندوق تامين خسارتهاي بدني 
قرار گرفتند، اشاره كرد و گفت: پرداخت هزينه ها از محل 
پوشش بيمه هاي تكميلي، فرصت دو ماهه براي تمديد 
بيمه نامه هاي ش��خص ثالث، عرضه بيمه نامه مس��تقل 
كرونا، طراحي محصول بيمه اي پوشش هاي مالي ناشي از 
توقف كسب و كار در ايام كرونا و همچنين پرداخت سريع 
عوارض بيمه وزارت بهداش��ت و كمك ب��ه كادر درمان از 
جمله فعاليت هايي است كه در ۹ ماه اخير توسط صنعت 
بيمه انجام ش��ده اس��ت. وزير اقتصاد نيز در اين همايش 
گفت: پرتفوي صنعت بيمه درهفت ماهه نخست امسال 
به 43 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، حدود دو برابر افزايش يافته است وزير امور 
اقتصادي و دارايي طي س��خناني در بيس��ت و هفتمين 
همايش ملي بيمه و توسعه با عنوان ريسك هاي نوظهور در 
صنعت بيمه، فرصت ها و چالش ها از دو برابر شدن پرتفوي 
بيمه اي كشور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته و افزايش آن به 43 هزار ميليارد تومان خبر 
داد. دكتر دژپسند افزود: اين ويروس به صورت گسترده و 
عميق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلكه اقتصاد و جامعه جهاني 
را تحت تاثير قرار داده است. در ابتداي راه به واسطه تعريفي از 
رشته فعاليت هاي جديد بيمه اي، دولت ها ورود پيدا كردند 
و جاي خالي صنعت بيمه را پر كردند، اما اگر در اين مورد 
سابقه اي وجود داشت و صنعت بيمه با آمادگي بيشتري با 
موضوع مواجه مي شد، مي توانست تدابير و تصميماتي اتخاذ 
كند كه حضور دولت را به حداقل ممكن كاهش دهد. دكتر 
دژپسند در ادامه با اشاره به حادثه خيز بودن برخي مناطق 
كشورمان گفت: بارها اين موضوع را در همين دوره كوتاه 
عرض كردم؛ متاسفانه ايران در نواري قرار دارد كه حادثه 
خيزي آن بسيار باالست و حوادث طبيعي متاسفانه يكي 
پس از ديگري، اعم از سيل يا زلزله يا سرمازدگي مفرط، اتفاق 
مي افتد و مواجهه با هر يك از اين حوادث و باليا هزينه هاي 
زيادي بر كشور تحميل مي كند، هرچند دولت به صورت 
محوري، تكيه گاه تامين مالي است.به همين دليل، قانونگذار 
به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومي را براي 
تامين مالي مقابله با اين بحران ها استفاده كند. دكتر دژپسند 
افزود: با راه اندازي صندوق خسارت هاي طبيعي، مشاركت 
كامل صورت مي گيرد و يك نوع تضمين ايجاد مي شود. 

اصواًل تش��كيل صندوق بيمه حوادث، آغاز رهايي دولت 
از بار مالي گس��ترده در هر دوره از اين حوادث و بحران ها 
است. وزير اقتصاد در ادامه گفت: وقتي از دكتر سليماني 
مدير بيمه مركزي شنيدم كه بيمه اي تعريف شده است 
كه هر فعال اقتصادي در قالب آن مي تواند فعاليت خودش 
را براي دو ماه بيمه كند، احساس كردم اين بار بيمه خيلي 
سريع خود را نشان داد؛ به اين معنا كه اين كار، توقف پذير 
نيست و ادامه دارد. وزير اقتصاد افزود: در حوزه »كاالهاي 
شايسته« در صنعت بيمه بايد دو كار انجام شود، اول تعريف 
رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد و دوم تبيين و تبديل آن با 
تبليغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهني آن رشته فعاليت ها، 
به نحوي كه همگان نداشتن اين بيمه را نقطه منفي تلقي 
كنند، چنانكه االن اگر كسي بيمه شخص ثالث نداشته باشد 
احساس كمبود و نقصان مي كند. دژپسند در ادامه گفت: به 
همين شكل براي ساير بيمه ها نيز بايد همين اتفاق بيفتد و 
اگر فردا صندوق بيمه حوادث فعال شد، هر واحد مسكوني و 
تجاري، عدم برخورداري از اين بيمه را يك نقصان تلقي كند. 
دژپسند در ادامه گفت: اين امر به تبليغ و تشويق نياز دارد 
چون »كاالي شايسته« به حساب مي آيد و به نظرم دولت 
براي يك دوره اي بايد از اين محصول بيمه اي جديد حمايت 
كند، چنانكه در اليحه صندوق نيز اين موضوع را مد نظر 
قرار داديم. البته االن كه دولت سهم اش به واسطه ضرورت 
انطباق با قانون اساسي بيشتر هم شده است . البته امروز كه 
داريم صبحت مي كنيم ضريب نفوذ به 2/66 رسيده است اما 
بايد تالش كنيم به هدف قابل قبولي كه دست كم خودمان 
منطقي و علمي و تجربي به آن اعتقاد داريم دس��ت پيدا 
كنيم؛ يعني صنعت بيمه فقط براي خود چنين وظيفه اي 
قائل نباشد، بلكه در تبيين و در تبليغ هم آن را دنبال كند. 
وي افزود: صنعت بيمه اگر بتواند با سرعت بيشتري، مراتب 
تكامل را از بيمه الكترونيكي به بيمه ديجيتال و سپس بيمه 
هوشمند طي كند، از بسياري از هزينه هايي كه امروز گرفتار 
آن است و اين صنعت را آزار مي دهد، رهايي پيدا مي كند. 

دژپس��ند ادامه داد: ش��ما يا مي توانيد يك رشته فعاليت 
جديد را طراحي و در قالب بخش��نامه به بيمه هاي كشور 
ابالغ كنيد و يا اينكه آن را براي جامعه مخاطب، تبديل به 
يك باور عمومي كنيد كه براي انجام اين كار، بايد سيستم 
هوشمند سازي، كار خودش را انجام دهد. وزير اقتصاد با 
بيان اينكه تعريف »رشته فعاليت هاي بيمه اي جديد« در 
كنار »استفاده از ابزار ها و محيط نو« شكل دهنده يك بيمه 
نوين، نوگرا و پويا خواهد بود، افزود: با فرض تحقق اين دو 
موضوع، سوالي مطرح مي شود؛ آيا حضور صنعت بيمه در 
جامعه، بايد صرفا در قالب همين رشته فعاليت هاي بيمه اي 
موجود صورت گيرد؟ و يا اين س��وال كه، آيا صنعت بيمه 
مي تواند از مجاري ديگر هم نقش موثري در اقتصاد كشور 
ايفا كند؟  وي تصريح كرد: بايد دقت داشته باشيم كه افزايش 
نرخ حق بيمه ممكن است تا جايي جواب دهد اما بيش از آن، 
بيمه گزار را زمين گير مي كند به نحوي كه اگر اجبار قانوني 
نباشد، قطعا از زير بار آن شانه خالي مي كند.بنابراين، وقتي 
به طور مثال در جامعه خودمان، افزايش نرخ ديه، تابع فرمول 
ديگري است، بايد اوضاع را به گونه اي مديريت كنيم كه ناچار 
نشويم به همان اندازه، حق بيمه را افزايش دهيم و بخشي از 
هزينه تحميل شده آن را، از طريق كارآمد سازي، نوسازي 
و هوشمند سازي سيستم به انجام برسانيم. دژپسند گفت: 
صنعت بيمه ما خوشبختانه در اين زمينه هم در دو سال اخير 
ورود پيدا كرده است و پرتفوي صنعت بيمه درهفت ماهه 

نخست امسال به 43 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزايش يافته است.
وي اظهار داش��ت: ش��وراي عالي بيم��ه، جاهايي را مثل 
»صنعت س��اختمان« براي س��رمايه گذاري مجوز داده 
است اما من مي خواهم صنعت بيمه را به جاهاي ديگري 
فراخوان بدهم. وزير اقتصاد با بيان اينكه از س��ال ۱3۹۱ 
و ش��روع تحريم هاي مالي تاكنون، فقط س��ه سال رشد 
سرمايه گذاري ما مثبت بوده است، اعالم كرد: البته بر اساس 
آمار هاي مركز آمار، فصل تابستان امسال، سرمايه گذاري، 
جهت مثبت پيدا كرده است و اميدواريم اين، مطلعي براي 
افزايش س��رمايه گذاري در كل سال باشد. وي با تاكيد بر 
اينكه صنعت بيمه بايد با نگاه بازتري به اين دريچه ورود پيدا 
كند، گفت: هرگز نبايد صنعت بيمه با 40 يا ۵0 درصد منابع 
در رشته فعاليت هاي پر بازده، سرمايه گذاري كند؛ چون 
سرمايه گذاري هاي صنعت بيمه بايد قابليت نقد شوندگي 
بااليي داشته باشد. وزير اقتصاد تصريح كرد: به نظر من ما بايد 
اين مسير را براي صنعت بيمه باز كنيم كه تا سقف سرمايه 
مشخصي، در برخي صنايع صادراتي مثل صنايع معدني، 
پتروشيمي و ... كش��ور سرمايه گذاري كند كه هم مزيت 
نسبي دارند و هم مي توانند مزيت رقابتي براي ما ايجاد كنند.

دژپس��ند در ادامه س��خنان خود اظهار داشت: پيمودن 
سه مسير »تعريف رش��ته فعاليت هاي بيمه اي جديد«، 
»هوشمند سازي صنعت بيمه به منظور كمك به توسعه 
خدمات بيمه اي و كاراتر كردن سيس��تم« و »گش��ودن 
باب هاي جديد براي صنعت بيمه در تامين مالي اقتصاد«، 
متضمن برداشتن گام هاي بلند صنعت بيمه با هدف نقش 

آفريني در اقتصاد كشور است.

    ارتباط عوارض صنعت بيمه و تلفات جاده اي 
همچنين رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس در اين 
همايش گفت: بين ع��وارض پرداخت��ي صنعت بيمه و 
ميزان كاهش تلفات جاده اي بايد ارتباطي منطقي وجود 
داشته باشد. اصالح قانون بيمه شخص ثالث به دليل تغيير 
متغير هاي پيراموني آن يك ضرورت است و مجلس شوراي 
اسالمي در اين زمينه تمامي تالش خود را به كار مي بندد.

دكت��ر محمدرضا پورابراهيم��ي افزود: ما اعتق��اد داريم 
بين ع��وارض پرداخت��ي صنعت بيمه و مي��زان كاهش 
تلفات جاده اي ارتباط منطقي وجود ندارد و دستگاه هاي 
دريافت كنن��ده اين عوارض بايد گزارش ش��فافي در اين 
خصوص ارايه كنند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
از نهايي شدن اصالح قانون تاسيس بيمه همگاني خبر داد 
و گفت: بي ترديد راه اندازي اين صندوق يكي از مهم ترين 
اتفاقات بيمه اي به ش��مار مي رود كه اث��رات آن در مقوله 
گسترش فرهنگ بيمه و همچنين افزايش ضريب نفوذ 

بيمه در كشور غيرقابل انكار است.

    معرفي برترين هاي صنعت بيمه وتقدير از 
چهره ماندگار و خانواده جان باختگان كرونا

در اين نشست از دكتر جانعلي محمود صالحي - پيشكسوت 
صنعت بيمه - به عنوان چهره ماندگار اين صنعت تقدير شد 
و ايشان ضمن تشريح چگونگي شكل گرفتن صنعت بيمه 
در كشور به شرح خدمات خود در پنجاه سال اخير پرداخت.
در اين همايش به خانواده ۱8 نفر از جان باختگان صنعت 
بيمه از شركت هاي بيمه اي در سراسر كشور و شهرهاي 
مختلف كه به خاطر ابتال به وي��روس كرونا جان خود را از 

دست دادند لوح تقدير و تنديس يادبود اهدا شد.
در ادامه همايش، كتاب »بيمه اتكايي كاربردي« به عنوان 
كتاب سال برگزيده و از لطف اهلل نكوئي دستجردي مولف 
آن تجليل شد؛ همچنين از نويسندگان كتاب برتر بيمه اي 
در حوزه ترجمه با عنوان »مدلسازي فاجعه، رويكردي جديد 
در مديريت ريسك« ترجمه محسن غفوري آشتياني، دكتر 

مهدي صادقي و دكتر نغمه پاك دل الهيجي تقدير شد.
همچنين برگزيدگان مديران نمونه صنعت بيمه معرفي 
شدند. سجاد رامندي، بيمه دي؛ ايمان ارسطو بيمه سامان؛ 
سيمين محمودي، سعيد دهقاني، علي حسن زاده بيمه 
ايران؛ حسين نظريان، بيمه سرمد؛ رامين موسي نژاد، بيمه 
كارآفرين؛ مريم السادات موسوي، بيمه تجارت نو؛ اعظم 
علي زاده، بيمه كوثر؛ مختار مرادي، بيمه متقابل قش��م و 
كارمندان نمونه: سارا ابوطالبي، بيمه البرز؛ وحيد باقري 
تجريشي، يوسف محمدصفت رودسري بيمه ايران؛ راضيه 
بني هاشم، بيمه پاسارگاد؛ زهرا برزگر، بيمه سامان؛ سحر 
بزرگ نيا، بيمه كوثر؛ مهدي محمدي گازدار، بيمه معلم؛ 
فاطمه رازقي، بيمه ملت؛ وحيدرضا فراهاني، پژوهشكده 

بيمه؛ فرزانه محمد حسين، بيمه دانا.

رييس كل بيمه مركزي: صنعت بيمه در يك سال اخير سود قابل قبولي داشت

 تدوين مقررات اجرايي صندوق حوادث طبيعي تا پايان سال

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز يكش��نبه، هر دالر در صرافي ه��اي بانكي 2۵ هزار و 
۹00 تومان معامله شد كه اين رقم نسبت به روز گذشته 
كاهشي ۱70 توماني را نشان مي دهد.قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش 200 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذش��ته، به 3۱ هزار و 400 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 24 ه��زار و ۹00 تومان و قيمت خريد هر 
يورو نيز 30 هزار و 400 تومان اعالم شد.قيمت خريد هر 
دالر در بازار متشكل ارزي 2۵ هزار و 4۵0 تومان و قيمت 
فروش آن نيز 2۵ هزار و 704 تومان بودهمچنين قيمت 
خريد هر يورو در اين بازار 30 هزار و 400 تومان و قيمت 
فروش آن نيز 30 هزار و 704 تومان اعالم شد. در سامانه 
س��نا در روز معامالتي گذشته )شنبه(، هر يورو با قيمت 
ميانگين 3۱ هزار و 88 تومان به فروش رس��يد و هر دالر 
نيز به قيمت 2۵ هزار و 620 تومان معامله شد.ضمن اينكه 
در سامانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين 

قيمت 3۱ هزار و ۱۱4 تومان فروخته و حواله دالر نيز به 
قيمت 2۵ هزار و 34۱ تومان ثبت شد.نرخ خريد و فروش 
دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند 
بار تغيير مي كند.در روزهاي گذشته روند حركت قيمت 
دالر، كاهش��ي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي 
داش��ت و به بيش از 30 هزار تومان رس��يد، اما از اواسط 
آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.   در بازار آزاد ارز قيمت 
دالر 2۵ هزار و 800 تومان، يورو 3۱ هزار و ۱00 تومان و 
درهم امارات 7 هزار و ۱80 تومان اعالم شده است. قيمت 
دالر كه در معامالت پاياني عصر سه شنبه وارد كانال 26 
هزار تومان شده بود از عصر شنبه به كانال 2۵ هزار تومان 
بازگشته است . در صرافي هاي بانكي از ظهر روز پنجشنبه 
قيمت خريد و فروش دالر و يورو همزمان با روند افزايشي 
بازار آزاد، افزايش يافت و دالر بارديگر وارد كانال 26 هزار 
تومان شد. در اين صرافي ها در كانال 26 هزار تومان قيمت 

خورده بود ولي از صبح يكشنبه و با كاهش نوسانات ارزي 
در بازارآزاد، دالر در صرافي هاي بانكي به كانال 2۵ هزار 
تومان بازگشت.برهمين اس��اس قيمت فروش دالر در 
اين صرافي ها 2۵ هزار و ۹00 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف ۱000توماني نسبت به قيمت فروش، 24 
هزار و ۹00 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز مع��ادل 3۱ هزار و 400 توم��ان و قيمت خريد يورو 
نيز 30 هزار و 400 تومان اعالم ش��ده است.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند. در بازار طال نيز اونس جهاني 
طال با ثبات نس��بت به آخرين ساعات كاري روز گذشته 
به قيمت يك هزار و 840 دالر رسيد و دالر آزاد 2۵۹00 
تومان اعالم شد. در نتيجه قيمت طال نيز كاهش يافت. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز )يكشنبه( 
با 4۵0 هزار تومان كاهش نس��بت به روز شنبه به بهاي 
۱2 ميليون تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز به قيمت ۱۱ ميليون و 600 هزارتومان معامله 
شد.همچنين قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 400 
هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون و 400 هزار تومان و 
سكه يك گرمي نيز به 2 ميليون و 400 هزار تومان مبادله 

شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز هر گرم طالي ۱8 عيار 
به يك ميليون و ۱2۵ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 
چهار ميليون و 87۵ هزار تومان فروخته شد. در دو هفته 
گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند كاهشي 
داشت و نوسان ارزي و س��ير نزولي قيمت ارز روي بازار 
طال نيز تأثير گذاشت.از س��وي ديگر كاهش نرخ اونس 
جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده است، 
به نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر اونس جهاني طال 
در هفته هاي آينده وجود دارد. آغاز توزيع واكسن كرونا و 
بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از 
طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد 
داد. افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت طال و س��كه بوده اس��ت و اين سناريو در 
روزهاي اخير بازهم تكرار شده است، اين درحالي است 
كه بانك مركزي تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار 
به تقاضاهاي ارزي پاسخ دهد و برهمين اساس نيز تداوم 
عرضه هاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي 
موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر مانند 
قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال 
اما در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب مي شود 

تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي شود.

قيمت سكه ۴۵۰ هزار تومان كاهش يافت

دالر در كانال ۲5 هزار



گروه بورس|
از زمان شروع ريزش هاي بازار س��هام تدابير گوناگوني 
براي وضعيت اين بازار شد. يكي از مهم ترين اين تدابير، 
الزام ش��ركت ها به معرفي بازارگردان بود كه س��ازمان 
بورس بازارگرداني را يك مولفه براي جبران وضعيت تاالر 

شيشه اي در نظر گرفته است.
بارها و به صورت رسمي بسياري از مسووالن بازار اعالم 
كردند، با ناشراني كه اقدام به معرفي بازارگردان خود نكنند 

برخوردهاي تنبيهي و قضايي صورت خواهد گرفت.
درست است كه اغلب ناشران به بازار گرداني اقدام كردند 
اما در مواردي هم شاهد بي توجهي به اين موضوع بوديم. 
اين مسائل در حالي مطرح مي ش��ود كه برخي ناشران 
به سبب معرفي و اقدام نكردن براي بازارگرداني توسط 
سازمان بورس متخلف شناخته شدند و برخورد قضايي 
با اي��ن افراد مراحل اجرايي را مي گذراند. اما مس��ووالن 
سازمان بورس در خصوص اقدامات و همچنين برخورد با 
متخلفان بازارگرداني شفاف سازي كاملي انجام نمي دهند. 
به طور تقريبي و با بررسي هاي اخير مي توان بيان داشت 
كه بيش از ۱۶ درصد شركت بازارگردان ندارند و به طور 
رسمي خبري از برخورد با متخلفين منتشر نشده است.

     سوءاستفاده سبدگردان ها از نبود قانون
طي يكسال گذشته بورس با استقبال و بازدهي بسيار 
خوبي روبه رو ش��د و اين موضوع موجبات سودجويي 
يك عده را فراهم ساخت و افرادي در قالب سبدگردان 
وارد عمل و با سوءاستفاده از عدم آگاهي سرمايه گذاران 
جديدالورود اقدام به كالهبرداري كردند. اين سودجويان 
داري هيچ نوع سايت رسمي و يا مجوز و مدركي نيستند 
و براساس داده هاي گذشته خود در بازار سهام معامله 
مي كنند. سوءاس��تفاده اين افراد از جايي ش��روع شد 
كه برخي از س��هامداران جديدالورود در ش��بكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي به دنبال آموزش بيشتر بودند، 
سودجويان نيز از اين فرصت پيش آمده استفاده كردند 
و درنهايت با انتش��ار آگهي با تضمي��ن اقدام به جذب 
سرمايه گذاران كم تجربه كردند. متخلفين براي جلب 
اعتماد سرمايه گذاران جديدالورود، يك وكالتنامه و يا 
توافقنامه تنظيم كرده و يك سود ناچيز براي خود، يك 
تضمين از اموال براي خود براي اصل سرمايه فرد در نظر 
مي گرفتند؛ به گونه اي كه همه چيز كامال عالي، سودساز 
و قانوني به نظر مي آمد. همانطور كه گفته ش��د در اين 
آگهي ها همه چيز قانوني به نظر مي آيد و حتي تضمين نيز 
وجود دارد اما در اينجا يك نكته مهم وجود دارد اگر روند 
بورس نزولي ش��ود و شما زيان كنيد تضمين ها و اغلب 
موارد سرمايه اصلي نيز از اين بين خواهد رفت، به احتمال 
بسيار سرمايه گذار تنها نيمي از سرمايه نخست خود را به 
دست آورد. صعود و نزول روند طبيعي بازار سرمايه است 
و هيچگاه بورس به طور قطع صعودي نمي ماند درنتيجه 
سرمايه گذار هميشه نمي تواند برروي سرمايه خود سود 
كند، بورس گاهي زيان را تجربه مي كند اما متخلفين و 
افراد سودجو تضمين سود هميشگي و تا چند صد درصد 
به سرمايه گذاران مي دهد. درآخر نيز باتوجه به وضعيت 
بازار سرمايه گذار را تهديد مي كنند كه سود و سهم آنها را 
از سرمايه گذاري بدهند و باتوجه به نبود قانون و دادگاه 
تخصصي سرمايه گذاران نمي توانند شكايت خاصي انجام 
دهند، همچنان اين سبدگردان هاي غيرقانوني به كار 
خود ادامه مي دهند. بسياري از اين افراد متخلف حتي 

سرمايه گذاران را تهديد مي كنند و اين افراد حتي توانايي 
ش��كايت را هم ندارند. درنهايت اينجا يك سوال مطرح 
مي ش��ود از آنجايي كه اغلب مردم با دعوت دولت وارد 
بورس و بازار سهام شدند سودجويان نيز از اين فرصت 
پيش آمده استفاده كردند و با انتشار آگهي سبدگرداني 
و فروش سينگال باعث شدند بسياري از سرمايه گذاران 
بورس��ي زيان كنند حال چه كسي پاسخگوي چنين 
زيان هايي اس��ت؟آيا مسووالن مجازات سرسختانه اي 

براي اين سودجويان در نظر گرفته اند؟

     نبود قانون و دادگاه تخصصي
 حتي غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درخصوص وضعيت متخلفان بورس��ي 
مي گوي��د: در مورد تخلفات بورس��ي، همانند مفاس��د 
اقتصادي الزم است كه جرايم احتمالي به صورت تخصصي 
مورد رسيدگي قرار گيرند. اما اكنون نه قوانين مشخصي 
درباره رسيدگي به جرايم احتمالي بازارگردان ها وجود 
دارد و نه دادگاهي تخصصي در اين حوزه ش��كل گرفته 
اس��ت. بنابراين، چنين ط��رح دعوي، ممكن اس��ت با 
مشكالتي مواجه ش��ود. مصباحي مقدم اظهار مي كند: 
سازمان بورس، هيچ دادوس��تدي در اين بازار نداشته و 
كاركنان بورس نيز طبق قانون از هرگونه ورودي به بازار 
سرمايه، اعم از خريدوفروش سهام و يا فعاليت هاي ديگر 
منع شده اند. به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
اگر تخلفي از سوي اشخاص حقوقي كه شركت هاي فعال 
در بازار هستند يا اشخاص حقيقي به عنوان سرمايه گذاران 
در اي��ن بازار رخ داده باش��د وظيفه رس��يدگي به آن بر 
عهده سازمان بورس اوراق بهادار است. مصباحي مقدم 
بيان مي كند: با توجه به آنچه از ش��رح وظايف س��ازمان 
بورس مشخص است، به نظارت سازمان يا نهاد ديگري 
خارج از نهاد بورس بر بازار س��رمايه، نيازي نيست. البته 

دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و 
ديوان محاسبات مي توانند بر عملكرد خود سازمان بورس 
نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوي در دادگاه موضوع 
ديگري است كه با توجه به نبود دادگاه هاي تخصصي با 
اشكال مواجه مي شود. رييس كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار اضافه مي كند: اگرچه حق شكايت از سوي 
نهادهاي نظارتي وج��ود دارد اما اگر يك نهاد ناظر طرح 
موضوع در قوه قضاييه مي كند؛ نبايد پيرامون آن جنجال 
رسانه اي راه بيندازد. چراكه آرامش بازار تحت تأثير اين 
جريان به هم مي ريزد و قطعًا روي سرمايه گذاري مردم 

اثرگذار خواهد بود. 

     بازار گرداني ۲۹۰ شركت
همچنين براساس اعالم سميرا خوشنود، مدير عمليات 
بازار ش��ركت بورس تهران، ۲۹۰ شركت در حال حاضر 
بازارگردان داش��ته و مابقي شركت ها بازارگردان ندارند. 
خوش��نود ادامه مي دهد: از مجموع ۳۴۶ ش��ركتي كه 
موجود، ۲۹۰ شركت داراي بازارگردان هستند و اسامي كه 

در ليست وجود ندارد در اصل بازارگردان ندارند.

     بررسي تخلفات در
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي

محمد شيروي خوزاني، كارشناس حقوقي بازار سرمايه 
در راستاي بررسي تخلفات بورسي مي گويد: طبق قانون 
بورس و اوراق بهادار، عناويني كه منجر به تعقيب مي شود 
دو نوع است. بعضي از آنها به عنوان تخلف و برخي نيز به 
عنوان جرم دسته بندي شده اند. در صورتي كه فعاالن بازار 
سرمايه در انجام امور حرفه اي خود مرتكب تخلف شوند، 
بدوا هيأت رسيدگي به تخلفات مستقر در سازمان بورس 
موضوع را مورد بررس��ي قرارداده و به موضوع رسيدگي 
مي كند. اين كارشناس حقوقي بازار سرمايه اضافه مي كند: 

در صورتي ك��ه براي هيأت صرفا تخلف محرز ش��ود، با 
توجه به مجازات هايي كه در مقررات براي آن ذكر شده 
متخلف را مورد مجازات قرار خواهد داد و در صورتي كه در 
فرآيند رسيدگي متوجه رخ دادن عناوين مجرمانه شود، 
هيأت مورد را ب��ا ذكر گزارش و مصاديق به هيأت مديره 
بورس گزارش خواهد داد. وي خاطرنش��ان مي كند: در 
چنين شرايطي هيأت مديره بورس طبق قانون به عنوان 
مدعي العموم مكلف است موضوع جرم را به محاكم قضايي 
ارجاع داده و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند. البته 
جهت سهولت و سرعت در رسيدگي به دستور رياست قوه 
قضاييه تمام پرونده در اين خصوص به شعبه اول بازپرسي 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ارسال خواهد 
ش��د. همچنين دادگاه مذكور پس از بررسي موضوع در 
صورت احراز جرم، اقدام به صورت كيفر خواست و ارسال 
موضوع ب��ه دادگاه خواهد كرد. ش��يروي خوزاني اضافه 
مي كند: البته اين وظيفه سازمان بورس مانع از اعاده حق و 
آغاز شكايت از طرف ساير اشخاص نخواهد بود. لذا از طرف 
ديگر در صورتي كه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا 
مدعي العموم نيز مداركي دال بر وقوع جرم داشته باشند، 
مي توانند در صورتي كه متوجه بروز جرم در فعاالن بازار 
سرمايه شوند راسا نسبت به شكايت كيفري اقدام و مجرم 
را با ادله مورد تعقيب قراردهند. اين كارشناس حقوقي بازار 
سرمايه در خصوص ديگر تخلفات بورسي نظير موضوع 
تخلف بازار گردان ها اظهار مي كند: در خصوص تخلفات 
نيز همه افراد عادي اعم از حقوقي يا حقيقي مي توانند در 
صورت آگاهي و يا ورود خسارت به خود، ابتدا شكايت خود 
را از طريق واحد بازرسي بورس به هيأت رسيدگي تخلفات 
بورسي و يا هيأت هاي سازش )بنا بر موضوع مورد تقاضا( 
اعالم كرده و در صورت نياز شكايات حقوقي خود را با طي 
كردن مراحل قانوني از طريق هيأت داوري بورس مورد 

پيگيري قرار دهند.
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ارايه سهام عدالت به جاماندگان 
پس از تأييد شوراي نگهبان

محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص برنامه هاي مجلس 
براي جاماندگان س��هام عدالت گفت: علي رغم اينكه 
اين واگذاري از س��ال 85، 8۶ انج��ام گرفته اما تعداد 
زيادي هس��تند كه جزء مستحق ترين افراد بوده اند و 
از اين سهام جا ماندند، مثل تحت پوشش هاي كميته 
امداد يا سازمان بهزيستي، براساس آماري كه گرفتيم 
حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر از افراد كميته امداد 
كه بخشي از آنها از روز اول جا مانده اند و برخي در طول 
مسير اضافه نشدند و حدود دوميليون و ۳۰۰هزار نفر 
هم از تحت پوششان بهزيس��تي در زمان حاضر فاقد 
سهام عدالتند، در جلسه كميسيون اقتصادي بحث 
كرديم طرح جاماندگان سهام عدالت تدوين شد، در 
صحن اعالم وصول شد، به كميسيون آمد چند جلسه 
روي آن كار كرديم و جمع بندي ما اين بوده است كه 
سهام عدالت به دهك هاي كم درآمد به ويژه جاماندگان 
نهادهاي حمايتي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي 
با اين اولويت واگذار شود، با هماهنگي مركز پژوهش ها 
و دولت نهايتًا طرح را تصوي��ب كرديم كه گزارش به 
صحن علني رفته و در دستور كار صحن علني است، 
پس قولي كه ما به مردم داديم انجام ش��ده اس��ت و 
ان شاءاهلل اين سهام پس از تأييد شوراي نگهبان به همه 
افرادي كه جزء شش دهك پايين جامعه هستند ارايه 
خواهد شد. وي در ادامه افزود: در خصوص طرح ماليات 
بر خانه هاي خالي هم اشكاالتي را شوراي نگهبان وارد 
كرد كه در فاز اول و دوم اصالحات انجام شد و هم اكنون 
اين طرح نيز در دستور كار صحن علني قرار دارد، پس 
سه طرح سهام عدالت، ماليات بر عائدي و همچنين 
ماليات بر خانه هاي خالي در فرآيند كاري مجلس است.

اين نماينده مجلس يازدهم در پاسخ به اين سوال كه 
»چه ظرفيت هايي داريم كه مي توانيم براي رسيدن به 
اقتدار اقتصادي استفاده كنيم؟« تصريح كرد: يكي از 
ظرفيت ها توانمندي هاي ما در حوزه زيرساخت هاي 
موجود كشورمان است كه به اينها در اقتصاد مي گويند 
ظرفيت هاي نسبي، يكي هم مي گويند خلق مزيت، 
خلق مزيت هاي نس��بي ما مثاًل انرژي، دريا و معادن 
ماست، براي توليد ثروت در اقتصاد در تمام دنيا به دو 
روش عمل مي كنند؛ اس��تفاده از مزيت هاي نسبي و 
استفاده از رويكردهاي مبتني بر علم و دانش و ظرفيت 
نيروي جوان كش��ور كه به آن مي گويند خلق ثروت، 
اقتصاد م��ا در دهه هاي اوليه بعد از انقالب به س��مت 
استفاده از مزيت هاي نس��بي رفته است، مثاًل اگر در 
نفت ورود كرديم فقط نفت خام را فروختيم، در معدن 
هم به همين شكل، اين ظرفيت ها به شكلي بوده است 
كه ما امروز يكي از صادركنندگان مطرح در اين حوزه 
در دنيا به شمار مي آييم اما اين صادرات فقط در حوزه 

محصوالت واسط است.
وي با ابراز اينكه »اخيراً دولت به ما گفت »مي خواهيم 
انتشار اوراق انجام دهيم«، توضيح داد: اوراق سلف 
نفتي نوعي استقراض است يعني وزارت نفت براي 
اينكه پروژه هايش را عملياتي كند از بازار س��رمايه 
استقراض مي كند و با سررسيدهاي دوساله، سه ساله 
بازپرداخت را با سود مشخصي انجام مي دهد، ما به 
دولت پيشنهاد داديم »اگر مي خواهيد در راستاي 
اوراق سلف نفتي واقعي عمل كنيد بگوييد ما نفت 
را در قالب اوراق به مردم مي فروش��يم اما مردم در 
سررس��يد مي توانند اين را تحوي��ل دهند يا صادر 
بكنند«، گفتند »اگر صادرات با مشكل مواجه شد 
چه كار كنيم؟«، گفتيم »ظرفيت پااليش��گاه هاي 
داخلي را افزايش دهيد«، ظرفيت پااليشگاه هاي 
داخلي هم همان ظرفيت فراوري، دور زدن تحريم 
صادرات نفت و ايجاد ارزش افزوده است، تا به دولت 
اين را پيش��نهاد كرديم گفتند »سخت است، اين 
ظرفيت نيست«، آقاي وزير نفت آمدند داخل جلسه 
كه ببينيم اين مقدار چقدر اس��ت، با هزار بدبختي 
ديدي��م مي توانيم ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار بش��كه مازاد 

بگيريم كه در مازاد امكان عرضه را داشته باشيم.
نماينده مردم كرم��ان در مجلس در ادامه تصريح 
كرد: خب مسلم اس��ت كه اوراق سلف نفتي با اين 
ن��گاه و تفكر عملياتي نمي ش��ود، زماني عملياتي 
مي شود كه بگوييم »اگر ما در كشور حتي نتوانستيم 
صادرات انجام دهيم قادريم كاري كنيم كه كسي 
كه برگه اوراق دارد اگر مي تواند صادرات انجام دهد 
و اگر نتوانست آن را تحويل پااليشگاه هاي داخلي 
دهد«، اينها موضوعاتي اس��ت كه نش��ان مي دهد 
ظرفيت هاي ما چگونه اس��ت. اگر اين موارد را كه 
منجر به توانمندي ما مي شود ليست كنيم در حوزه 
نفت و گاز، معدن، اقتصاد دانش بنيان، ظرفيت هاي 
مخفي مثل ماليات، اصالح ساختار بانكي و بسياري 
ديگر خواهد بود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي در پايان در خصوص برنامه ها و 
اقدامات مجلس براي بهبود اوضاع اقتصادي گفت: 
يكي از موضوعات اقدامات كوتاه مدتي بود كه بايد 
انجام مي شد كه نمونه آن بحث ماليات بر خانه هاي 
خالي بود كه به زودي قانون آن ابالغ مي شود، موضوع 
طرح معيشتي كه اميدواريم با توافق دولت بتوانيم 
براي بازه زماني كوتاه م��دت آن را عملياتي كنيم، 
واگذاري سهام عدالت، يك سري موضوعات محوري 
و ميان مدت هم وجود دارد كه حوزه زيرساخت هاي 
ما براي تصميم گيري را فراهم مي كند كه از آن جمله 
طرح قانون مبارزه با قاچاق و ارز است كه چندبار اين 
قانون نوشته شده بود، اما مشكالتي داشت كه اين 
قانون اصالح شده و ۹۰ درصد مشكالت قانون مبارزه 
با كاال و ارز در اين اصالحيه برطرف شده است، اين 
را من از مهم ترين و بهترين كارهاي كارشناس��ي 
مي دانم كه در مجلس انجام ش��ده است و اين خبر 
خوب را مي دهم كه مشكالت امروز قاچاق كاال و ارز 
با اصالح قانون جديد قابل رفع است، توليدكنندگان 
اميدوار باشند، تمام تالش مان را كرديم كه منافذ را 
ببنديم. اين قانون ظرف يكي، دو ماه آينده به عنوان 
يك كار مهم در مجلس يازدهم عملياتي خواهد شد.

الزام واريز سود ناشران
از طريق سجام

رض��ا باقري، دبير ش��وراي فن��اوري اطالع��ات اصل 
اظهار داش��ت: با توجه به افتتاح سامانه اي كه با حضور 
رييس جمهوري و وزير اقتصاد در جلسه شوراي فناوري 
اطالعات صورت گرفت، دستورالعمل واريز سود از طريق 
اين س��امانه بعد از تصويب در ش��وراي عالي بورس به 
ناشران ابالغ خواهد شد. وي با بيان اينكه درسال جاري 
بيش از ۱۰ ميليون سهامدار سود سهام خود را از طريق 
سامانه سجام دريافت كرده اند، افزود: با اين وضعيت اگر 
سهامداري در ۱۰ بانك حساب بانكي براي دريافت سود 
سهام در اختيار داشته باشد اساسا با وجود سامانه سجام 
و دريافت س��ود سهام از اين طريق ديگر نيازي ندارد تا 
با صرف وقت و هزينه و مراجعه به ۱۰ بانك نس��بت به 
دريافت سود سهام شركت هاي خود اقدام كند و اين يك 
اتفاق و تحول بزرگ در تاريخ بازار سرمايه است. باقري 
اصل با بيان اينكه واريز سود از طريق سامانه )سجام( در 
سال جاري نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته 
است، افزود: مجامع اكثر شركت هاي بازار سرمايه در نيمه 
نخست سال قرار دارد اما در عين حال در اين ماه واريز 

سود سهام شركت مخابرات از طريق سجام انجام شد.

صف خريد پااليشي ها
با مصوبه مجلس

نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي 
و در جريان رس��يدگي به طرح برخي احكام مربوط به 
اصالح ساختار بودجه كل كش��ور، با ماده 8 اين طرح 
موافقت كردند. بر اساس اين مصوبه، تنظيم، تدوين و 
ابالغ شاخص هايي متضمن رعايت عدالت در پرداخت 
تس��هيالت بين استان ها بر اس��اس آيين نامه مصوب 
هيات وزيران است. در ادامه، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي با ۱۴۳ رأي موافق، 5۷ رأي مخالف و 5 ممتنع 
از مجموع ۲5۲ نماينده حاضر در جلس��ه با پيشنهاد 
مالك شريعتي درباره ماده ۹ طرح برخي احكام مربوط 
به اصالح ساختار بودجه كل كشور موافقت كردند. بر 
اساس پيشنهاد شريعتي، ماده )۹( بدين شرح اصالح 
شد: تمهيدات الزم جهت ايجاد زيرساخت هاي مورد 
نياز براي افزايش فروش نفت خام، گاز و ميعانات گازي به 
پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و پتروپااليشگاه هاي داخل از 
طريق اعطاي تنفس خوراك و كاهش تدريجي صادرات 
با استفاده از ظرفيت بخش هاي غيردولتي، شركت هاي 
دانش بنيان و ابزار بازار سرمايه و همچنين پيش بيني 
رديف مستقل در بودجه سنواتي براي كليه منابع حاصل 

از عرضه داخلي نفت خام، گاز و ميعانات گازي.

اعتبار كارگزاري ها و سود و 
كارمزد آن مشمول ماليات شد

دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي اعالم كرد: به موجب 
بخشنامه ۹ مهر موضوع مشموليت خدمات اعتباري و 
تامين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند ۱۱ 
ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شده، ساير 
اش��خاص ارايه دهنده خدمات اعتباري و تامين منابع 
مالي كه فاقد عناوين و مصاديق مصرح در بند مذكور 
باش��ند، مش��مول پرداخت ماليات و عوارض خواهند 
بود. در اين راستا، وفق مقررات موضوعه، ماخذ مطالبه 
ماليات و عوارض ارزش افزوده بابت تسهيالت اعطايي 
ش��ركت هاي كارگزاري به مشتريان، س��ود و كارمزد 
دريافتي شركت هاي كارگزاري از مشتريان )ما به ازاء 
ارايه خدمات تامين مالي( خواهد بود. شايان ذكر است 
اعتبار خريد و فروش سهام مقدار وجهي است كه توسط 
كارگزاري به مشتريان ارايه مي شود تا شخص بتواند در 
يك بازه زماني مشخص، عالوه بر سرمايه اصلي خود از 
اين اعتبار براي خريد و فروش اوراق بهادار استفاده كند. 
پس از سررسيدن تسويه اعتباري نيز نقدينگي را تهيه و 

اعتبار كارگزاري را تسويه كنيد.

نحوه طبقه بندي اطالعات 
محرمانه بورسي

امين بديع صنايع، رييس اداره پيشگيري و ارتقاء سالمت 
بازار سرمايه گفت: با پيگيري هاي مستمر صورت گرفته 
از سوي اداره پيش��گيري و ارتقاء سالمت بازار سرمايه، 
دستورالعمل »طبقه بندي اطالعات محرمانه و تعيين 
دسترسي اشخاص به آن در بازار سرمايه« تدوين شد كه 
پس از طرح و بررسي در كميته تدوين مقررات سازمان و 
نيز ارايه پيشنهاد آن از سوي هيات مديره سازمان بورس، 
در جلسه اخير شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب 
رسيد. رييس اداره پيشگيري و ارتقاء سالمت بازار سرمايه 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اين دستورالعمل در 
اجراي ماده ۱5 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب هيات وزيران، تدوين و به تصويب رسيد؛ به نحوي 
كه بر اساس آن، طبقه بندي اطالعات محرمانه و تعيين 
دسترسي اشخاص به آن، به موجب مقرراتي خواهد بود 
كه به پيشنهاد سازمان، به تصويب شوراي عالي بورس 
مي رس��د. وي تصريح كرد: در همين راستا و در جهت 
تعيين مصاديق اطالعات محرمانه، اشخاص مشمول، 
نحوه دسترسي به اطالعات محرمانه و در نهايت ضمانت 
اجراي عدم رعايت مقررات مربوطه و حفظ اين اطالعات، 
موارد به صورت شفاف تدوين و نحوه دسترسي و گردش 
اين اطالعات به صورت دقيق بيان شده تا هيچگونه ابهامي 
در اين زمينه وجود نداشته باشد. به گفته بديع صنايع، 
رعايت اصول طبقه بندي محرمانه در اين دستورالعمل 
مورد تاكيد قرار گرفته و مس��ووليت و وظايف اشخاص 
مشمول در اين رابطه و ميزان دسترسي آن، بطور مشخص 
تبيين و تعيين تكليف شده است. وي اظهار داشت: در 
اين ميان، يكي از موارد مهم در تدوين اين دستورالعمل، 
تعيين سطوح اطالعات محرمانه به تفكيك »محرمانه«، 
»خيلي محرمانه«، »سري« و »به كلي سري« است و در 
عين حال، تعيين مسوول تأمين زيرساخت ها و ملزومات 
مربوط به نگهداري و حفاظ��ت از اطالعات در هر يك از 
اشخاص مشمول نيز، از ديگر مفاد اين دستورالعمل است.

سوءاستفاده ناشران از نبود دادگاه و قانون تخصصي در حوزه بورس

نبود بازارگردان در ۱۶ درصد از شركت ها

مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه خبر داد

رونمايي اوراق سلف مسكن در بورس كاال
پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن گفت: با 
كمك اين ابزار مالي بورس كاال، ارزش تمام شده ساخت 
يك واحد يا يك پروژه، تبدي��ل به ورقه هاي كوچك 
بهادار مي شود و در بازار توسط انبوه ساز عرضه مي شود. 
در اين بازار مردم مي توانند به منظور حفظ ارزش پول 
خود را در مقابل ت��ورم، اوراق مس��كن از بورس كاال 
خريداري كنند. مديركل دفتر اقتصاد مسكن ادامه داد: 
بازار سرمايه فضاي مناسب و ابزار مناسب براي تامين 
مالي بخش مسكن است. بدين معنا سرمايه هاي خردي 
كه در اقتصاد مي چرخد و س��رگردان است مي توانند 
به عنوان تامين كننده منابع ساخت در خدمت توليد 
مسكن قرار گيرند يا در خدمت تقاضا براي تجهيزات 
قدرت خريد متقاضي باشند. از اين نظر هيچ راهي وجود 
ندارد تا از ابزارهاي بازار سرمايه در بخش مسكن و حل 
و باز كردن گره تامين مالي بخش مسكن استفاده شود 
كه در هفته هاي آتي از اين موضوع رونمايي مي شود. 
اصالني اعالم كرد: اوراق س��لف بازار مسكن با كمك 
بورس كاال طراحي شده است و در يك پروژه به زودي 
عملياتي مي شود. ارزش تمام شده ساخت يك واحد يا 
يك پروژه تبديل به ورقه هاي كوچك بهادار مي شود و 
آنها در بازار توسط انبوه ساز عرضه مي شود. از آنجاييكه 
مردم مي خواهند ارزش پول خ��ود را در مقابل تورم 
حفظ كنند يكي از راهكارهايي كه مي توانند انجام دهند 
خريد اوراق است و پول ساخت يا هزينه هاي ساخت 
مسكن از طريق اوراق بهادار براي سازنده تامين خواهد 
ش��د. در واقع يكي از روش هايي ك��ه موجب كاهش 
وابستگي به سيس��تم بانكي خواهد شد بازار سرمايه 
است. مديركل دفتر اقتصاد مسكن ادامه داد: يكي از 
گره هاي توليد مسكن، تامين مالي است. حداكثر وامي 
كه هم اكنون براي مسكن پرداخت مي شود يك بيستم 
قيمت مسكن نيست. بنابراين مهم است كه منابع ارزان 
قيمتي از بازار اخذ شود و عرضه مسكن در بورس كاال نه 
تنها موجب افزايش قيمت نمي شود كه معتقد هستيم 

اثر كاهشي دارد.

     پيش بيني قيمت مسكن
وي در خصوص پيش بيني قيمت مسكن اظهار داشت: 
تا متغيرهاي اثرگذار در قيمت مسكن شناسايي نشود و 
از آنها اطمينان حاصل نكنيم، نمي توانيم راجع به اقتصاد 
مسكن به ويژه تحوالت قيمت مسكن اظهارنظر كنيم. 
مديركل دفتر اقتصاد مسكن افزود: اگر اتفاقاتي كه افتاده 
به همين روال پيش برود، بدين معنا كه انتظارات تورمي 
و نقدينگي كنترل ش��ود، قيمت ارز نوس��ان جدي پيدا 
نكند، بخش مس��كن ثبات پيدا مي كند و در اين شرايط 
شايد روند كاهش��ي همسو با نرخ ارز را نيز شاهد باشيم. 
اصالني خاطرنشان كرد: ش��وك هايي كه در نرخ ارز رخ 
مي دهد همراستا با شوك هايي است كه در نرخ مسكن 
اتفاق مي افتد و به شكل واقعي مي توانيم نشان بدهيم كه 
قيمت مسكن با يك دوره تاخير همان رفتارهاي نرخ ارز 
را در بازار تكرار مي كند. بنابراين پيش بيني بازار مسكن 
متاثر از نوسانات نرخ ارز است. اگر وضعيت متغيرهاي موثر 
بر بخش مسكن به همين روال باشد و شاهد روند كاهشي 
در نرخ ارز باشيم، حتما قيمت مسكن در كوتاه مدت ثابت 
اس��ت و در بلندمدت مي تواند كاهشي باشد. اصالني در 
پاسخ به اين پرسش كه در پنج سال گذشته قيمت مسكن 
چند برابر ش��ده است، گفت: قيمت مسكن در پنج سال 
گذشته بيش از ۲۰۰ برابر افزايش يافته است. اين افزايش  
قيمت ها در كالن شهرها و به ويژه تهران بسيار زياد بوده 
است. همانطور كه اين افزايش قيمت در ساير زمينه ها از 
جنس دارايي و كاالهاي مصرفي نيز رخ داد. وي با تاكيد 
بر اينكه نمي توان مسكن را از ساير مولفه هاي اقتصادي 
جدا دانست، افزود: آنچه كه قيمت بيش از اندازه مسكن 
را غيرقابل تحمل مي كند دو موضوع است. اول آنكه براي 
سكونت در يك واحد مسكوني، حداقل  بايد عدد 5۰ متر 
را شاخص قرار دهيم كه با توجه به افزايش قيمت ها، رقم 
بسيار بزرگ خواهد شد. و از همه مهم تر اينكه، مسكن به 
عنوان سر پناه است و به همين دليل بايد از نظر اجتماعي، 
فرهنگي، خانوادگي موردتوجه قرار گيرد. به گفته وي، 
ممكن ب��ود اگر كاالي مصرفي چني��ن افزايش قيمتي 

را تجربه مي كرد به راحتي مي ش��د براي آن جايگزيني 
انتخ��اب كرد و آن راح��ذف كرد. در حالي ك��ه در مورد 
مسكن هيچ جايگزيني نمي توان يافت. از اين منظر نيز 
مسكن كاالي بسيار پراهميتي است. مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن در خصوص ارايه ميانگين متوسط قيمت خريد و 
فروش هر متر مربع واحد مسكوني گفت: مبناي محاسبه 
قيمت هاي مسكن آن چيزي است كه در بازار اتفاق افتاده و 
معامله شده است كه اين معامالت در سامانه ثبت معامالت 
امالك و مستغالت )سامانه كد رهگيري( ثبت شده است. 
تمامي معامالتي كه در سامانه كد رهگيري ثبت مي شود 
از طريق اين سامانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 
مي گيرد و محاسبه متوسط قيمت ها از اين طريق محاسبه 
مي شود. بدين معنا داده هاي پرت از كل داده ها حذف و 
ميانگين قيمت هاي واقعي مالك محاسبه قرار مي گيرد.

اصالني يادآور شد: تا به حال فقط قيمت هاي شهر تهران 
به عنوان قيمت مبنا براي بخش مسكن محاسبه و اعالم 
مي ش��د. در آماري كه به تازگي منتشر شده است، آمار 
خريد و فروش هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق يك 
و سه شهر تهران از آمار متوسط ميانگين قيمت مسكن 
خارج شده است و با اينكار ۱۰ ميليون كاهش قيمت را 
داش��تيم. وي در بيان داليل حذف مناطق يك و س��ه از 
محاسبه متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع واحد 
مسكوني گفت: به اين دليل كه اين مناطق، مناطق ويژه اي 
هس��تند از آمار حذف شدند. باالترين قيمت  هاي واحد 
مسكوني در منطقه يك شهر تهران است. وقتي قيمت 
خري��د و فروش در منطقه يك اعالم مي ش��د، به عنوان 
نمونه، مناطق ۱۷ و ۱8 شهر تهران و ساير مناطق سعي 
مي كردند قيمت ها را با باالترين منطقه تعديل كنند و اثر 
رواني بر اذهان عمومي مي گذاشت و مي گذارد. اصالني 
در پاسخ به اين پرس��ش كه در پنج سال گذشته چقدر 
مسكن توليد شد و چه ميزان از آنها در مناطق مرفه بوده 
است، گفت: مطالعاتي كه بر اساس آن نيازسني در كشور 
در خصوص توليد مسكن انجام مي شود بر اساس طرح 
جامع مسكن اس��ت. طرح جامع مسكن يك بار در سال 

8۴ تهيه ش��د و دوباره در سال ۹۴ تا ۹۶ بازبيني و مرور و 
مجددا منتشر شد. وي افزود: بر اساس طرح جامع مسكن، 
نياز ساالنه كشور به مس��كن ۷۰۰ هزار واحد در مناطق 
شهري و ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستايي است. اين 
بدان معناست كه اگر قرار باشد اين نياز تامين شود ساالنه 
در مناطق شهري ۷۰۰ هزار پروانه بايد صادر شود و همه 
آنها بايد منجر به س��اخت ش��ود. در حالي كه بر اساس 
اطالعات شهرداري ها، تقريبا س��الي ۳۰۰ تا ۳5۰ هزار 
واحد پروانه صادر مي شود كه حدود ۷۰ تا ۷5 درصد آنها 
منجر به ساخت خواهد شد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
گفت: در سال هاي گذشته بازدهي حاشيه سود در بخش 
توليد مسكن كمتر از حاشيه نرخ سود در ساير بخش ها 
از جمله بازار ارز، بورس و دارايي بودهاس��ت. بازدهي در 
بازارهاي مختلف در ۱۰ سال اخير نشان مي دهد كه در 
بورس حدود 5۱ درصد، متوسط ۱۰ ساله رشد قيمت رخ 
داده است. در حالي كه اين مبلغ براي بخش مسكن ۲۶ 
درصد محاسبه شده است. بدين معنا مسكن آخرين رتبه 

در بازدهي )رشد قيمتي( داشته است.
وي افزود: بازدهي با سرمايه گذاري ارتباط مستقيم دارد. اگر 
سرمايه گذار احساس كند كه در بازاري سرمايه گذاري اش 
سودآورتر است سرمايه اش را در آن بازار مي برد. به ويژه كه 
اين سودآوري در بازار دارايي، ارز و بورس بيشتر است. در 
حالي كه در بازار مس��كن حداقل ۲ تا ۲ سال و نيم خواب 
سرمايه وجود دارد و همين نوسانات در فضاي اقتصادي 
موجب شده تا س��رمايه گذاران در كوتاه مدت و حتي در 
ميان مدت جذب بازارهاي رقيب مسكن شوند. اين برآيند 
نشان مي دهد كه حاصل اين فرآيند توليد واقعي مسكن 
در حدود ۲۷۰ تا ۲8۰ هزار واحد بطور س��االنه است. وي 
همچنين در خصوص قيمت هاي واحد مسكوني اقدام ملي 
مسكن، گفت: قميت ساخت هر مترمربع واحد مسكوني 
۲ ميليون و ۷۷۰ هزار تومان برآورد ش��د كه همين عدد 
هم اكنون پايين تر از قيمت بازار براي ساخت و ساز است. 
مقرر است قميت ها توسط سازمان برنامه و بودجه تعديل 

شود كه اين تعديل در جهت افزايش است.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه تصويب »طرح الزامات و اولويت هاي تدوين بودجه 
سال 1400 شهرداري تهران با راي اكثريت اعضاي شوراي 
ش��هر تهران« بخش قابل توجهي از زمان نشست علني 
ديروز پارلمان شهري را به خود اختصاص داد اما واكنش 
برخي از اعضاي شوراي شهر به اظهارات پيروز حناچي، 
ش��هردار پايتخت درباره امالك واگذار شده شهرداري و 
همچنين مساله كوه خواري در تهران نيز قابل توجه بود. 
به گزارش »تعادل« ديروز برخي از اعضاي شوراي شهر 
تهران با توجه به مشكالت ايجاد شده براي شهروندان در 
دوران كرونا، تاكيد داشتند كه رويكرد بودجه سال آينده 
تهران »حمايتي« باشد، مساله اي كه با مخالفت مواجه 
شد. ديروز در حالي چنين پيشنهادي در صحن علني شورا 
مطرح شد كه اساسا شهرداري سازماني خدماتي- عمراني 
است و در حال حاضر شهر تهران با مشكالت متعددي از 
جمله آلودگي هوا، ترافيك، فرس��ودگي و كمبود شديد 
ناوگان حمل و نقل عمومي اعم از مترو و اتوبوس مواجه 
اس��ت و حتي از بودجه كافي براي رفع اين كاستي هاي 
اساسي كه سالمت كليه شهروندان را نشانه رفته است، 
برخوردار نيس��ت. همزمان مس��ائلي همچون مسكن 
اجتماعي، بهداشت، آموزش و حمايت از اقشار ضعيف و... 
هريك متوليان و دستگاه هاي دولتي و حكومتي خاص 
خود را دارند و شايسته نيست با ورود شهرداري به چنين 

مسائلي، بر حجم موازي كاري ها افزوده شود.

    بودجه 1400 و كرونا
در همين رابطه، مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي شهر تهران گفت: همه گيري كوويد 
19 اثرات مس��تقيم و غير مستقيمي بر منابع و مصارف 
بودجه سال 1399 دولت و شهرداري تهران داشته است، 
با توجه به تداوم شرايط ناش��ي از همه گيري و در پيش 
بودن تدوين و ارايه اليحه بودجه سال 1400 ضروري است 
بودجه ريزي در سايه كرونا به عنوان وجه تمايز بودجه سال 
1400 با بودجه سال هاي گذشته مورد توجه قرار گيرد. او 
افزود: بديهي است غفلت از اين مهم در فرآيند بودجه ريزي 
سبب خواهد شد تا غافالن با چوب بودجه از رويا پردازي 
بيدار ش��وند. فراهاني تصريح كرد: بودج��ه در بردارنده 
برنامه هاي ما براي دستيابي به اهداف به همراه پيش بيني 
مالي مورد نياز در دس��تيابي به اهداف اس��ت، بر همين 
اساس ما در سال 1400 به عنوان سال سوم اجراي برنامه 
پنج ساله سوم توسعه شهر تهران نيازمند توجه به تكاليف 
مقرر براي اجراء در اين س��ال هستيم. او تاكيد كرد: پنج 
جهت گيري كالن و اساسي بودجه سال 1400 شهرداري 
را با لحاظ نظرات كارشناسي كميسيون ها تهيه كرديم كه 
در دس��تور كار قرار دارد، اميدوارم با تصويب اين الزامات 
شاهد توجه ش��هرداري در تدوين بودجه1400 باشيم. 
به رغم اين موارد يكي از مفقوده هاي مهم مديريت شهري 
كه اثرش را اكنون و در نتيجه ش��يوع كرونا بيش ازپيش 
نشان مي دهد، سياست اجتماعي و رفاهي شهري است كه 
بايد مورد توجه شوراي شهر و مديران شهري قرار گيرد.

فراهاني ادامه داد: بايد براي ش��هرداري سياست گذاري 
اجتماعي در دستور كار قرار گيرد و براساس آن شهرداري 
در قالب »ايفاي مسووليت اجتماعي شهري« بخشي از 

فعاليت ها و اقدامات خود را بازآرايي كند.
او بيان كرد: حوزه هايي مانند توانمندس��ازي اجتماعي، 
مس��كن اجتماعي و استيجاري، مش��اغل غيررسمي، 
سالمت اجتماعي، بي خانمان ها، كارگران فصلي، كودكان 
كار و مهاجران، ازجمله حوزه هاي ضروري براي توجه به 
ايفاي مسووليت اجتماعي شهري به شمار مي روند كه 
شهرداري بايد با تس��هيل گري زمينه حضور، اقدامات 
مشترك با حضور شركت ها و موسسات غير دولتي براي 

ايفاي مسووليت اجتماعي را فراهم كند.

    پرداخت حقوق؛ اولويت اصلي در شهرداري 
سيد حس��ن رس��ولي خزانه دار ش��ورا اما در واكنش به 
پيشنهاد مطرح شده در ارتباط با در نظر گرفتن بودجه 
براي سازمان هاي اجتماعي شهرداري بيان كرد: فرض 
همكاران محترمي كه اين بند را پيشنهاد را كردند، اين 

اس��ت كه متاثر از ويروس كرون��ا پرداخت هاي حقوق و 
دستمزد سازمان ها و شركت هاي مورد نظر متوقف شده 
است. او افزود: اوال به روال هميشگي در كميته تخصيص 
منابع شهرداري به همان داليلي كه در جلسه ذكر شد، 
اولويت اول با حقوق و دس��تمزد است. هيچ تفاوتي بين 

ستاد، صف، سازمان ها و شركت ها نيست.
رس��ولي گفت: در حال حاضر كه آبان به اتمام رسيده و 
آخرهاي آذرماه هس��تيم، با هر زحمتي بوده حوزه مالي 

تامين منابع كرده   و حقوق را پرداخت كرده است.
او اضافه كرد: نكته بعدي اينكه ما وقتي كه اليحه بودجه را 
شهرداري بدهند، در رديف هاي درآمد و هزينه سازمان ها 

و شركت هاي مورد نظر لحاظ خواهيم كرد.

    حمايت از آسيب ديدگان از كرونا
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در جمع 
خبرنگاران در تش��ريح جلسه ش��ورا با اشاره به تصويب 
الزامات بودجه س��ال 1400 ش��هرداري ته��ران گفت: 
همانط��ور كه مي دانيد ما نزديك به زماني هس��تيم كه 
شهرداري بايد اليحه بودجه سال 1400 را به شورا ارسال 
نمايد لذا قبل از آن بايد الزامات بودجه را در قالب مصوبه 
به شهرداري ابالغ كنيم كه اين امر با فوريت مطرح شد و 
به دليل كمي وقت اكثر پيشنهاد ها در صحن شورا مطرح 
شد. هاشمي گفت: از قبل روال بر اين بود كه اين مسائل در 
كميسيون ها هم انديشي شود اما به دليل كمي وقت بيشتر 
پيشنهاد ها در صحن مطرح شد كه از مرز 20 پيشنهاد هم 
گذشت. الزامات بودجه سال 1400 بيشتر سمت و سوي 
اجتماعي دارد و به س��مت حمايت از كساني است كه از 

كرونا آسيب ديده اند.
هاشمي با اشاره به بودجه سال 1400 شهرداري تهران 
گفت: اليحه بودجه بايد تا 30 دي ماه به شورا ارسال شود 
و بر اساس پيش بيني ها بودجه س��ال آينده نيز بر مدار 
بودجه س��ال قبل يعني حول و حوش 30 هزار ميليارد 
تومان خواهد چرخيد. او همچنين اظهار كرد: جلس��ه 
هم انديشي اعضاي ش��ورا با ش��هردار تهران و برخي از 
معاونانشان صبح يكشنبه برگزار شد كه حول دو موضوع 
بود. موضوع اول حول مصوبه جديدي بود كه از س��وي 
وزارت و راه شهر سازي در خصوص منطقه جماران مطرح 
شده بود. بررسي ش��بهات موجود و اينكه با اين مصوبه 
چگونه بايد برخورد ش��ود، محور گفت وگوهاي اعضا با 

شهردار و معاونانشان بود. 
اوافزود: موضوع دوم بحث امالك بود كه در چند روز اخير 
س��وء تفاهماتي را پيش آورده البته بايد توجه داشت در 
اينگونه مسائل كسي هدف تخريب نيست و دو طرف بايد 

آرامش خود را حفظ كنند. رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: البته شهرداري تهران بايد نظرش را نسبت 
به تك تك امالك، چه آنها كه مي خواهد پس بگيرد و چه 
آنها كه نمي خواهد پس بگيرد و نظرش اين است كه اين ها 
بر اساس ضوابط واگذار شده به شورا اعالم كنند تا شورا در 
اين خصوص تصميم گيري بهتر و صريح تري داشته باشد.

    هكتارها زمين و فضا 
هنوز پس گرفته نشده است

حجت نظري، رييس كميته مشاركت هاي مردمي شوراي 
اسالمي ش��هر تهران نيز در دويست و پنجاه و پنجمين 
جلسه شورا و در تذكري خطاب به شهردار تهران گفت: 
تذكر امروز بنده پيرامون اتفاقي است كه طي يكي، دو روز 
اخير و پس از مصاحبه شهردار تهران پيرامون پس گرفتن 
برخي از امالك شهرداري باعث ايجاد سر و صدا در فضاي 
مجازي شده و ما واكنش هايي را در مورد آن شاهد بوديم.  
وي ادامه داد: جا دارد تاكيد  كنم كه جناب آقاي شهردار 
تهران موضوعي را مطرح كردند كه شورا از سه و سال و نيم 
پيش پيگير آن است و اتفاقاً بايد محكم تر از اين هم موضوع 
را مط��رح مي كردند. نظري افزود: م��ا از زمان حضور در 
شوراي شهر تهران به دنبال پس گرفتن اين امالك بوديم 
و اما متاسفانه ش��اهد اين بوديم كه ظرف مدت كوتاهي 
موضوع توس��ط يكي از مديران شهرداري به نوعي پس 

گرفته شد و به عبارت بهتر عقب نشيني صورت گرفت.
نظري اظهار كرد: من به جناب آقاي شهردار تذكر مي دهم 
حال كه از پس گرفتن ۶ هزار متر مربع فضا صحبت كردند 
چرا از پس نگرفتن هكتارها زمين و فضا در طول سه سال 
و نيم اخير با وجود تاكيد شوراي شهر صحبت نكردند؟ از 
شهردار تهران مي خواهم كه در اين مورد محكم تر بايستند 
و سند و مدركي كه دوستان مدعي هستند وجود ندارد و 
شهرداري مدعي است كه وجود دارد و تا امروز منتشر شده 
را  منتشر  كنند. اين عضو شورا تاكيد كرد: من از شهردار 
تهران مي خواهم كه در مس��ير پس گرفتن اين فضاها و 
امالك با قدرتمند يا فاقدان قدرت بدون تعارف رفتار كرده 

و اين روند زودتر جلو برود.

    خطر تخريب و ريزش ده ها خانه 
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي ش��هر تهران نيز در دويست و پنجاه و پنچمين 
جلسه ش��ورا در تذكري نس��بت به عدم وجود سازوكار 
الزم براي صدور پروانه هاي اضطراري مقاوم سازي براي 
خانه هاي در حال تخريب كه نياز به تخريب و نوس��ازي 
ندارند تذكر داد. او با بيان اينكه متاسفانه نه تنها در شهر 

تهران بلكه در كل كشور سازوكار مقاوم سازي هنوز تعريف 
نشده است، اظهار كرد: تنها يك الگوي تخريب و نوسازي 
براي خانه ها در كل كش��ور وجود دارد و اين يك اشكال 
اساس��ي است. در جلس��ه اي كه با آقاي تركان به عنوان 
مسوول بافت فرسوده در دولت اول آقاي روحاني داشتيم، 
ايشان نيز اعالم كردند كه بسياري از خانه هاي موجود نياز 

به پروانه مقاوم سازي دارند.

    كوه هاي تهران
در معرض آسيب »شهري سازي«اند

سيد آرش حسيني ميالني، رييس كميته محيط زيست 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در نطق پيش از دستور، با 
قرائت روايتي از مسافرت تفريحي فتحعليشاه به توچال در 
203 سال پيش گفت: در شرايطي كه محيط زيست تهران 
وضعيت سختي را تجربه كرده و به سختي نفس مي كشد، 
كوه هاي مجاور تهران به آخرين سنگرهاي طبيعت شهري 
تبديل شده اند و در افزايش توان طبيعي شهر، كمك به 
پااليش هوا، تامين آب شرب، افزايش تنوع زيستي و در 
يك كالم، زيست پذيرتر كردن شهري چون تهران نقش 

مهم و بسزايي دارند.
وي تصريح كرد: كوهستان ها عالوه بر آنكه يك اندوختگاه 
كم مانند تنوع زيستي هستند، فرصت دستيابي به طبيعت 
و رس��يدن به آرامش و فراغت انساني كه دربند فضاهاي 
بتني و گرفتاِر خودرو و اقسام و انواع ماشين شده و برايش 
چشم اندازهاي طبيعي كم وبيش دست نيافتني و ديرياب 
است را مي دهد كه نعمت بزرگ و بي بديلي براي كالنشهر 

تهران است.
سخنگوي كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
ش��هري با تاكيد بر اينكه محيط هاي بكر و ارزش��مند 
كوهس��تان، همانند ديگر زيس��ت بوم هاي اطراف شهر 
در معرض آسيب »شهري سازي«اند، خاطرنشان كرد: 
كش��يده ش��دن جاده تا نزديك قله، توسعه  تله كابين و 
پيست هاي اسكي، راه دادِن وسايل موتوري به ارتفاعات 
و انواع ساخت وسازها، مي روند كه اين آخرين پناه را هم 
از ما بگيرند. وي با اشاره به كوهخواري هاي اطراف تهران 
بيان كرد: مساله تخريب كوهستان هاي مجاور تهران كه 
به شكل كوه خواري هايي به اسم گردشگري و توسعه اما 
به كام رانت خواران انجام شده، به گونه اي است كه ما براي 
تأمين آب شرب شهروندان، حفظ ميراث طبيعي، تاريخي 
و هويتي و همچني��ن صيانت و مان��دگاري از فضاهاي 
سبز ش��هري و تنوع زيس��تي چاره اي جز جراحي هاي 
بزرگ نداريم تا بتوانيم ضمن كنترل وضعيت، به تثبيت 

حداقل هاي موجود بپردازيم.

ايرانشهردر شهر

ويژه
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سرقت قطعات پل هاي مكانيزه 
پايتخت

معاون س��ازمان حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران با اش��اره به س��رقت قطعات پل هاي مكانيزه 
تهران گفت: براي همه پل ها نگهباناني تعيين كرديم 
تا عالوه بر تأمين امنيت، از لحاظ پاكيزگي و ايمني 
هم به وضعيت آنها رسيدگي كنند. به گزارش فارس، 
وحيد سرلك، معاون فني و مهندسي سازمان حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: سارقان در 
ساعت هايي كه رفت و آمدي در برخي پل ها وجود 
ندارد، بعضي قطعات آسانسور يا پله برقي را سرقت 
مي كردند و به همين دليل، براي همه پل ها نگهباناني 
تعيين كرديم ت��ا عالوه بر تامين امني��ت، از لحاظ 
پاكيزگي و ايمني هم به وضعيت آنها رسيدگي كنند.

فشارهاي  محرمانه براي لغو 
محدوديت ارتفاعي جماران

محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران در توييتي از تداوم فشارها براي لغو 
محدوديت ارتفاعي جماران به صورت محرمانه و مبتني 
بر منافع بخشي و شخصي خبر داد.  ساالري در توييتر 
خود نوشت: در كنار مجموعه اتفاقات كشور،  فشارها 
همچنان براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران 
آن هم مبتني بر نگاه هاي معطوف به منافع بخشي و 
شايد هم شخصي و البته در چارچوبي  محرمانه، تداوم 
دارد. وي افزود: خواس��تم مردم بدانند كه كميسيون 
شهرسازي و كليت شوراي پنجم همه تصميم گيري ها 

را رصد مي كند. جزييات را بعدا اعالم مي كنم.

واكنش تاكسيراني به توهين 
مجري يك برنامه تلويزيوني

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران در 
پي توهين مجري برنامه دستپخت مورخ 22 آذر 1399 

به قشر خدوم تاكسيران اطالعيه اي را صادر كرد.
به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه آمده اس��ت: به عنوان 
نماينده خانواده بزرگ تاكس��يراني شهر تهران برآن 
ش��ديم تا در مواجهه با سوال پرحاشيه مجري برنامه 
دستپخت با مضمون »بابات راننده تاكسي است پيش 
دوستات ناراحت نمي شي؟« با انتشار اين متن از منزلت 
و جايگاه شريف تاكسيرانان خدوم پايتخت و خانواده 
محترم آنها دفاع كنيم، چرا كه شايسته نيست اين قشر 
خدوم و زحمتكش از سوي رسانه ملي كه بايد مروج 
فرهنگ اسالمي ايراني باشد مورد توهين قرار بگيرند. 
خودروي تاكسي و شغل ش��ريف تاكسيراني ضمن 
فعاليت در شرايط سخت كاري، همواره تداعي اعتماد 
و اطمينان خاطر در شهروندان بوده و اين مهم ارزشمند 

و قابل ستايش است.

ماجراي مشاهده تمساح 
در درياچه چيتگر 

به دنبال انتشار اخباري درباره وجود شواهدي مبني بر 
حضور تمساح در درياچه چيتگر، علي اكبر عفت منش، 
مع��اون اجرايي پروژه درياچ��ه چيتگر گفت: حدس 
مي زني��م گونه اي كه مش��اهده و از آن عكس برداري 
شده است اليِگيتور فيش )alligator gar( يا ماهي 
سرسوسماري باش��د. تاكنون نيز شواهدي مبني بر 
وجود ردي از تمس��اح در اين درياچه مشاهده نشده 
است. به گزارش ايس��نا، او ادامه داد: ما با پژوهشكده 
آبزي پروري كه زيرمجموعه ش��يالت اس��ت قرارداد 
بس��ته ايم تا گونه ه��اي آبزي درياچه را شناس��ايي و 
گزارش كند. در اين گزارشات وجود اليگيتور فيش در 
درياچه چيتگر تاييد شده است اما تاكنون گزارشي از 
وجود تمساح در درياچه نداشتيم. به گفته عفت منش 
اليگيتور فيش يا سرسوس��ماري نوعي ماهي اس��ت 
كه پوزه هايي مانند تمس��اح دارد. سرسوسماري نيز 
شكارچي اما كامال آبزي است و در آب شكار مي كند. 
وي با بيان اينكه از زمان انتشار عكس و ايجاد شك و 
شبهه هايي در زمينه وجود تمساح در درياچه چيتگر 
ما به نيروهاي آتش نشاني و محيط زيست اطالع داديم، 
گفت: تاكنون نشاني از تمس��اح در درياچه مشاهده 
نشده است. او همچنين توضيح داد: پياده راه درياچه 
طي سال هاي اخير آسيب هايي ديده است كه نياز به 
تعويض داش��ت. از اين رو به دليل انجام فعاليت هاي 
عمراني محدوديت هاي براي رف��ت و آمد به درياچه 
ايجاد شده است. در همين حال، شينا انصاري، مديركل 
محيط زيس��ت و توسعه پايدار ش��هرداري تهران در 
واكنش به حضور احتمالي يك گونه مشكوك به تمساح 
در درياچه چيتگر گفت: تمساح يك جانور دوزيست 
اس��ت و در دماي كمتر از 4 درجه سانتي گراد از بين 
مي رود، در نتيجه دوزيست شناسان اعالم كردند كه 
با توجه به برودت هوا تمساح بودن اين جانور منتفي 
اس��ت. انصاري در گفت وگو با ايلنا گفت: از اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان تهران درخواست كرديم 
و چند نوبت از محوطه و درياچه چيتگر بازديد كردند و 
با توجه به اطالعات علمي اينكه اين گونه تمساح باشد، 
بعيد اس��ت.  او ادامه داد: تمساح يك جانور دوزيست 
است و حتما بايد ساعاتي از آب بيرون بيايد و با توجه به 
اينكه از دو سه هفته قبل اين شبهه ايجاد شده است، 
در نتيجه طي اين مدت بايد در خارج از آب هم رويت 
مي شد.  انصاري گفت: از طرفي تمساح در دماي زير 4 
درجه سانتي گراد از بين مي رود و در چيتگر برودت هوا 
از اين دما به ويژه در شب كمتر است.  مديركل محيط 
زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با بيان اينكه 
به نظر مي رس��د گونه موجود در درياچه اردك ماهي 
باشد، گفت: صورت اين  گونه ها از دور شبيه به تمساح 
است و احتماال آن را با تمساح اشتباه گرفتند.  انصاري 
با تاكيد بر اينكه بايد محيط آبي درياچه به طور كامل 
پايش و بررسي شود، افزود: اما دوزيست شناسان اعالم 
كردند كه با توجه به برودت هوا تمساح بودن اين جانور 
منتفي اس��ت با اين حال بررسي هاي بيشتر از جانب 

كارشناسان در حال انجام است. 

واگذاري همه فرودگاه هاي 
وزارت نفت به غير از »جم«

مقام مس��وول در ش��ركت فرودگاه ها از نهايي شدن 
واگذاري ۸ فرودگاه وزارت نفت به شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران خبر داد و گفت: فرودگاه هاي وزارت 

نفت با مشكالت زيادي روبه رو هستند.
به گزارش مه��ر، وزارت نف��ت 9 ف��رودگاه آغاجري، 
عس��لويه )خليج فارس(، ماهشهر، خارك، گچساران، 
الوان، بهرگان، سپري و جم را در مالكيت خود داشت 
كه از سال هاي گذشته، سياست اين وزارت، واگذاري 
برخي امور و فعاليت ه��اي غيرمرتبط با وظايف اصلي 
اين وزارتخانه از جمله فرودگاه داري و ايرالين داري بود.

از همين رو، نفت اير با تغيير نام به شركت هواپيمايي 
كارون، اواخر سال 9۷ به بخش خصوصي واگذار شد.

پس از سانحه اي كه ۷ بهمن 9۸ براي هواپيماي بويينگ 
 ام دي هواپيمايي كاس��پين در فرودگاه ماهش��هر رخ 
داد و اين هواپيما، به داليلي، از انتهاي باند خارج ش��د، 
روند واگذاري فرودگاه ه��اي وزارت نفت به وزارت راه و 
شهرسازي )شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران( 

سرعت بيشتري گرفت.
نيمه شهريور ماه امسال نيز محسن آتش زمزم مديرعامل 
شركت عمليات غير صنعتي ماهش��هر در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، اع��الم كرده بود كه بارها به ش��ركت 
فرودگاه ها گفته ايم حاضريم فرودگاه ماهشهر را رايگان 
به وزارت راه واگذار كنيم، اما شركت فرودگاه ها به دليل 
زيان ده بود اين فرودگاه، حاضر به پذيرفتن اين فرودگاه ها 
نبود. سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، هفته گذش��ته در حكمي، همه 
سرپرس��تان ۸ فرودگاه انتقالي از وزارت نفت به وزارت 
راه را منصوب كرد.محس��ن اميران��ي معاون عمليات 
فرودگاهي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در 
گفت وگو با مهر، با تأييد واگ��ذاري همه فرودگاه هاي 
وزارت نفت به شركت فرودگاه ها، اظهار داشت: قرار بود 
همه 9 فرودگاه وزارت نفت به وزارت راه منتقل شود اما در 
آخرين جلسات، جمع بندي اين بود كه ۸ فرودگاه وزارت 
نفت به شركت فرودگاه ها منتقل شود و فرودگاه جم در 
اختيار نفت باقي بماند.وي افزود: قرار است مالكيت اين 
۸ فرودگاه به شركت فرودگاه ها منتقل شود اما فرودگاه 
جم، به نظر مي رسد به دليل اينكه در نزديكي چاه نفت 
اس��ت، قانونا امكان انتقال ندارد و بايد در اختيار وزارت 
نفت باقي بماند.اميراني با بيان اينكه همه اين فرودگاه ها 
زيان ده هستند، گفت: كار وزارت نفت اساسًا فرودگاه 
داري نيس��ت و بحث هاي ايمني پرواز و ناوبري هوايي 
بايد در اختيار نهاد تخصصي قرار گيرد؛ با اين حال بعد از 
سانحه فرودگاه ماهشهر، روند واگذاري ها سرعت گرفت.

300شغل بركت با حمايت از 
محيط زيست شرق مازندران

سرمايه گذاري بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در 
ش��رق مازندران عالوه بر كمك به حفظ محيط زيست 
ايجاد 300 فرصت شغلي را به دنبال داشته است. معاون 
تامين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
ضمن بيان اين مطل��ب افزود: مش��اركت اقتصادي و 
سرمايه گذاري بنياد بركت در شهر نكا عالوه بر بازيافت 
روزانه ۶0 تن كارتن زباله و كمك به حفظ محيط زيست، 
باعث ايجاد 300 شغل مستقيم و غيرمستقيم براي اهالي 
اين شهرستان محروم شرق استان مازندران شده است.

هادي جوهري خاطرنش��ان كرد: سرمايه گذاري 1۶0 
ميليارد ريالي بنياد بركت در ش��ركت پارس كاغذ نكا 
جمع آوري روزانه ۶0 تن مواد زباله كارتن از سطح شهر و 
كمك به محيط زيست را در پي داشته است. همچنين 
اين شركت توليدكننده انواع كاغذهاي فلوتينگ، الينر 
و ش��به كرافت از بازيافت ضايعات كاغذ )قابل استفاده 
در توليد ورق كارتن و صنايع بسته بندي( ۷0 ميليارد 
ريال صادرات به كشورهاي تركمنستان و عراق داشته 
اس��ت.معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت يادآور شد: شركت مشاركتي بنياد بركت 
قابليت تولي��د 1۶ هزار تن محصول را در س��ال دارد و 
استانداردهاي ايزو 9001، 14001 و 1۸001 را دريافت 
كرده است.وي با اشاره به افتتاح شركت مشاركتي بنياد 
بركت توسط رييس ستاد اجرايي فرمان امام در آذرماه 
سال گذشته گفت: اين شركت تا قبل ورود بنياد بركت 
تا آس��تانه ورشكس��تگي پيش رفته بود، به طوري كه 
عدم بازپرداخت تسهيالت و بدهي ها، صاحبان سهام 
را بر آن داش��ت تا با فروش شركت و تسويه بدهي ها به 
فعاليت شركت جهت كاهش زيان انباشته خاتمه دهند.

جوهري افزود: با مشاركت و سرمايه گذاري بنياد بركت، 
اين شركت توانست جاني دوباره بگيرد به طوري كه بر 
اساس آمار استخراج شده از صورت هاي مالي اكنون در 
وضعيت توسعه اي قرار گرفته است. براي مثال، فروش 
ش��ركت از بدو ورود بنياد بركت از 2۷ ميليارد ريال در 
پايان سال 9۸ به 359 ميليارد ريال رسيده است.معاون 
تامين نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
اظهار داشت: همچنين صادرات محصوالت اين شركت 
به كشورهاي عراق و تركمنستان نيز آغاز شده و تاكنون 
حدود ۷0 ميليارد ريال صادرات صورت گرفته اس��ت.

وي تاكيد كرد: نيروي انساني شركت نيز از 23 به ۶0 نفر 
به طور مستقيم و 300 نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم 
افزايش يافته و يك امنيت شغلي مناسب را در منطقه به 
سهم خود ايجاد كرده و به نوعي توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي را به ارمغان آورده است. به گفته جوهري، با 
اجرايي شدن فازهاي پيش بيني شده براي ارتقاي خط 
توليد، ظرفيت توليد شركت مشاركتي بنياد بركت از 
30 تن ب��ه 45 تن در روز خواهد رس��يد.وي بيان كرد: 
بنياد بركت با هدف محروميت زدايي، اش��تغال زايي و 
توانمندسازي اقتصادي اجتماعي با 400 بنگاه و كارگاه 
توليدي و صنعتي با ظرفيت ايجاد شغل براي 200 هزار 
نفر مشاركت اقتصادي داشته و به ميزان ۶0 هزار ميليارد 

ريال در اين واحدها سرمايه گذاري كرده است. 

الزامات و اولويت هاي تدوين بودجه سال آينده شهرداري در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

يك مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد

آدرس اشتباه به بودجه نويسان 1400 پايتخت

افزايش 200 درصدي قيمت مسكن در 5 سال گذشته
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: 
اكنون توليد واقعي مسكن ساالنه حدود 2۷0 تا 2۸0 هزار 
واحد اس��ت. به گزارش ايرنا، پروانه اصالني در خصوص 
پيش بيني وزارت راه و شهرسازي درباره كاهش قيمت 
مسكن، گفت: به هيچ عنوان تا متغيرهاي اثرگذار در قيمت 
مسكن شناسايي نشود و از آنها اطمينان حاصل نكنيم 
نمي توانيم راجع به اقتصاد مسكن به ويژه تحوالت قيمت 
مس��كن اظهارنظر كنيم. مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
اف��زود: اگر انتظارات تورمي و نقدينگي كنترل ش��ود  و 
قيمت ارز نوسان جدي پيدا نكند، بخش مسكن ثبات پيدا 
مي كند و در اين شرايط شايد روند كاهشي همسو با نرخ 
ارز هستيم. اصالني اظهار كرد: شوك هايي كه در نرخ ارز 
رخ مي دهد همراستا با شوك هايي است كه در نرخ مسكن 
اتفاق مي افتد و به شكل واقعي مي توانيم نشان بدهيم كه 
قيمت مسكن با يك دوره تاخير همان رفتارهاي نرخ ارز 
را در بازار تكرار مي كند. اصالني در پاسخ به اينكه در پنج 
سال گذشته قيمت مسكن چند برابر شده است، گفت: 
قيمت مسكن در پنج سال گذشته بيش از 200 درصد 
افزايش يافته و اين افزايش قيمت ها در كالن شهرها و به 
ويژه تهران بسيار زياد بوده است. همان طور كه اين افزايش 
قيمت در ساير زمينه ها مانند دارايي و كاالهاي مصرفي 
نيز رخ داد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن در خصوص ارايه 

ميانگين متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع واحد 
مسكوني، گفت: مبناي محاسبه قيمت هاي مسكن آن 
چيزي است كه در بازار اتفاق افتاده و معامله شده كه اين 
معامالت در س��امانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 

)سامانه كد رهگيري( ثبت شده است.
وي گفت: تمامي معامالتي كه در س��امانه كد رهگيري 
ثبت مي شود از طريق اين سامانه واكشي شده و در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد و محاسبه متوسط 
قيمت ه��ا از اين طريق محاس��به مي ش��ود. بدين معنا 
داده هاي پرت از كل داده ها حذف و ميانگين قيمت هاي 

واقعي مالك محاسبه قرار مي گيرد.
اصالني يادآور شد: تا به حال فقط قيمت هاي شهر تهران 
به عنوان قيمت مبنا براي بخش مسكن محاسبه و اعالم 
مي ش��د. در آماري كه به تازگي منتشر شده است، آمار 
خريد و فروش هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق يك 
و سه شهر تهران از آمار متوسط ميانگين قيمت مسكن 
خارج شده اس��ت و با اين كار 10 ميليون كاهش قيمت 
را داشتيم. وي در بيان داليل حذف مناطق يك و سه از 
محاسبه متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع واحد 
مس��كوني، گفت: به اين دليل كه اي��ن مناطق، مناطق 
ويژه اي هستند از آمار حذف شدند.باالترين قيمت هاي 
واحد مسكوني در منطقه يك ش��هر تهران است. وقتي 

قيمت خريد و فروش در منطقه يك اعالم مي شد، به عنوان 
نمونه، مناطق 1۷ و 1۸ شهر تهران، و ساير مناطق سعي 
مي كردند قيمت ها را با باالترين منطقه تعديل كنند و اثر 
رواني بر اذهان عمومي مي گذاشت. اصالني در پاسخ به 
اين پرسش كه در پنج سال گذشته چقدر مسكن توليد 
شد و چه ميزان از آنها در مناطق مرفه بوده است، گفت: 
بر اساس طرح جامع مسكن، نياز ساالنه كشور به مسكن 
۷00 هزار واحد در مناطق ش��هري و 200 هزار واحد در 
مناطق روستايي است. اين بدان معناست كه اگر قرار باشد 
اين نياز تامين شود ساالنه در مناطق شهري ۷00 هزار 
پروانه بايد صادر شود و همه آنها بايد منجر به ساخت شود. 
در حالي كه بر اساس اطالعات شهرداري ها، تقريبًا سالي 
300 تا 350 هزار واحد پروانه صادر مي ش��ود كه حدود 
۷0 تا ۷5 درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد. مديركل 
دفتر اقتصاد مسكن گفت: در سال هاي گذشته بازدهي 
حاشيه سود در بخش توليد مسكن كمتر از حاشيه نرخ 
سود در ساير بخش ها از جمله بازار ارز، بورس و دارايي بوده 
است. به گفته اصالني بازدهي در بازارهاي مختلف در 10 
سال اخير نشان مي دهد كه در بورس حدود 51 درصد، 
متوسط 10 س��اله رشد قيمت رخ داده، در حالي كه اين 
مبلغ براي بخش مسكن 2۶ درصد محاسبه شده است. 
بدين معنا مسكن آخرين رتبه در بازدهي )رشد قيمتي( 

داشته است. وي افزود: بازدهي با سرمايه گذاري ارتباط 
مستقيم دارد. اگر سرمايه گذار احساس كند كه در بازاري 
سرمايه گذاري اش س��ودآورتر است سرمايه اش را در آن 
بازار مي برد. به ويژه كه اين سودآوري در بازار دارايي، ارز 
 و بورس بيشتر است. در حالي كه در بازار مسكن حداقل

 2 تا 2 س��ال و نيم خواب س��رمايه وج��ود دارد و همين 
نوسانات در فضاي اقتصادي موجب شده تا سرمايه گذاران 
در كوتاه مدت و حتي در ميان مدت جذب بازارهاي رقيب 
مسكن ش��وند. وي گفت: اين برآيند نشان مي دهد كه 
حاصل اين فرآيند توليد واقعي مس��كن حدود 2۷0 تا 
2۸0 هزار واحد به طور ساالنه است. مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن در پاسخ به اينكه آيا بورس امالك باعث افزايش 
قيمت مسكن مي شود، گفت: بازار سرمايه فضاي مناسب 
و ابزار مناس��ب براي تامين مالي بخش مس��كن است. 
بدين معنا سرمايه هاي خردي كه در اقتصاد مي چرخد 
و سرگردان است مي توانند به عنوان تامين كننده منابع 
ساخت در خدمت توليد مسكن قرار گيرند يا در خدمت 
تقاضا براي تجهيزات قدرت خريد متقاضي باشند. از اين 
نظر هيچ راهي وجود ندارد تا از ابزارهاي بازار سرمايه در 
بخش مس��كن و حل و باز كردن گره تامين مالي بخش 
مسكن استفاده شود كه در هفته هاي آتي از اين موضوع 

رونمايي مي شود.



هرچند انتظار مي رفت اقدام كميسيون اروپا مبني بر جريمه 
گوگل به دليل فعاليت هاي انحصاري به صورت مستقيم روي 
بازار تكنولوژي اروپا تاثير بگذارد، اما حال مشخص شده است 
كه بيشتر شركت هاي صنعت تكنولوژي اروپا تاثير چنداني از 
اين اقدام كميسيون اروپا احساس نكردند. اتحاديه اروپا سه 
سال پيش اقدامي جدي را در برابر فعاليت انحصاري گوگل 
آغاز كرد. پس از ادعاي كميسيون اروپا مبني بر اينكه گوگل 
با برتري دادن به پلتفرم خريد گوگل در موتور جست وجو از 
»سلطه بر بازار سوءاستفاده كرده است«، اين شركت ۲.۴۲ 
ميليارد يورو جريمه شد. گوگل همچنين متعهد شد كه 
عملكرد خود را به گونه اي تغيير دهد كه خدماتي يكسان 
را در اختي��ار رقباي خود قرار دهد. اما آنطور كه در گزارش 
فايننشال تايمز آمده، اين اقدام اتحاديه اروپا نتوانست مانع 
فعاليت هاي انحصاري گوگل و شركت هاي بزرگ تكنولوژي 
شود. فيليپ پيتس��ك مديرعامل وبسايت خريد آنالين 
Idealo در آلمان مي گويد كه اي��ن تغيير از نگاه او تاثير 
چنداني بر فعاليت ضدرقابتي گوگل نداشته است. او مي گويد 
كه ميزان ارجاع مشتري از ديگر مجراها نسبت به گوگل 
»پنج برابر« شده اس��ت. به گفته او »در دوره هايي از سال 
ترافيك جست وجو از گوگل پايين تر از سال گذشته بوده 
است، درحالي كه تقاضا براي اينترنت و تجارت الكترونيكي 
بيشتر از هميشه است. آنچه شاهد بوديم يك راهكار نمادين 
بود. قانون ضدانحصار جواب نداده اس��ت.« گوگل چنين 
ادعاهايي را رد ك��رده و تاكيد دارد كه ترافيك خروجي به 
چنين خدماتي به شكل قابل توجه افزايش يافته و مسووالن 
اتحاديه اروپا نيز معتقدند كه گوگل پيشرفت »خوبي« داشته 
است. پيتسك تنها كسي نيست كه چنين عقيده اي دارد. 
اتحاديه اروپا بار ديگر به دنبال فشار بيشتر بر شركت هاي 
بزرگ تكنولوژي در امريكا است، اقدامي كه تبعات بين المللي 
خواهد داشت. قانونگذاران اتحاديه اروپا كه از قدرت اقتصادي 
روزافزون بخش تكنولوژي خسته شده اند به دنبال اقدام عليه 
»نگهبانان« جهان ديجيتال هستند، شركت هايي همچون 
گوگل، اپل و آمازون با بازار فروش آناليني كه در اختيارشان 
قرار دارد به گونه اي عمل مي كنند كه ديگر شركت ها بايد 
از آن بازار استفاده كرده و براي تجارت با آنها رقابت كنند. 
انتظار مي رود كه قانونگذاران اتحاديه اروپا دو پيش��نهاد 
اصلي را در اقدام بعدي خ��ود دنبال كنند. قانون خدمات 
ديجيتال قرار است مسووليت  شركت هاي اينترنتي براي 
حذف محتواي غيرقانوني يا كاال هاي رقيب را تصريح كند 
و بازيگران بزرگ اين حوزه با الزاماتي جدي روبرو خواهند 
شد. همچنين قوانين مشخصي در رابطه با شفاف سازي و 
اطالعات اشتباه وضع خواهد شد. در حال حاضر پلتفرم هاي 
بزرگ قادرند محصوالت يا محتوايي مخالف را درصورت عدم 
اجابت درخواست هايشان حذف كنند. دومين پيشنهاد 
قان��ون بازارهاي ديجيتال ناميده مي ش��ود، م��ا به دنبال 
محدوديت هاي تازه براي پلتفرم هاي نگهبان هس��تيم. 
قانونگذاران باور دارند كه اين شركت ها از سلطه خود بر بازار، 
براي فروش محصوالت و خدمات خود استفاده مي كنند 
و احتماال رقبا را در موقعيتي نامس��اعد قرار مي دهند. اين 
مقررات فعاليت غيرقانوني را مشخصا توضيح خواهد داد 

و ديگر نيازي نيست در صورت تخلف، قانونگذاران مراحل 
طوالني محاكمه براساس قوانين ضدانحصار را طي كنند. 
همچنين براساس اين قانون حتي در بخش هايي كه احتمال 
ظهور پلتفرم هاي نگهبان جديد وجود دارد نيز امكان بررسي 
و محاكمه وجود خواهد داشت. اين مقررات عمدا به نحوي 
نامتقارن پيشنهاد شده تا گروه هاي بزرگ تري را شامل شود. 
شركت هايي كه قدرت زيادي دارند بايد مقررات بيشتري را 
رعايت كنند و البته بين خدمات خود و رقبا تمايزي قائل 
نشوند و پلتفرم هاي آناليني همچون آمازون ملزم مي شوند 
تا داده هاي تجاري را با رقباي كوچك تر به اشتراك بگذارند. 
شركت هايي همچون گوگل، اپل، فيس��بوك و آمازون با 
توجه به مقياس عظيمي ك��ه دارند احتماال درنتيجه اين 
مقررات كه هنوز در كميسيون اروپا در حال بررسي است 
تحت تاثير قرار خواهند گرفت. تيري برتون، عضو كميسيون 
بازار داخلي اتحاديه اروپا مي گويد: »بروكسل حس مي كند 
كه پلتفرم هاي آنالين به حدي بزرگ شده اند كه ديگر به 
هيچ چيز اهميت نمي دهند«. او حتي مي گويد كه برخي از 
شركت هاي بزرگ تكنولوژي درصورت نقض قوانين جديد 

بايد به چند شركت جداگانه تقسيم شوند.

    گوگل، نگهبان انحصاري اينترنت
اين اقدام جديد اتحاديه اروپا در دوران حساس��ي از روابط 
اروپا و امريكا صورت گرفته است. از يك سو بخش آتالنتيك 
به دنبال مقررات شديد براي بخش تكنولوژي است. اكتبر 
گذشته وزارت دادگس��تري امريكا گوگل را به »نگهبان 
انحصاري اينترنت« و تخريب رقبا با جلوگيري از حضور آنها 
در فضاي تجاري يكسان متهم كرد. با اين وجود بروكسل 
نگران است درس��ت در زماني كه با روي كار آمدن دولت 
بايدن فرصت مناسبي براي اتحاد پديدار شده، اين اقدام 
اروپا باعث تضاد بيشتر و وخامت اوضاع شود. اگرچه اعضاي 
تيم رياست جمهوري بايدن فشار روي بخش تكنولوژي 
را ادامه خواهند داد اما اين قوانين جديد ممكن اس��ت به 
مخالفت با واشنگتن دامن بزند و امريكا اين اقدام را تالشي 
براي تخريب صنعت امريكا به نفع كشور هاي اروپايي تلقي 

كند. ش��ركت هاي امريكايي احتماال در بروكسل و البته 
واشنگتن، بطور جدي عليه اين پيشنهاد هاي اروپاييان 
 Dot Europe البي خواهند كرد. ابتداي سال آتي شركت
كه البي شركت هايي همچون گوگل، آمازون و اپل است 
ادعا كرد كه اتحاديه اروپ��ا براي محتوايي كه اعضاي اين 
اتحاديه در پلتفرم هاي خود منتشر مي كنند مسووليت 
قانوني قائل نمي شود. از نگاه برخي ناظران مقررات جديد 
اتحاديه اروپا از آنجايي اهميت دارند كه چارچوبي را براي 
قانونمندسازي بخش تكنولوژي ايجاد خواهد كرد و ديگر 
به پرونده هاي زمان بر قانوني نيازي نخواهد بود. الك برنسايد 
يكي از همكاران شركت حقوقي Dechert در بروكسل 
مي گويد: »اين موضوع بسيار مهم است زيرا شركت هايي 
كه به عنوان نگهبان تعريف مي شوند ديگر قادر نخواهند 
بود همانند پرونده هاي طوالني ضدانحصار رفتار خود را با 

استدالل هايي توجيه كنند.«

    به دنبال پشتوانه
عزم و پشتوانه برنامه هاي اتحاديه اروپا از چند منبع تامين 
مي شود. در چندين مطالعه توسط چهره هاي سرشناس 
علمي از قانونگذاران خواسته شد تا رفتار سختگيرانه تري 
نس��بت به غول هاي تكنولوژي اتخاذ كنند و براساس اين 
مطالعات به قوانين جديدي براي تكميل مقررات ضدانحصار 
نياز است. گزارشي در سال ۲۰۱۹ توسط كميسيون اروپا 
پيش��نهاد كرد كه مي توان پلتفرم هاي بزرگ را به رعايت 
استاندارد هاي بيش��تري ملزم كرد. اين گزارش مي گويد: 
»شايد بخواهيد اقدامي انجام دهيد تا از اقداماتي با پتانسيل 
ضدرقابتي جلوگيري كند در اين صورت متصدي بايد بار 
اثبات رقابت منصفانه خود را به دوش بكشد.« در انگلستان 
نيز گزارش��ي از س��وي دولت و به تالش جانسون فورمن 
مشاور ارشد اقتصادي براي دولت باراك اوباما، شركت هاي 
بزرگ تكنولوژي را متهم كرد كه از سلطه خود بر بازار براي 
مخدوش كردن رقابت و افزايش غيرمنصفانه سوءاستفاده 
مي كنند. نهاد نظارت بر رقابت و بازار در انگلستان از غول هاي 
تكنول��وژي كه »بر بازار س��لطه دارن��د« مي خواهند تا از 
دستورالعمل هاي اجرايي در بازارهايي كه بر آن سلطه دارند 
و همچنين »بازار هاي مجاور« پيروي كنند. در اتحاديه اروپا 
نيز درخواست هايي براي اقدام در اين رابطه صورت گرفته 
است. در ماه نوامبر دادگاه مميزي اروپا گفت كه بروكسل 
توان قانوني كافي براي محدود كردن شركت هايي همچون 
فيس بوك و گوگل را ندارد و قادر نيست رقباي اين شركت ها 
را از نابودي محافظت كند زيرا اقدام اين نهاد معموال به حدي 
زمان مي برد كه ديگر معنايي براي ش��ركت هاي متضرر 
نخواهد داشت. اين مميزي مي گويد كه اتحاديه اروپا بايد 

قوانين خود را با عصر ديجيتال همسان كند. دولت هاي عضو 
دايم اتحاديه اروپا از جمله فرانسه و هلند در حال حاضر براي 
محدود كردن اين پلتفرم ها فشار آورده اند. اين دو كشور در 
مقاله اي مشترك كه در ماه اكتبر منتشر شد از قانونگذاران 
بروكسل خواستند تا عليه پلتفرم هاي نگهبان فعلي و حتي 
پلتفرم هاي نوپايي كه احتمال رسيدن به چنين جايگاهي 
را دارند اقدام كنند و حتي طي يك دنباله قانوني به سلسله 

تقسيم اين شركت ها باشند.

      زمان طوالني فرايند دادگاه هاي ضدانحصار
مسووالن در اتحاديه اروپا از ابزارهاي قديمي خود براي اقدام 
كمك گرفته اند. در ماه اكتبر سال گذشته، بروكسل در حالي 
كه رفتار ضدرقابتي شركت برادكام )Broadcom( يك 
س��ازنده چيپ امريكايي را بررسي مي كرد به اين شركت 
دس��تور داد تا قرارداد هاي انحصاري خود با شش سازنده 
تلويزيون و مودم را فس��خ كند. اين اولين بار در نزديك به 
دو دهه بود كه اتحاديه اروپا از اختيارات موقت خود براي 
جلوگيري از احتمال رفتار ضدرقابتي استفاده مي كرد. تقريبا 
يك سال بعد اتحاديه اروپا و اين شركت به توافق رسيدند. 
با اين حال اقدامات ضدانحصار بيشتر اوقات چنين روندي 
را طي نمي كنند. براي مثال گوگل هنوز در پرونده هايي كه 
چندين سال است در حال پيگيري هستند، اعتراض خود 
را به سه جريمه جداگانه پيگيري مي كند. رقباي اين شركت 
ادعا مي كنند كه اين موضوع قابل قبول نيست، گوگل تنها 
در حال وقت تلف كردن اس��ت و چنين رفتاري منصفانه 
نيست. قانونگذاران به دنبال آن هستند كه قوانين جديد 
ظرف چند ماه به حل و فصل محاكمه در زمينه ضدانحصار 
منتهي شود و ديگر نيازي به چند سال انتظار وجود نداشته 
باشد. مارگرت وس��تاگر نماينده اجرايي اتحاديه اروپا در 
زمينه سياست رقابتي و ديجيتال درمورد زمان طوالني 
فرايند دادگاه هاي ضدانحصار هشدار داده است. وستاگر 
به تازگي در مصاحبه با روزنامه فايننشال تايمز گفت: 
»دردناك است كه در بازار هاي ديجيتال، آسيب بسيار 
سريع صورت مي گيرد اما روند بهبودي بازار بسيار بسيار 
دشوار است. بايد به دنبال مقرراتي روشن و صريح باشيم. 
اين كارهايي است كه مي توانيد انجام دهيد و اين كارهايي 

است كه نمي توانيد انجام دهيد.«

    مقاومت شركت هاي تكنولوژي
با وجود افزايش عزم همگاني براي قوانين جديد، مشكالت 
زي��ادي اين تالش ه��ا را مختل كرده اس��ت. اول اينكه 
غول هاي تكنولوژي با قدرت مبارزه خواهند كرد. اكتبر 
گذشته مستندات درزكرده از درون گوگل نشان داد كه 
اين شركت به دنبال كارزاري تهاجمي عليه برتون است، 
كسي كه پيش تر گفته بود در شرايط دشوار از تقسيم اين 
شركت ها پشتيباني مي كند. در اين مستندات داخلي، 
گوگل برنامه خود را براي مقابله به مثل عليه آقاي برتون 
بيان مي كند و بر اين اساس قصد دارد دولت امريكا را به 
ضديت با او مجاب كند تا مقررات احتمالي شرايط بهتري 
داشته باشند. پس از انتشار اين مستندات ساندار پيچاي 
مديرعامل الفابت شركت مادر گوگل از برتون عذرخواهي 
كرده و گفت كه اين اقدامات از سوي او اتخاذ نشده است 
و چنين برنامه هايي نماينده گوگل نيستند. با اين وجود 
متخصصان البي معتقدند كه اين مس��تندات رويكرد 
گروه هاي تكنولوژي و نحوه مقابله به مثل آنها با تال ش هاي 
اتحاديه اروپا را نشان مي دهد. صنعت تكنولوژي احتماال 
ادعا خواهد كرد كه اتحاديه اروپ��ا از اين مقررات اهداف 
متعددي دارد. دوم اينكه افزايش گستره مقررات جديد 

ممكن است براي اتحاديه اروپا نيز مشكل ساز شود. 
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البت��ه در خصوص مش��تقات و امثال اين م��وارد هم 
پيچيدگي بااليي وجود دارد و با پيچيدگي وشرايط فعلي 
نمي توان از هرطريقي به خريد و تجهيز اين نرم افزارها 
پرداخت و تجربه خريدها و بومي س��ازي گذشته نيز 
نش��ان مي دهد كه مسووالن اين حوزه عملكرد خوبي 
درخصوص وضعيت نرخ افزارها داشته اند. ميزان معامالت 
بورس بسيار باالست و روزانه هرفرد با پرداخت خود به 
خريد س��هام مختلف در بازار مي پردازد و ممكن است 
در اوج استقبال مردم براي هسته مشكالتي پيش ايد 
اما؛ مي ت��وان با تدبير و خريد گروهي و امثال اين موارد 
از مش��كالت و اختالل ه��ا در آينده جلوگي��ري كرد. 
وضعيت بورس نيز به عوامل مختلفي بس��تگي دارد و 
يك بخش اساسي و مهم از بورس ايران را شركت هايي 
تشكيل مي دهند كه ارتباط مستقيم با نرخ ارز دارند و 
به قولي كاموديتي محور هستند براي مثال؛ بخش هاي 
پتروشيمي و پااليشگاهي، فلزات و امثال اين موارد كه 
رابطه بسيار مس��تقيم با نرخ ارز دارند و محاسبات اين 
ش��ركت ها نيز براس��اس نرخ دالر و يورو در بازار انجام 
مي شود و اگر دالر به ثبات قيمتي برسد مي توان آينده 
بهتري براي بورس متصور بود. درحال حاضر بازار ريسك 
سياسي بسيار كمتري در بازار حاكم است و اين خبر را 
مي توان يك سيگنال مثبت براي بازار سهام محاسبه كرد 
اما؛ وضعيت نرخ ارز مي تواند وضعيت بازار را تغيير دهد 
براي نمونه اگر در بازار ما معامالت آتي ارز وجود داشت به 
راحتي مي توانستيم وضعيت بازار را پيش بيني كنيم و 
واقعيت بازار را نيز آشكار سازيم. در مجموع به نظر مي آيد 
بازار با توجه به نقشي كه در بودجه ديده شده و تحوالتي 
كه در دنيا در آن انجام مي گيرد بورس نقش بسيار خوبي 

دارد و مي تواند روز به روز بزرگ تر شود.

استحكام   جايگاه بورس

الزم است در كشور ش��فافيت وجود داشته باشد. 
ايجاد شفافيت از طريق مكانيزه كردن و استفاده از 
فضاي مجازي، شعار پنج دولت اخير است و از اوايل 
دهه ۸۰ با رويكرد تحقق دولت الكترونيكي مطرح 
شده است. هم اكنون نيز ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالعات در جهت توسعه دولت الكترونيك، فعال 
است. اما با اين وجود در اين زمينه توفيقي به دست 
نيامده اس��ت. جزيره اي عمل كردن دستگاه هاي 
دولت��ي در ارايه داده ه��ا از جمل��ه داده هاي مالي 
يكي از داليل عدم ش��فافيت اس��ت. درست است 
كه داده هاي مالي حساس و حريم خصوصي افراد 
است اما اينكه حفظ حريم خصوصي افراد به حريم 
خصوصي مجرمان تبديل شود قابل دفاع نيست. 
برخي از مس��ووالن در اين فضا، پوپوليستي عمل 
مي كنند، شاهد هستيم كه برخي از مسووالن شايد 
به دليل جمع كردن راي، ش��عارهايي از اين قبيل 
مي دهند كه »ما به حساب مردم كاري نداريم« يا 
»دس��ت توي جيب مردم نمي كنيم«، اين اشتباه 
است. چند سال بايد بگذرد تا شفافيت ايجاد شود؟ 
مگر مي ش��ود كه دولت نداند مجموع درآمدهاي 
مردم از مب��ادي مختلف چقدر اس��ت؟ بحث اين 
نيست كه اين اطالعات در اختيار عموم مردم قرار 
گيرد اما بايد حساب مالي همه افراد در يك كشور 
مشخص باشد تا شاهد مواردي از جمله پولشويي از 
طريق قمارخانه هاي آنالين نباشيم. موضوعي كه 
در كشورهاي توسعه يافته، به راحتي قابل پيگيري 
اس��ت. موضوع رمزارز هم پاشنه آشيل بحث قمار 
آنالين اس��ت. س��اماندهي به رمزارزها يك بار در 
آستانه طرح در ش��وراي عالي فضاي مجازي قرار 
گرفت اما چون بانك مركزي عضو شوراي عالي نبود، 
اين موضوع به ش��وراي اقتصاد سپرده شد و به نظر 
مي رسد كه تا به حال نيز در مورد آن تصميم گيري 

قطعي نشده است.

بساط قمارخانه هاي آنالين
 بايد برچيده شود

سرانجام آزمون ترابردپذيري
بازار رقابتي دست نخورد

براس��اس داده هاي به روز س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي، ميزان ترابرد برحسب اپراتورهاي پذيرا 
به ترتيب همراه اول حدود ۴۹ درصد از مشتركين ساير 
اپراتورها را جذب كرده و ايرانسل ۴7 درصد و رايتل تنها 
حدود ۴ درصد از مشتركان ساير اپراتورها را جذب كرده 
و اين نشان از جابه جايي مشتركان تلفن همراه در شبكه 
اپراتورهاي مختلف براي دريافت خدمات بهتر دارد. به 
 ،MNP گزارش موج، ترابردپذيري شماره هاي موبايل يا
قابليتي براي انتقال يك ش��ماره از يك ش��بكه اپراتور 
به شبكه ديگر اس��ت، اين طرح از سال ۱۳۹۵ با هدف 
ارزيابي و محك زدن اپراتورها اجرايي شد و راه اندازي آن 
شرايطي را فراهم كرد كه مشتركان با حفظ شماره خود 
بتوانند خدمات مورد نظر خود را از اپراتور جديد دريافت 
كنن��د. برخي در آن زمان مدعي بودن��د كه اجراي اين 
طرح شايد باعث مهاجرت بخشي از مشتركين همراه 
اول به ساير اپراتورها شود، اما در داده هاي سازمان تنظيم 
مقررات راديويي نشان مي دهد خدمات و سرويس هاي 
همراه اول در اين سال ها باعث مهاجرت بيشتر به شبكه 
همراه اول اپراتورها شده است. براساس داده هاي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بيشترين درخواست 
ترابرد مشتركان تلفن همراه بين سال هاي ۹۵ و ۹6 بوده 
است. در س��ال ۹6 تا ۹7 نيز تقاضا براي ترابرد از سمت 
مشتركان رنج ثابتي را پيموده و نهايتا از سال ۹7، ميل 
مشتركان به ترابرد كردن شماره تلفن همراه خود كم 
شده و تاكنون روند ريزشي ش��ديد ادامه دارد. با وجود 
اينكه رنج ترابردپذيري در سال هاي ابتدايي، افزايشي 
شديد داشت اما ميزان ترابرد اكنون به كمتر از سال اول 
رسيده و اين نشان از »اشباع درخواست ها« يا به عبارتي به 
سرانجام رسيدن نتيجه نهايي اين طرح ملي دارد. براساس 
داده هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
تاكنون يك ميليون و ۳۵7۱۸۰ نفر درخواست ترابرد 
داشته اند كه از اين تعداد ۵۹۸۴۳۳ مشترك از ايرانسل به 
همراه اول مهاجرت كرده اند و 6۲۴۴۸ مشترك از رايتل 
به اين ش��ركت مهاجرت كرده اند. در مقابل، ۵6۲6۵7 
مشترك از همراه اول به شبكه ايرانسل منتقل شده اند 
و حدود ۲۵۴۸۳ مشترك از همراه اول به شبكه رايتل 
منتقل شده اند. اين نسبت، نش��ان مي دهد همراه اول 
توانسته بيشترين جذب مش��تركان تلفن همراه را در 
طول اجراي طرح ملي ترابردپذيري شماره هاي تلفن 

همراه داشته باشد.
    ميزان ترابرد برحسب اپراتورهاي پذيرا

ميزان ترابرد برحسب اپراتورهاي پذيرا به اين ترتيب بوده 
كه حدود ۴۹ درصد از مش��تركين در زمان اجراي اين 
طرح به همراه اول و ۴7 درصد به ايرانسل كوچ كرده اند 
و تنها حدود ۴ درصد از مشتركان به رايتل پيوسته اند. 
همچنين براساس ميزان ترابرد برحسب اپراتورهاي 
فرستنده ايرانس��ل به ۴7 درصد بيش��ترين سهم در 
فرستادن مشترك داشته و همراه اول هم سهمي ۴۳ 
درصدي داشته و رايتل هم به دليل اينكه نسبت به دو 
اپراتور ديگر تعداد مش��ترك كمتري دارد سهمي ۱۰ 
درصدي در ترابرد داشته اس��ت. براساس اين گزارش 
هرچند ميزان ترابرد در سال هاي اخير در ميان مشتركان 
كاهش يافته، اما در مجموع كسر ورود و خروجي اپراتورها 
نشان مي دهد همچنان رقابت براي دريافت خدمات بهتر 
در بين مش��تركان وجود داد و همراه اول در اين مدت 

توانسته نسبت به ساير اپراتورها پيشرو باشد.

اتحاديه اروپا به دنبال فشار بيشتر بر شركت هاي بزرگ تكنولوژي در امريكاست

جدال با غول هاي فناوري بر سر قوانين ضدانحصار

 کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

٭  مشخصات مناقصه :

مبلغتضمینشرکتدرفرآيندارجاعکارمبلغبرآوردهرمناقصه)ريال(شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصاتشمارهمناقصاتناممناقصهگزار

شرکتملیحفاریايران

99/33/06/559130/765/820211/280/192/0006/919/000/000

99/33/06/559230/766/594268/929/296/0008/071/000/000

99/33/06/559330/766/933218/325/328/0007/060/000/000

99/33/06/559430/767/407218/085/484/0007/055/000/000

٭ نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم تاریخ شروع دریافت
12 روز پس از تاریخ شروع دریافت اسنادآخرین مهلت  دریافت

آدرس اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت  A اداره قراردادها محل دریافت
-  اتاق 108 شماره تماس 34146525- 061 

نحوهدريافت
IR5201000040011140040204911-ارائهفیشواريزیبهمبلغيکصدونودهزار000ر190ريالبهحسابشماره4001114004020491وشمارهشبا

نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیايرانتحتعنوانتمرکزوجوهدرآمدشرکتملیحفاریايران.
2-درخواسترسمیمتقاضی)باذکرنامدقیق(مبنیبردريافتاسنادمناقصه.

تحويلاسناد
متقاضیانمیبايستاطالعاتموردنیازمندرجدرفرمهایارزيابیکیفیراظرفمدت14روزپسازآخرينمهلتدريافتاسناددرقالبچهارعددآخرينمهلت

لوحفشردهتهیهوبهکمیسیونمناقصاتتحويلنمايند.

نشانی:اهواز-بلوارپاسدارانباالترازسهراهفرودگاه– شرکتملیحفاریايران– ساختمانپايگاهعملیاتی– طبقهاولپارتB– اتاق107-محلتحويل
دبیرخانهکمیسیونمناقصات-شمارهتماس34148569– 061-34148580

٭ ارزیابی کیفی مناقصه گران :

   بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ، انجام می گردد.روشارزيابی

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 138665 / 98 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات/ مزایدات 
شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه  Setad.ir  الزامی می باشد.

٭ تضمین شركت در مناقصه )فرآیند ارجاع كار(:

انواعتضامینقابلقبول
   ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

    اصالصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شباIR350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90روز)برایيکباردرسقفمدتاعتباراولیهقابلتمديدباشد(مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

آگهی مناقصات عمومی يک مرحله ای
 به روش نيمه فشرده )نوبت دوم(

موضوعمناقصات:1– مناقصهشماره5591مربوطبهتامینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری6دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)93فتح،79فتح،78فتح،22فتح،21فتح،43فتح(
2-مناقصهشماره5592مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری6دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)20فتح،51فتح،50فتح،24فتح،23فتح،84فتح(

3-مناقصهشماره5593مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری5دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)87فتح،85فتح،75فتح،52فتح،91فتح(
4-مناقصهشماره5594مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری5دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)71فتح،60فتح،37فتح،35فتح،28فتح(

شركت ملي حفاري                             اريان 
شركت ملي نفت                             اريان سهامي خاص

نوبت دوم

1399.5257

http://sapp.ir/nidc   pr  www.nidc.ir

شرکت نفت و گاز اروندان )کارفرما ( در نظر دارد انجام خدمات موضوع 
فوق را به مشاوران داخلی واجد صالحیت واگذار نماید. لطفاً جهت کسب 
اطالعات بیشتر و چگونگی حضور در این مناقصه به وب سایت شرکت 

نفت وگاز اروندان به آدرس AOGC.ir  مراجعه فرمایید . 
در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات 88724256 – 021تماس 

حاصل فرمایند . 

 آگهی عمومی ارزيابی کيفی 
استعالم خريد خدمات مشاوره

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان 

شرکت ملي نفت ایران
شرکت نفت وگاز اروندان

 شماره 478 /99 م.الف
 موضوع : خريد خدمات مشاوره مهندسی ، طراحی ونظارت کارگاهی

شماره مجوز 1399.5124 سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 
روزنام�ه را با ذكر جزئیات به این س�امانه 

پیامك نمایند. 

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند درنظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

شركت پاالیش نفت امام 
خمیني)ره( شازند )سهامي عام(

نوبت اول

شماره مجوز: 1399-5297

ب( شرایط متقاضي: 
1- داشتن شخصیت حقوقي/ حقیقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي/ كدملي.

2- داشتن امكانات، ماشین آالت و خودروهاي موردنیاز به همراه اپراتور مربوطه. 
3- داشتن توانایي مالي، نیروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي. 

4- داشتن گواهي  تائید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران.
5- توان ارایه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مناقصه و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي. 

 6- برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 55.000.000.000 )پنجاه و پنج میلیارد( ریال مي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند، واقع در استان مركزي، اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد. 

3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي: 
متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در بند »ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي 
نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه، فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي را از طریق پایگاه اینترنتي این شركت به 
آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده ) سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت تقاضا به نشاني: اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- 
س�ه راهي شازند- شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند- س�اختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 232 تحویل نمایند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 

33491099-086 آماده پاسخگویي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان:

مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا مي باشد. ضمنا محل تحویل مدارك درخواستي موردنظر، امور 
حقوقي و پیمان هاي شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شركت حق و 
اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچ گونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. 

الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یك ماه پس از وصول اسناد ارزیابي كیفي نسبت به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
آدرس اینترنتي: 

WWW.IKORC.IR
WWW.SHANA.IR

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصه

901.100.000.000 روز تقویميتهیه و تامین ماشین آالت موردنیاز جهت انجام تعمیرات اساسي واحدهاي فاز یك شركت در سال 99/311400

روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند



تعادل |
تجارت اي��ران با همس��ايگان در نشس��ت مع��اون اول 
رييس جمهور ب��ا فعاالن اقتص��ادي م��ورد واكاوي قرار 
گرفت. بنابر آمار اعالمي رييس اتاق ايران، س��هم ايران از 
بازار وارداتي2 هزار ميليارد دالري همس��ايگان تنها 25 
ميليارد دالر است. علت كاهش صادرات ايران با شركاي 
تجاري اش، »مسائل و مشكالت مرزي، گمركي و ضعيف 
بودن زيرساخت هاي سيس��تم حمل و نقل« عنوان شد. 
از همين رو، مهم ترين خواس��ته فع��االن اقتصادي، رفع 
موان��ع و محدوديت هاي داخل��ي و مديريت يكپارچه در 
تجارت خارجي بود. از آنسو، معاون اول رييس كه در جمع 
فعاالن اقتصادي حضور يافته بود، با تاكيد بر اينكه مسائل 
سياسي نبايد بر روابط تجاري ايران با همسايگان تاثيرگذار 
باشد، خواستار افزايش فعاليت تجاري بخش خصوصي 
با كشورهاي همس��ايه شد. اسحاق جهانگيري از روساي 
اتاق هاي مشترك، خواس��ت تا نواقص و گره هاي اصلي 
پيش روي توس��عه مراودات تجاري را شناسايي و ضمن 
در نظر گرفتن محدوديت هاي دولت، براي رفع اين گره ها 
راهكارهاي عملياتي و قابل اجرا پيشنهاد دهند. او در عين 
حال، براي تقويت مناسبات تجاري، از اتاق ايران خواست 
تا برنامه اي مشخص و دقيق براي همكاري با هر يك از اين 

كشورها تدوين و آن را در دستور كار قرار دهد. 

    سهم ناچيز ايران از تجارت با همسايگان
تقويت روابط تجاري بين ايران و كش��ورهاي همس��ايه 
همواره در اولويت سياست هاي اقتصادي كشور قرار داشته 
هرچند با وجود اين سياست گذاري ها، نتوانستيم كارنامه 
قابل دفاعي ارايه دهيم. با آغاز دور جديد تحريم ها و پس 
از خروج امريكا از برجام، متناسب با شرايطي كه بر اقتصاد 
ايران حاكم شد، مجدد تمركزها روي كشورهاي همسايه 
باال رفت. در همين راستا، توجه به بازار كشورهاي همسايه 
در نشس��ت معاون اول رييس جمهور با روساي اتاق هاي 
مشترك ايران و كشورهاي همس��ايه يك بار ديگر مورد 
تأكيد قرار گرفت. از آنجا كه اين سياست بطور جدا از سوي 
تصميم گيران كشور دنبال مي شود، بارها بخش خصوصي 
نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره چگونگي تحقق آن 
مطرح كرده است. مهم ترين موضوعي كه در اين رابطه گفته 
شده، يكپارچه سازي فعاليت هاي گمركي و مرزي است به 
گونه اي كه كليه اقدامات اين بخش به صورت هماهنگ و بر 
اساس يك سياست دنبال شود. از سوي ديگر بهبود شرايط 
راه هاي مواصالتي و تقويت ناوگان حمل ونقلي نيز مورد 
توجه بوده است. در اين نشست غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران با اشاره به اينكه تقريباً نيمي از صادرات غيرنفتي 
به كشورهاي همسايه انجام مي شود، گفت: ميزان واردات 
كشورهاي همسايه حدود 2 هزار ميليارد دالر است كه سهم 
ايران از اين ميزان 25 ميليارد دالر است و اين يعني ظرفيت 
صادرات به اين كشورها بسيار بيشتر از ميزان فعلي است. او 
با بيان اينكه اكثر مشكالت براي توسعه همكاري اقتصادي با 
كشورهاي همسايه به مسائل داخلي مرتبط است، خواستار 
تقويت زيرساخت هاي حمل ونقل و رفع مسائل مرزي و 

مشكالت گمركي براي توسعه صادرات شد.

    صادرات به همسايگان در اولويت باشد
در ادامه معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اهميت نقش 
كشورهاي همسايه در توس��عه صادرات، گفت: بر اساس 
آمارها، ۶5 درصد از صادرات كشور در هشت ماهه نخست 
سال جاري به كشورهاي همسايه اختصاص داشته است. 
براي تقويت اين سطح از مناس��بات الزم است اتاق ايران 
برنامه اي مشخص و دقيق براي همكاري با هر يك از اين 

كش��ورها تدوين و آن را در دس��تور كار قرار دهد.  اسحاق 
جهانگيري، با تأكيد بر اينكه سياست جمهوري اسالمي 
ايران توس��عه همكاري ها با كش��ورهاي همسايه است، 
افزود: كشورهاي همسايه هدف اصلي صادرات براي ايران 
هستند كه بايد ضمن تعيين اولويت ها، بسترهاي الزم را 
براي گس��ترش همكاري با اين كشورها فراهم كنيم. او با 
تأكيد بر ضرورت ايجاد و تكميل زيرساخت هاي همكاري 
با كشورهاي همسايه، تصريح كرد: در اين دوره تالش شد با 
وجود همه محدوديت ها، راه آهن سراسري كشور به راه آهن 
كشورهاي همسايه متصل شود و در اين زمينه گام هاي 
موثري برداشته شد. اين مقام مسوول به ضعف هايي كه در 
حمل ونقل جاده اي و ساماندهي مرزها وجود دارد، اشاره و 
تصريح كرد: الزم است تقويت ناوگان حمل ونقل جاده اي به 
شكل ويژه در دستور كار قرار گيرد و در مرزها نيز شرايطي 
فراهم شود تا شاهد معطلي طوالني مدت كاميون ها براي 
عبور از مرز نباشيم. جهانگيري با اشاره به نقش پراهميت 
اتاق هاي مش��ترك ايران و كشورهاي همسايه در توسعه 
مبادالت تجاري، خاطرنش��ان كرد: بايد ب��راي اتاق هاي 
مشترك اهميت و جايگاه ويژه اي قائل شويم. حل مسائل 
و مشكالت پيش روي بازرگانان و تجار نيازمند پيگيري و 
سازماندهي دقيق و منسجم است كه اتاق هاي مشترك 
مي توانند نقش تعيين كننده اي در اين زمينه ايفا كنند. 
او از روساي اتاق هاي مشترك ايران و كشورهاي همسايه 
خواست نواقص و گره هاي اصلي پيش روي توسعه مراودات 
تجاري را شناسايي و ضمن در نظر گرفتن محدوديت هاي 
دولت، براي رفع اين گره ها راهكارهاي عملياتي و قابل اجرا 
پيشنهاد دهند. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه روابط 
اقتصادي و مبادالت تجاري نبايد تحت تأثير برخي مسائل 
سياسي قرار گيرد، اظهار داشت: همكاري بخش خصوصي 
ايران با بخش خصوصي كشورهاي همسايه بايد همواره رو به 
رشد باشد چرا كه توسعه همكاري هاي اقتصادي و گسترش 
مراودات تجاري مي تواند در حل مسائل سياسي نيز موثر 
باش��د. او روابط ايران با كشورهاي همس��ايه را راهبردي 
و اس��تراتژيك توصيف كرد و افزود: رويكرد ديپلماس��ي 
اقتصادي اي��ران اين اس��ت كه هي��چ محدوديتي براي 

همكاري هاي تجاري و اقتصادي با كشورها ديگر به ويژه 
كشورهاي همسايه وجود ندارد و نبايد اجازه دهيم مبادالت 
اقتصادي به دليل برخي مسائل سياسي حاشيه اي كاهش 
پيدا كند. او با اشاره به احتمال بهبود شرايط در ايام پيش رو، 
گفت: بايد براي استمرار تحريم ها يا لغو تحريم ها آمادگي و 
برنامه دقيق داشته باشيم اما با فرض بهبود شرايط و ايجاد 
فرصت براي همكاري با كشورهاي اروپايي، بايد توجه داشته 
باشيم كه كشورهاي همسايه اولويت اول در توسعه روابط 
هستند ضمن آنكه نبايد كشورهايي كه در شرايط سخت با 
ما همكاري كردند را ناديده بگيريم. معاون اول رييس جمهور 
موقعيت جغرافيايي ايران را استثنايي توصيف كرد و افزود: 
ايران عالوه بر منابع طبيعي، از موقعيت جغرافيايي ويژه اي 
برخوردار بوده و محل عبور كريدورهاي شمال – جنوب و 
شرق – غرب است و همسايگي با ۱5 كشور امكان مهمي 
براي توس��عه در اختيار ما قرار داده اس��ت. جهانگيري با 
تأكيد بر اينكه بايد بخ��ش خصوصي بيش از پيش فعال 
شود و بسترهاي الزم براي حمايت فعاالن اقتصادي فراهم 
 شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده موانع تحريم معمواًل 
گريب��ان گير فعاليت اقتص��ادي دولت اس��ت اما بخش 
خصوصي با روابط نزديك و مراوداتي كه با بخش خصوصي 
كشورهاي هدف دارد، با محدوديت كمتري براي همكاري 

اقتصادي مواجه است.

    روساي اتاق هاي مشترك چه گفتند؟ 
همچنين در نشس��ت معاون اول رييس جمهور، رييس 
اتاق ايران و روساي اتاق هاي مشترك ايران وكشورهاي 
همسايه كه به تازگي برگزار شد، روساي اتاق ها ضمن تأكيد 
بر توجه و حمايت ويژه دولت از صادركنندگان، مشكالت 
و نظرات مشورتي خود را عنوان كردند. حل مسائل مرزي 
و گمركي، هماهنگي س��ازمان هاي مس��تقر در مرزها با 
يكديگر، تقويت ناوگان حمل ونقل و ترانزيتي كشور در كنار 
تمركز بر انعقاد موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي همكاري از 
جمله موضوعاتي بودند كه مورد تأكيد قرار گرفتند. در اين 
نشست، مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك ايران و تركيه 
سهم ايران از كل واردات تركيه را بسيار ناچيز ارزيابي كرد و 

گفت: در حال حاضر تركيه از صادركنندگان ايراني ۶ درصد 
ماليات اضافه دريافت مي كند كه اين مساله قدرت رقابت 
را از تجار ايراني گرفته است. او همچنين از كمبود كاميون 
و خواب طوالني مدت آنها در مرزها و هزينه هاي سرباري 
كه متوجه تجار مي ش��ود، انتقاد كرد.  يحيي آل اسحاق، 
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق، هم با اشاره به رقباي 
منطقه اي ايران مانند تركيه و عربستان كه سهم زيادي از 
بازار عراق را در اختيار دارند، تصريح كرد: زيرساخت هاي 
مرزي ايران و عراق براي واردات مناس��ب نيست چراكه 
اين زيرساخت ها با نگاه صادراتي طراحي شده اند. از سوي 
ديگر مس��اله ترانزيت كاال از عراق بسيار مهم است اما در 
حال حاضر اين امكان وجود ندارد و اميدواريم دولت بتواند 
اين مش��كل را با دولت عراق مرتفع كند. محسن ضرابي، 
رييس اتاق ايران و عمان، از نقش بسزاي اتاق مشترك در 
بهبود مناسبات دو كشور و افزايش مبادالت تجاري سخن 
گفت و از فعال شدن خطوط كشتيراني بين بنادر ايران و 
عمان خبر داد. به باور او عمان بنادر بسيار مجهزي دارد و 
اين كشور براي تهاتر كاال در شرايط كنوني بسيار مناسب 
است. كيوان كاشفي، رييس اتاق ايران و سوريه، با بيان اين 
مطلب كه اگر بتوانيم فقط نيمي از تفاهم نامه هاي انجام 
شده با اين كش��ور را اجرايي كنيم، سطح صادراتمان به 
سوريه افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: دفتر اتاق ايران در 
سوريه فعال شده و به تجار ايراني خدمات ارايه مي دهد. 
او با تأكيد بر اهميت حمايت بيش��تر از صادركنندگان و 
س��رمايه گذاران ايراني در س��وريه، ادامه داد: اگر مشكل 
ترانزيت از عراق برطرف شود صادرات به سوريه نيز رونق 
خواهد گرفت. عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق مش��ترك 
ايران و پاكستان نيز از امكان مبادالت تهاتري با پاكستان 
خبر داد و تأكيد كرد: در قرارداد ترجيحي كه با پاكستان 
داريم بسياري از كاالها مشمول ممنوعيت واردات بوده و در 
عمل امكان اجراي قرارداد را سلب كرده است. او به اهميت 
انعقاد قرارداد تجارت آزاد با پاكس��تان اشاره و ادامه داد: 
پاكستان انتظار دارد حداقل در مقاطعي از سال كه اولويت 
بازار داخلي نيست، بتوانند برخي محصوالت كشاورزي را 

به ايران صادر كنند.
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بي خبري در بورس
خوش خبري است

البته بدون ترديد معني اين اظهارات اين نيست كه از دنيا و 
اتفاقات آن بي خبر باشيم اما اگر در گوشي خود چند كانال 
خبري و چند صفحه و وب سايت را مرتبا چك مي كنيد 
قطعا بايد در روند خود تجديد نظر كنيد. عمده  اخبار حتي 
ارزش خواندن ندارند. كس��ي كه خبر را توليد و منتشر 
مي كند صرفا ديدگاه خ��ود را در خصوص مهم بودن آن 
 خبر به خورد مخاطب مي دهد و اينگونه وانمود مي كند 
كه اين خبر براي همه  مهم است. با گسترش اين رويكردها 
آرام آرام مخاطب اقتصاد و بازار سرمايه درگير نوع خاصي از 
موضوعات گزينش شده و غير مستند مي شود. اين نقطه 
دقيقا جايي است كه فعاالن اقتصادي را گرفتار يك تله  
خبري مي كند. بر اثر تكراِر زياِد آن موضوع يا خبر، حاال 
ديگر مخاطبان پيگير سرنوشت آن خبر شده اند و مرتبا 
منبع خبر را پيگيري مي كنند آن هم براي هيچ. غير از 
برخي منابع رسمي رس��انه اي، اغلب منابع خبري غير 
رسمي، محلي براي تلف كردن وقت شما و احتماال ايجاد 
استرس و اضطراب هس��تند. همين االن به كانال هاي 
خبري تلگرام و اينس��تاگرام و تلويزيون و ماهواره خود 
سري بزنيد و ۱۰ خبِر آخِر آنها را مطالعه كنيد. ببينيد اين 
اخبار بي سر و ته چه ارتباطي با زندگي شما دارند. حاال به 
گذشته برگرديد. اخباري كه فكر مي كنيد خيلي تاثيرگذار 
و مهم بودند را دوباره مرور كنيد. آن اخبار در زمان انتشار 
چقدر مهم به نظر مي رس��يدند؟ چقدر باعث نگراني و 
اضطراب شما شدند و حاال نتيجه چه شده است؟ احتماال 
به ياد نداريد نتيجه و پيگيري هاي آن خبر چه شده است؟ 
اما استرس و اضطراب ناشي از شنيدن آن را خوب به ياد 
مي آوريد. اوقاتي كه صرف مطالعه آن خبر كرديد را به ياد 
بياوريد كه احتماال زمان بودن در كنار خانواده و دوستان و 
سفر و ورزش و ... را هم فداي اين اخبار كرديد. حاال نگاهي 
به اخباِر مهم بورس در يكسال گذشته بيندازيد )منكر 
اخب��ار تاثيرگذار و روتين بورس نيس��تم( . به طور كلي، 
اخباري بيهوده و نتيجه هياهوي كانال هاي تلگرامي بوده 
اس��ت. بحث هاي بي موردي حول آن خبر شكل گرفته 
كه صرفا باعث استرس شما ش��ده و حاالت روحي شما 
را در زمان هاي مختلف به هم ريخته است.ممكن است 
بسياري از تصميمات شما تحت تاثير اين اخبار بوده باشد. 
حتي بي آنكه بدانيد تحت تاثيرشان بوده ايد. مهم ترين 
اخبار بورس در يكسال گذشته را مرور كنيد واكنش هاي 
خودتان به آن اخبار را بسنجيد زماني كه از شما تلف شده 
و در فضاي مجازي، آن خبر را پيگيري گرده ايد را به ياد 
بياوريد. نتيجه چيزي جز اين نخواهد بود: آن اخبار هيچ 
تاثيري بر زندگي من نداشتند اصال از نتيجه بسياري از آن 
خبرهايي كه پيگيري مي كردم اطالعي ندارم و چقدر زمان 

صرف اين بيهودگي شده است.
براي اطالع از اخبار و وقايع روز، چند كانال محدود رسانه اي 
يا بورس��ي كافي اس��ت، زيرا بقيه معموال خبر را بازنشر 
مي كنند و اگر بخواهيد مرتب اخبار را چك كنيد قطعا 
سطح استرس شما تا حد زيادي افزايش خواهد يافت به 
گونه  اي كه عالئم فيزيكي و روحي شما تعيير خواهند كرد . 
جسم و روح شما از يك طرف و زندگي شخصي و خانوادگي 
شما تحت تاثير فضاي منفي اخبار و رويدادهاي كم اهميت 
قرار خواهد گرفت. نكته اي كه بدون ترديد به نفع هيچكدام 

از مخاطبان اقتصادي نيست.

ذوب آهن اصفهان باني 
توفيقات صنعت فوالد 

وزير صمت در ادامه س��فر خود به اصفهان از ذوب آهن 
اصفهان بازديد ك��رد و به همراه وجيه ا... جعفري رييس 
هيات عامل ايميدرو، عباس رضايي استاندار و جمعي از 
ديگر مسووالن استان و شهرستان لنجان ضمن گفت وگو 
با مديران ذوب آهن و بازديد از خط توليد اين شركت در 
جريان آخرين اقدامات اين مجتمع عظيم صنعتي قرار 
گرفت. عليرضا رزم حس��يني پس از بازديد از كوره بلند 
شماره يك اين شركت كه مراحل پيش گرم را طي مي كند، 
در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نقش مهم ذوب آهن در 
شكل گيري صنايع فوالدي كشور و تربيت متخصصين در 
حوزه صنعت گفت: توليد فوالد كشور از 5۰۰ هزار تن به 28 
ميليون تن رسيد و در افق ۱4۰4 توليد 55 ميليون تن مد 
نظر است كه باني همه اين توفيقات ذوب آهن است و اين 
امر جاي سپاس و قدرداني از همه كارگران، متخصصان 
و مسووالن ذوب آهن دارد . وي افزود: اين مجتمع عظيم 
صنعتي ارزش بسياري براي كشور دارد و لذا چراغ آن بايد 
روز به روز پرفروغ تر باشد و به هر شكلي كه مي توان بايد بر 
كميت و كيفيت محصوالت آن افزود تا جايگاهي جهاني 
كسب كند. وزير صمت با اعالم آمادگي كامل براي حمايت 
از ذوب آهن اصفهان گفت: ايميدرو پشتيبان ذوب آهن 
اصفهان است و كميته اي براي حل مشكالت صنعت فوالد 
تشكيل شده كه قطعاً حامي اين مجتمع عظيم صنعتي 
خواهد بود. رزم حسيني، هم افزايي بين صنايع را بسيار 
مهم دانست و اظهار داشت: صنايع فوالدي كشور نبايد 
نگاه رقابتي داشته باشند بلكه تا آنجا كه مي توانند بايد از 
هم پشتيباني كنند . صنايع فوالدي كشور با همت ذوب 
آهن اصفهان به وجود آمدند و رش��د كردند و حاال بايد از 
اين صنعت حمايت كنند. وي با اشاره به توفيقات دولت 
با وجود فش��ار تحريم ومواجهه با كرونا، افزود: با توجه به 
محدوديت هاي فروش نفت، اگر توان صنعت فوالد كشور و 
پتروشيمي نبود، اداره كشور در 3 سال اخير ميسر نمي شد. 
وي گفت: ذوب آهن اصفهان با راه اندازي كوره بلند شماره 
يك، بيش از 8۰۰ ه��زار تن به توليد خوداضافه مي كند 
كه اهميت بسياري دارد. اين شركت قادر به تامين ريل 
كشور است كه دستاورد بزرگي براي ايران است. منصور 
يزدي زاده مدير عامل ذوب آهن نيز گفت: اين شركت در 
توليد وبومي سازي گام هاي مهمي برداشته و دستاوردهاي 
مهمي همچون توليد ريل حاصل كرده است. وي افزود: اين 
تصور اشتباه وجود دارد كه اين شركت يك صنعت قديمي 
است و بر اساس آن نتيجه گيري مي شود كه آالينده هم 
هست . اين در حالي اس��ت كه بيشتر بخش هاي ذوب 
آهن اصفهان نوس��ازي و مدرن شده و اين شركت اولين 
مجموعه اي است كه با مشاركت سازمان محيط زيست 

طرح جامع زيست محيطي تدوين كرده است. 

رجيستري گوشي تلفن همراه 
غير حضوري شد

معاون فني و امور گمركي گمرك ايران از غير حضوري 
شدن رجيستري گوشي هاي تلفن همراه خبر داد. ۱8 
مهرماه مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران، 
طي نامه اي به س��تاد مبارزه با قاچاق كاال گزارش��ي از 
شرايط نامناسب ايجاد شده در مبادي ورودي گمرك 
به دليل الزام به رجيس��تري حضوري گوش��ي تلفن 
همراه از ۱2 مهرماه، اعالم كرد كه از تشكيل صف هاي 
طوالني مسافران و عدم امكان رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي در وضعيت موجود حكايت داشت. بر اين 
اساس از ستاد مبازره با قاچاق كاال و ارز خواست كه جهت 
جلوگيري از شيوع بيماري كرونا و همچنين در راستاي 
رضايتمندي مسافران ورودي و نظام مند كردن فرايند 
رجيستري، اجراي طرح رجيستري گوشي به صورت 
غيرحضوري و پس از انجام استعالمات سيستمي از واحد 
گذرنامه و در مكاني غير از مبادي ورودي گمرك انجام 
شود تا ضمن جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از 
اجراي طرح، از تجمع و شيوع بيماري كوويد-۱۹ با قطع 

زنجيره شيوع ويروس كرونا جلوگيري شود. 

در نشست معاون اول رييس جمهور با روساي اتاق هاي مشترك مطرح شد

دو درخواست دولت از بخش خصوصي

نگاهي به عملكرد دو ساله »ايميدرو« 
»ايميدرو« طي دو سال گذشته اقدامات زيادي در دستور 
كار خود قرار داده و توانس��ته است، باهمكاري نزديك با 
تشكل ها و بخش خصوصي، برنامه هاي توسعه اي خود را 
پيش ببرد. به طوري كه سير توليد در فعاليت هاي معدني 
درسايه اقدامات متوليان اين مجموعه، در مسير رونق قرار 
گرفت. اگر نگاهي به عملكرد ايميدرو از سال ۹8 تاكنون 
بينداريم، مي بينيم كه افتتاح 4.2 ميليارد دالر طرح )3.2 
در سال ۹8 و يك ميليارد دالر در سال ۹۹( يكي از مهم ترين 
اقداماتي است كه انجام شده و برخي از پروژه هاي شاخص 
آن شامل »فاز نخست انتقال آب خليج فارس به گل گهر، 
فاز نخست آلومينيوم جنوب، آلومينيوم جاجرم، كنسانتره 
و گندله س��نگان، كارخانه هاي اس��يد مس و بسياري از 
پروژه هاي زيربنايي و معدني و صنعتي« هستند. از سوي 
ديگر پيگيري تكميل و راه اندازي طرح هاي توسعه جديد به 
ارزش يك ميليارد دالر از جمله فاز نخست الكترود گرافيتي، 
آهن اسفنجي قائنات و فاز نخست بندر پارسيان از جمله 

ديگر اقداماتي بوده كه اجرايي شده است.

    دو اقدام تازه در »ايميدرو«
 پ��س از تحريم هاي چند الي��ه و پيچيده فل��زات، مدل 
تجاري - توليدي در ايميدرو طراحي و اجرا شد كه حاصل 
آن تحقق اقدامات زير اس��ت: »مبادله 2.55 ميليارد دالر 
ارز با هدف تامين مواد اولي��ه و مصرفي مورد نياز توليد و 
يا تكميل طرح هاي توسعه«؛ شامل: 27كشتي 3۰ هزار 
تني پودرآلومينا، 2۶ هزار تن الكترود، 45۰ ميليون دالر 
قطعات خودروس��ازي، ۱۰۰۰ تن س��يانور، ۶5 ميليون 
دالر قطعات ل��وازم خانگي، 2.2 ميلي��ون دالر مورد نياز 
تاير. اما »افزايش سرمايه صندوق بيمه معدن« و»ايجاد 
كنسرسيوم هاي بزرگ با مشاركت بخش خصوصي« را 
مي توان دو اقدام مثبت اين س��ازمان نام برد؛ به طوريكه 
سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني از ۱4۰ ميليارد تومان 
به 35۰ ميليارد تومان در س��ال ۹8 و برنامه رس��يدن به 
ميزان 5۰۰ ميليارد تومان در س��ال جاري افزايش يافته 

است. »ايجاد كنسرس��يوم هاي بزرگ با مشاركت بخش 
خصوصي« نيز شامل شركت مديريت اكتشاف منابع معدني 
پايا، هلدينگ سرمايه گذاري در منطقه ويژه خليج فارس با 
هدف توسعه فوالد تا سقف ۱۰ ميليون تن و كنسرسيوم 
سرمايه گذاري با هدف توسعه فوالد تا سقف ۱۰ ميليون تن 
در چابهار، از ديگر اقداماتي است كه از سوي اين مجموعه 
صورت گرفته است. جلب مشاركت بخش خصوصي در 
توسعه معادن و صنايع معدني، كه مهم ترين آنها »طرح هاي 
پتروليوم كك و تيتانيوم كهنوج، معادن آنومالي شمالي و 
ميشدوان و پتاس خورو بيابانك و شورابه هاي ترود« است. 
»جذب بيش از ۱7۰۰ ميليارد تومان منابع براي تكميل 
طرح هاي توسعه از بخش خصوصي در سال ۹8« از ديگر 

موارد قابل توجه است. 

    افزايش توليد
رشد توليد در كليه زنجيره فلزات اساسي در سال ۹8 و 8 
ماهه ۹۹ به گونه اي كه توليد 8 ماهه سال جاري شركت هاي 
بزرگ شامل شمش آلومينيوم با رشد ۶7 درصدي، شمش 
فوالد رشد 8 درصدي، كاتد مس رشد 5 درصدي و شمش 
 طال رشد ۱7 درصدي مواجه ش��ده اند. همچنين احيا و 
فعال سازي 3۱۱ معدن از سال ۹8 تاكنون، كه اين تعداد 
معدن با پايش مدام كه هدف آن برطرف كردن موانع احياي 
معادن كوچك بوده، اجرايي ش��ده اس��ت. از سوي ديگر، 
افزايش ۱۰برابري بودجه منابع داخلي سال هاي ۹7 و ۹8 
طرح اجراي زيربنايي راه و برق براي معادن بخش خصوصي 
نسبت به سال ۹7 و توسعه فعاليت هاي زيربنايي از ديگر 
اقدامات مثبت دركارنامه كاري مجموعه ايميدرو است. 
»شروع عمليات اجرايي جاده ناحيه سنگان، با ارزش8۰۰ 
ميليارد تومان در قالب قرارداد مشاركت بخش خصوصي«، 
»تشكيل شركت مشترك با بخش خصوصي با هدف تصفيه 
پساب بندرعباس به منظور استفاده صنايع مستقر در منطقه 
ويژه خليج فارس« از ديگر برنامه هايي اس��ت كه از سوي 

مديران اين مجموعه معدني دنبال شده است. 

     خلق حوزه هاي جديد
رويكرد جدي��د ديگ��ر »ايميدرو« توس��عه صنعت 
س��نگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي كش��ور ب��وده، به 
گونه اي كه احداث 4 بازارچه در استان هاي » اصفهان، 
قم، كرمان و خراسان رضوي پيگيري و در اصفهان« 
عملياتي شد و س��ند ملي توسعه صنعت سنگ هاي 
قيمتي و نيمه قيمتي كشور و برنامه جامع عملياتي 
اين صنعت از سال جاري تا سال ۱4۱۰ تدوين و مورد 
تاييد رياس��ت جمهوري قرار گرفته اس��ت. »توسعه 
اكتش��اف« نيز از ديگر مواردي اس��ت كه در گزارش 
عملكردي ايميدرو خودنمايي مي كند؛ به طوريكه از 
سال ۹8 تاكنون 4۰۰ هزار كيلومتر مربع به پهنه هاي 
اكتشافي كشور افزوده شده و ۶۶ هزار كيلومتر مربع آن 
به بخش خصوصي واگذار شده است. نتيجه تمركز بر 
توسعه اكتشاف افرايش 5۰۰ ميليون تني ذخاير سنگ 
آهن در ناحيه گل گهر و افزايش 2 برابري ذخاير طالي 
زرشوران است. همچنين بنابراين گزارش، تعداد 75۹ 
محدوده اميد بخش ناش��ي از فعاليت هاي اكتشافي 

انجام شده، شناسايي شده است. 

    آموزش، پژوهش و فناوري
ام��ا در عرصه »آموزش، پژوهش و فن��اوري« اقداماتي 
كه »ايميدرو« در دس��تور كار قرار داده شامل مواردي 
چون »تصوي��ب و عقد ق��رارداد 2۶ پروژه پژوهش��ي 
كاربردي و تقاضا محور، توسعه همكاري با ۱۱ دانشگاه 
برتر كش��ور، برگزاري 544 دوره هاي آموزش��ي مورد 
نياز بخش خصوص��ي )كه 4 دوره تخصص��ي ۶ ماهه 
تربيت تكنيسين نيز اجرا ش��د(، طراحي نظام كنترل 
مديريتي بر شركت هاي بزرگ با هدف اولويت بندي در 
سرمايه گذاري و جهت دهي مشخص استراتژي هاي آنها 
و حمايت از افزايش سرمايه شركت هاي بزرگ در سال 
جاري با هدف حفظ سرمايه و تكميل طرح هاي توسعه 

به ميزان 3۹۰33 ميليارد تومان.« است. 

      بازارگرداني و حمايت از بورس
دراين بخش نيز براس��اس گزارش ارايه شده، »حمايت از 
توليد ماش��ين آالت معدني« عنوان شده كه اين برنامه با 
حضور شركت »هپكو« انجام شده به گونه اي كه تعدادي 
از شركت هاي بزرگ معدني و صنايع معدني اقدام به عقد 
قرارداد با آن شركت كرده اند. »مبادله 27 تفاهم نامه هاي 
متعدد با ساير سازمان ها و بخش خصوصي با هدف توسعه 
همكاري هاي مرتبط«، »پرداخت بي سابقه 5۰72 ميليارد 
تومان از ديون و تعهدات ايميدرو به دولت در س��ال ۹8«، 
»افتتاح اولين مركز نوآوري معادن و صنايع معدني )ايمينو( 
با هدف حمايت از اس��تارتاپ هاي معدني«، »اس��تقرار 
سيستم مديريت كيفيت ISO۹۰۰۱ ويرايش 2۰۱5 و 
اخذ گوهينامه از شركت SGS« ،»تدوين و عملياتي كردن 
برنامه هاي نقشه راه بخش معدن و صنايع معدني و تحقق 
74 درصد )معادل برنامه( از اهداف تعيين شده«، »طراحي 
نظام مديريت پروژه و عقد قرارداد با انجمن مديريت پروژه 
ايران در اين خصوص«، »رسمي نمودن همكاران ايثارگر 
و فرزندان شهدا و ايثارگر در ايميدرو« از ديگر موارد مطرح 

شده است. 

    ديگر اقدامات
»ايمي��درو« همچنين ب��ا اس��تفاده از طراحي مدل 
خ��اص بازرگاني - توليدي توانس��ته در س��ال ۹8 با 
وجود تحريم هاي فلزات اساسي از ابتدا توسط امريكا، 
رش��د صادرات در بخش معدن و صناي��ع معدني را 
محقق كند؛ به گونه اي كه صادرات بيش از ۱ ميليارد 
دالر م��س و در كل 8.5 ميلي��ارد دالر زنجيره بخش 
معدن و صنايع معدتي محقق گردي��د. در نهايت در 
راستاي كمك به توسعه متوازن زنجيره فلزات اساسي 
و بهبود سياس��ت گذاري صنعتي در اي��ن حوزه ها، 
به روزرساني و عملياتي نمودن طرح جامع فوالد و سرب 
و روي پيگيري و تدوين طرح هاي جامع طال، مس و 

آلومينيوم نيز آغاز شد.

ادامه از صفحه اول

توزيع ثروت  يا توزيع فقر
البته از منظر اصولي كار درس��ت، س��رمايه گذاري در 
حوزه هاي توليد و بهبود ش��اخص هاي كس��ب و كار 
اس��ت تا دهك هاي مختلف هر كدام بتوانند بر اساس 
تالشي كه دارند، سهم خود را از بازار كسب و كار كشور 
برداش��ت كنند. اما زماني كه كشور دچار بحران هايي 
چون تحريم هاي دامنه دار و مشكالت كرونا است، قطعا 
مي بايست رويكردهاي حمايتي از اقشار آسيب پذير 
در دستور كار قرار بگيرد. اين فرايندي است كه تقريبا 
تمام كشورهاي توسعه يافته نيز آن را رد دستور كار قرار 
مي دهند. مثال كشوري مانند آلمان بسته هاي حمايتي 
متنوعي را هم از اقشار مختلف و هم از بنگاه هاي اقتصادي 
انجام مي دهد. اما مشكلي كه در بطن نظامات يارانه اي 
ايران مشاهده مي شود، توزيع اين يارانه هاي حمايتي 
و سهام ميان طيف وسيعي از شهروندان جامعه است. 
يعني دولت ها در ايران به بيش از 8۰ميليون ايراني يارانه 
نقدي پرداخت مي كنند. طبيعي است كه يك چنين 
رويك��ردي باعث اتالف منابع و اس��تهالك اقتصادي 
خواهد ش��د. ايده اي مثل هدفمندي س��ازي يارانه ها 
چنانچه درست انجام مي شد مي توانست در يك فرايند 
تدريجي خانواده هاي محروم را در مسير توانمندسازي 
قرار دهد. توزيع سهام عدالت ايده ديگري بود كه براي 
توزيع ثروت هاي عمومي جامعه به كار گرفته شد. به هر 
حال براي ريشه كن كردن فقر مطلق، افراد فقير يا بايد 
درآمد ثابتي داشته باشند يا اينكه از يك ثروت حداقلي 
برخوردار شوند تا از آن درآمد ايجاد كنند. وقتي دولت 
دوازدهم آزادس��ازي سهام عدالت را در دستور كار قرار 
داد، قيمت سهام ۱ميليوني سهام عدالت در دوران اوج 
رونق بورس به بيش از 4۰ميليون تومان نيز رسيد. اين 
اعداد و ارقام براي يك خانواده 4نفره، عدد قابل توجهي 
مي شود. بنابراين از اين طريق تالش شده تا اقشار نيازمند 
در ثروت هاي عمومي جامعه سهمي داشته باشند. بايد 
مهارت هاي استفاده از اين منابع در اختيار خانواده ها قرار 
داده شود تا بتوانند آرام آرام در مسير ارتقا قرار بگيرند. 
حتي طرح توزيع يارانه هاي انرژي به خانواده ها كه در 
سال پاياني عمر مجلس دهم در كميسيون اقتصادي 
مطرح شد و برخي نمايندگان مجلس يازدهم نيز آن را 
دنبال مي كنند، طرح خوبي است. بايد بدانيم حتي در 
صورتي كه كشور با رشد اقتصادي مستمر و جهش توليد 
هم روبه رو شود، باز هم اقشار و گروه هاي وجود خواهند 
داشت كه بايد مورد حمايت هاي معيشتي قرار بگيرند. 
موضوعي ك��ه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد، 
مرز باريكي است كه ميان يك جامعه مولد و جامعه اي 
كه منتظر اعانه و يارانه است، وجود دارد. اگر همه منابع 
و همه ثروت هاي مردم را تبديل به س��هم كنيم و آن را 
به  طور كلي در اختيار طيف وسيعي از افراد قرار دهيم 
قطعا يك ايراد است. اين رويكردها اين خطر را دارد كه 
سرمايه گذاري هاي عمومي جامعه كه مي بايست صرف 
توسعه شود الجرم در قالب يارانه در اختيار افراد جامعه 
قرار بگيرد. هرچند آمار دقيق��ي از دهك هاي پاييني 
در جامعه وجود ندارد، اما بدون ترديد هيچ كش��وري 
به صددرصد اف��راد جامعه يارانه نقدي نمي دهد. البته 
متاسفانه روند توسعه فقر طي سال هاي اخير در كشور 
ش��تاب افزوني به خود گرفته است و اقشاري كه با فقر 
مطلق دست به گريبان هستند، افزايش يافته است. اما 
اين اقشار نيازهاي متفاوت حمايتي دارند، برخي از اقشار 
نيازمند كار و شغل هستند. طيف هاي ديگري از اين اقشار 
را با آموزش ه��اي مهارتي مي توان توانمند كرد و البته 
بخشي نيز نيازمند حمايت يارانه اي هستند. اما نظام هاي 
سياسي معموال به دنبال ساده ترين راه هستند. به جاي 
پايش دهك هاي اقتصادي جامعه، ترجيح مي دهند، به 
همه يارانه بدهند. چون كار ساده تري است. اين در حالي 
اس��ت كه رقم يارانه هاي نقدي طي دهه گذشته هيچ 
تغييري نكرده اس��ت. در سال هاي ابتدايي دهه۹۰كه 
يارانه هاي نقدي پرداخت ش��د، تقريبا حدود 5۰دالر 
ارزش داشت. امروز اما اين يارانه ها 2دالر هم نمي ارزد. در 
حالي كه رويكرد معقول اين است كه با شناسايي 3دهك 
نيازمند، يارانه هاي اين دسته از افراد را افزايش داد. البته 
طي سال هاي اخير تالش هاي بسياري براي افزايش اين 
دريافتي ها صورت گرفته كه اين روند اصالحي را بايد 

همچنان پيگيري كرد.

اتكا  به درآمدهاي پايدار
از اين رو بهترين راهكار استفاده از نظرات كارشناسي و 
برنامه ريزي در حوزه هاي زيرساختي است تا با بهبود 
ساختار ها از س��ويي بودجه ريزي هدفمند و بر اساس 
اصول عملي روز باشد و از سوي ديگر با برطرف كردن 
اين مشكالت بلندمدت، موضوعاتي كه در كوتاه مدت با 

آنها درگيريم نيز ديگر تكرار نشود.
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خبرروز

فروش »هري  پاتر و سنگ جادو« در حراجي
يك نسخه از كتاب هاي چاپ اول »هري پاتر و سنگ  جادو« در يك حراجي چندده هزار يورو به فروش رفت. به گزارش نشنال، يك نسخه 
از كتاب »هري پاتر و سنگ جادو« به قلم »جي. كي. رولينگ« كه يكي از ۵۰۰ كتاب چاپ اول اين اثر محسوب مي شود در حراجي 
»بونهامس« به قيمت ۶۸هزار يورو فروخته شد. پيش تر ارزش تخميني اين كتاب كه در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسيده بين ۴۰هزار تا 
۶۰هزار يورو برآورد شده بود. نسخه اي كه در حراجي »بونهامس« واقع در لندن به فروش رسيد شامل دست نوشته اي از »جي. كي. 

رولينگ« بود: »تقديم با عشق از طرف جو«. 

جامعه

پيش بيني چندين بارش سنگين برف براي زمستان
درحالي س��ازمان هواشناسي كش��ور پاييز خشك و 
كم بارشي را براي ايران پيش بيني كرده بود كه بر اساس 
آخرين اطالعات مركز ملي خشكس��الي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي از ابتداي مهرماه تاكنون ۶۱ 
ميليمتر بارش در كشور داشتيم كه اين ميزان نسبت به 
ميانگين بلندمدت ۲۰ درصد و نسبت به سال گذشته 
حدود سه درصد بيشتر بوده است. سحر تاجبخش با 
اشاره به اينكه بخشي از بارش هاي ايران طي آذرماه در 
استان هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان 
و... بارش هاي حدي با دوره بازگش��ت طوالني بودند، 
تصريح كرد: عمده بارش هاي كشور در چند استان بوده 
و همين بارش هاي حدي سبب شده است كه ميزان 
بارش ها نس��بت به بلندمدت افزايش يابد و درنتيجه 

پيش بيني هاي ما با درصدي خطا همراه شود. با دقت به 
آمار متوجه مي شويم كه بارش ها از مهر ماه تاكنون در 
تعدادي از استان ها ازجمله آذربايجان شرقي، خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، گلستان، گيالن، هرمزگان و 
سيستان و بلوچستان كمتر از حد نرمال بوده است. به 

گفته رييس سازمان هواشناسي كشور ترسالي در پاييز 
ناشي از بارش هاي تا حدي شديد در چند استان بوده 
است كه البته اين بارش هاي حدي در بلندمدت قابل 
پيش بيني نيستند و به صورت ناگهاني رخ مي دهند 
همچنين بارش هاي حدي خود ناشي از تغيير اقليم 
هستند. تاجبخش در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود درباره پيش بيني هاي هواشناس��ي از وضعيت 
بارش ها در ايران طي زمستان اظهار كرد: طي سه ماه 
پاياني سال دماي هوا در نيمه شرقي و نوار شمالي كشور 
س��ردتر از حد معمول پيش بيني مي شود همچنين 
بارش ها به ويژه در نيمه شمالي كشور به صورت برف 
خواهد ب��ود و چند بارش برف خوب در كش��ور طي 

زمستان خواهيم داشت.

تاريخ و قدمت شهر يزد جابه جا مي شود
 س��فالينه هايي در اس��تان ي��زد پي��دا ش��ده ك��ه 
باس��تان شناس��ان احتمال مي دهند متعلق به دوره 
اشكاني اس��ت اگر اين فرضيه ثابت شود، تاريخ شهر 
يزد به قبل از دوره اسالم برمي گردد. مديركل ميراث 
فرهنگي يزد با اعالم اين خبر گفت: اكنون دسترسي ها 
به برخي از اطالعات از طرق مختلف بيشتر شده است و 
ما نيز قصد واكاوي تاريخ يزد را داريم. در دوره هايي مانند 
دهه هاي ۵۰ تا ۷۰ دسترسي به اين اطالعات كمتر بود 
ولي افراد خوبي نيز در آن دوره ها روي اين موضوع كار 
كرده اند. به عنوان مثال درب��اره حصار بافت تاريخي 
۱۶ مطالعه انجام شده است. ما نيز با تكيه بر مطالعات 
پيش��ين روي حصارهاي بافت تاريخي كار مي كنيم. 
مصطفي فاطمي افزود: درباره پيشينه تاريخي شهر يزد 
هميشه تصور كلي اين بود كه يزد در راه مواصالتي و در 
مسير ايجاد شده در صورتي كه اينجا هم تمدن ابتدايي 
كه ش��كل گرفته در كنار آب بوده اس��ت اما متفاوت. 
چون كنار رودخانه دايمي و يا درياچه اي نيست بلكه به 
واسطه قنات هايي كه وجود داشته، شكل گرفته است. 
ما چند ناحيه تمدني در اطراف يزد داريم مانند دشتي 
كه از مهريز شروع مي شود و تا اسفنجرد يا رستاق ادامه 

دارد يكي هم در ميبد و اردكان و در طرف ديگر شيركوه 
كه حوضه آبريز متفاوتي داشته اند. مي توان گفت اولين 
س��كونت گاه هايي كه در يزد شكل گرفته در اين سه 
ناحيه بوده خصوصًا ناحيه غربالبيز كه كاوش هايي نيز 
انجام شده است. او بيان كرد: به تازگي در اطراف ميبد 
آثاري مربوط به هزاره سوم و چهارم قبل از ميالد پيدا 
كرده ايم كه نش��ان مي دهد يك منطقه سكونتگاهي 
قديمي بوده اس��ت ما هر آثاري كه در يزد داش��ته ايم 
آثاري مربوط به بعد از اسالم بوده است و آثار قبل از آن 
را نداش��ته ايم. اما اخيراً مطالعاتي در اطراف شهر يزد 
شروع شده است و باستان شناسان ما در حال بررسي 
محدوده هايي بوده اند كه به آث��اري برخورد كردند و 

منطقه اي را ديدند كه در آنجا سفالينه هايي مربوط به 
دوره اشكاني وجود داشته است. بخشي از اين منطقه 
اكنون در محدوده شهر است ولي قباًل خارج از شهر بوده 
است. اين سفالينه ها تصور ما را درباره زندگي و تاريخ 
يزد پس از اس��الم نقض مي كند و تاريخ شهر يزد را به 
عقب برمي گرداند. منتها اگر اين سفالينه هاي اشكاني 
مورد بررسي دقيق تر قرار گيرند ثابت مي شود كه متعلق 
به اين محدوده بوده يا نه. همچنين بررسي هايي روي 
قنوات براي پاكسازي و بهسازي انجام مي شد كه در كنار 
آن چنين سفالينه هايي پيدا شده است. باستان شناسان 
ما پيشينه آنها را به دوره اشكاني نسبت مي دهند ولي 
بايد اين فرضيه ثابت شود. بنابراين به مجوز براي اين 
بررس��ي نياز داريم. البته اين احتم��ال نيز وجود دارد 
كه تكه هاي س��فال از منطقه ديگري ب��ه اينجا آمده 
باش��د اما چون حجم سفال ها زياد و مربوط به منطقه 
سكونتگاهي بزرگ بوده اين احتمال كمتر است. البته 
بايد گفت كه در ماه هاي اخير نيز به قبرستاني برخورد 
كرديم كه ش��يوه دفن ميترايي دارد. جزئيات و محل 
دقيق اين كش��فيات را در حال حاضر اعالم نخواهيم 

كرد تا مجوز مطالعات بيشتر گرفته شود.

تعادل| پيشنهاد برقراري ممنوعيت تردد 
و تعطيلي اصناف از س��اعت ۱۸ روز ۲۹ و 
3۰ آذر از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا به 
دولت ابالغ شده است. البته اين طرح هنوز مورد تصويب 
قرار نگرفته اما به گفته سخنگوي قرارگاه ستاد ملي مقابله 
با كرونا اين محدوديت ها پس از تصميم گيري هاي بيشتر 

در تمام شهرهاي قرمز، نارنجي و زرد اجرا خواهد شد.
دكتر عليرضا رييسي، گفت: هفته گذشته مصوبه اي در 
ارتباط با منع تردد در شهرهاي قرمز و نارنجي از ۹ شب تا 
۴ صبح داشتيم كه در آن قيد شده بود اين محدوديت در 
شهرهاي باالي ۲۰۰ هزارنفر جمعيت اجرا شود، با بررسي 
مجدد اين محدوديت به شهرهايي با جمعيت كمتر از ۲۰۰ 
هزار نفر هم تعميم پيدا كرد. بحث اقدام و عملياتي كردن 
محدوديت ها فشار زيادي به ناجا وارد مي كند و االن در هر 
شهر نارنجي فارغ از جمعيتشان محدوديت تردد ۹ شب تا 

۴ صبح اعمال مي شود.

   پيشنهاد منع تردد و تعطيلي مشاغل در شب 
يلدا از ساعت ۱۸

او افزود: پيشنهاد ديگري كه امروز در ستاد مطرح شد بحث 
منع تردد و كاهش فعاليت كسب و كار از ساعت ۱۸ به بعد 
در روزهاي شنبه و يك ش��نبه )۲۹ و3۰ آذر( بود، چرا كه 
نگراني هاي بس��يار جدي در رابطه با برگزاري دورهمي و 
شب نشيني در اين شب  وجود دارد. موضوع ديگر اين بود كه 
وزارت ارتباطات در صورت امكان براي شب يلدا تسهيالتي 
ارايه دهد. همچنين افزايش برنامه هاي سرگرم كننده صدا 
و سيما براي شب يلدا از تاكيدات ما بود. اميدواريم موضوع 
برگزاري مجازي دورهمي هاي شب يلدا و پرهيز از تجمعات 
جدي گرفته شود. پيشنهاد دقيق ما برقراري ممنوعيت 
تردد از ساعت ۱۸ و همچنين تعطيلي اصناف از ساعت ۱۸ 
است. اين محدوديت ها پس از تصميم گيري هاي بيشتر 
در تمام شهرهاي قرمز، نارنجي و زرد اجراي خواهد شد و 

اطالع رساني درمورد آن انجام خواهد شد.

    حمل ونقل عمومي؛ معضلي در كالنشهرها
او با اش��اره به معضل حمل و نقل عمومي، اظهار كرد: اين 

موضوع يكي از مشكالت و معضالت ما در كالنشهرها به ويژه 
در پايتخت است. براي اضافه كردن وسيله به ناوگان حمل 
و نقل عمومي مصوبه پيشنهادي داشتيم كه تاپايان سال 

۴۰۰۰ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه شود.

   نگراني از خيز مجدد بيماري در دي و بهمن
رييس��ي ادامه داد: اكن��ون بع��د از محدوديت هايي كه 
ايجاد شد ش��اهد يك آرامش نسبي هستيم، ورودي به 
بيمارس��تان ها و موارد مرگ و مير كاهش يافته است. از 
هفته قبل تا االن هزار مرگ  كرونايي كم شده است، يعني 
۱۰۰۰ خانواده از داغدار شدن نجات يافتند. اگر پروتكل ها 
رعايت نشود به طور قطع آمار افزايشي خواهد شد چون 
رفتار ويروس به ما نشان داده است به محض عدم كنترل 
آمار باال مي رود. س��رد شدن هوا، دورهمي خانوادگي كه 
بيش از ۵۰ درصد بستري هاي فعلي بيمارستان ها مربوط 
به اين افراد است ادامه دار باشد سبب مي شود در اواخر دي 
و اوايل بهمن ماه پيك مجدد داشته باشيم. گاهي در اوج 
بحران هستيم  مي گوييم اي كاش زودتر كاري كرده بوديم 
اما اكنون در شرايط نسبتا مساعدي هستيم كه اگر رعايت 

نكنيم در دي ماه و بهمن ماه خيز مجدد خواهيم داشت.
او با اشاره به آثار هواي سرد بر بيماري كرونا، گفت: سازمان 
بهداشت جهاني اعالم كرده است طي ۶ هفته گذشته در 
جهان، موارد مرگ و مي��ر كرونا ۶۰ درصد افزايش يافته 
اس��ت. اين نشان دهنده تاثير هواي س��رد و ارتباط آن با 
بيماري است. البته اثر سرما به اين شكل است كه در اين ايام 
افراد در محيط هاي بسته و با تهويه نامطلوب كنار يكديگر 
قرار مي گيرند و اين موضوع ش��يوع بيم��اري را افزايش 
مي دهد. رييسي تاكيد كرد: نبايد فراموش كنيم اصناف 
و كسبه در اين فشار اقتصادي كسب و كار خود را تعطيل 
كردند تا سالمتي برگردد و حيف است با دورهمي و شب 
نشيني اين دستاورد را از دست دهيم. از اسفندماه سال 
قبل با بيماري كلنجار مي رويم. در سيزده بدر و عيد رعايت 
كرديم و در ارديبهشت ماه اوضاع بسيار خوبي داشتيم. پس 
از آن با ساده انگاري بيماري خيز شديد داشتيم و اكنون 
تازه كادر درمان زمان پيدا كردند نفسي بكشند. البته هنوز 
موفقيت كامل حاصل نشده است و بايد تا زماني كه هوا سرد 

است دورهمي ها را به حداقل برسانيم. سخنگوي قرارگاه 
ستاد ملي مقابله با كرونا، اظهار كرد: البته همين االن هم 
بيش از ۲۰۰ نفر در روز جان خود را از دست مي دهند كه 
تنها يك عدد نيست بلكه عزيزان يك خانواده هستند كه 
مي توان با رعايت پروتكل ها جل��وي اين اتفاق را گرفت. 
مي دانيم ماسك زدن كار ساده اي نيست اما خوشحاليم 

كه امروز ديگر در ميان مردم جا افتاده است.

   لزوم استفاده از تجارب ساير كشورها 
در مديريت كرونا

او با اشاره با آمار جهاني كرونا، تصريح كرد: اروپا و امريكا در 
حوزه سالمت و اقتصاد كشورهاي پيشرفت هاي هستند 
ولي از طرف ديگر ميزان رعايت پروتكل ها در اين كشورها 
سبب تجربه شرايط سخت برايش��ان شده است. اكنون 
آلمان مرگ باالتر از ۵۲۵ نفر در روز را تجربه مي كند و يا 
امريكا مرگ روزانه بيش از 3۰۰۰ هزارنفر را تجربه كرده 
است. اين در حالي است كه كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، 
سنگاپور، تايوان، تايلند و... در كنترل بيماري موفق بودند 
و علت آن هم قانون پذيري باالي مردم است. كره جنوبي با 
ابزار مسووليت اجتماعي و قانون پذيري و سيستم ديجيتال 
به موفقيت كنترل بيماري رسيده است. ما هم پا به پاي 
دنيا به فكر دولت الكترونيك بوديم اما اجرايي نكرديم و در 
مرحله عمل به دليل زيرساخت ها و عدم سرمايه گذاري 
توفيق نداشتيم. همچنين اين كشورها تجربه مديريت 
sars و mers را داش��تند و اين موضوع هم عاملي براي 
موفقيت در كنترل بيماري اس��ت. گاه��ي چاره اي جز 
محدوديت و جريمه نداريم اما با ادامه دار شدن روند بيماري 
نمي توان اين شيوه را ادامه داد. سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا افزود: اطالع رساني و فرهنگسازي مناسبي تاكنون 
صورت گرفته است و مردم مي دانند بايد در خانه بمانند. 
ماسك، فاصله گذاري اجتماعي، كاهش تردد و... تاكنون 
بارها اطالع رساني شده است. بودن در يك فضاي بسته با 
تعداد افراد زياد احتمال ابتال به بيماري را افزايش مي دهد. 
در دورهمي هاي خانوادگي كسي ماسك نمي زند و تصور 
مي كنند كس��ي از عمه يا خاله اش بيماري را نمي گيرد. 
در دورهمي ها بيشتر صحبت مي كنيم و احتمال انتقال 

ويروس افزايش مي يابد. اين در حالي است كه دورهمي ها 
عموما بيش از يك ساعت طول مي كشد و در تمام مدت 

در فضاي بسته نشسته ايم.

   جهش ويروس 
عاملي براي افزايش سرعت انتقال آن

رييسي ادامه داد: جهش هاي ژني مختلفي در ويروس 
كوويد۱۹ رخ داده و قدرت سرايت و انتقال آن افزايش 
يافته است و به همين دليل سنين پايين تر هم درگير 
بيماري مي شوند چون حجم بيشتري از ويروس آزاد 
مي شود و ميزان چسبندگي آن بيشتر است. اين تصور 
كه به محض تزريق واكسن ايمني ايجاد مي شود اصال 
درست نيست. كش��ورهايي مانند امريكا و انگليس 
واكسيناسيون را آغاز كردند ولي با آغاز تزريق واكسن 
زنجيره بيماري بالفاصله قطع نمي شود، مدتي زمان 
مي برد تا ايمني در بدن ايجاد شود، مدتي زمان مي برد 
تا ايمني در بدن افراد ايجاد ش��ود و از طرفي واكسن 
هم به ميزان مشخصي اثربخشي دارد. ما هنوز تجربه 
و مطالعه اي نداريم كه مثال يك س��ال بعد از تزريق 
واكس��ن چه اتفاقي مي افتد چون واكسيناس��يون 
تازه آغاز شده است. ضمن اميدواري نسبت به قطع 
زنجيره بيماري و واكسيناسيون همچنان بايد رعايت 

پروتكل ها را جدي بگيريم.

    سهم باالي استان هاي شمالي 
در تعداد شهرهاي قرمز

اكنون ۱۲ ش��هر قرمز داريم كه عمده اين شهرها در دو 
استان است. هفته گذشته فقط ۴ استان اردبيل، گيالن، 
مازندران و گلستان هنوز در وضعيت قرمز باقي مانده بودند 
كه خوشبختانه اردبيل و گلستان از وضعيت قرمز خارج 
شدند و دو استان گيالن و مازندران هنوز در وضعيت قرمز 
هستند. در بين همين دو استان هم مازندران ۵ شهر قرمز 
و گيالن ۴ شهر قرمز دارد بنابراين براي خارج كردن اين 
استان ها از وضعيت قرمز اولويت ما كم كردن بيماري در 
شهرهاي قرمز اس��ت. در استان مازندران، آمل، بهشهر، 
رامسر، گلوگاه و نكا و در استان گيالن، آستارا، بندر انزلي، 
رودسر و توالش اس��ت. همچنين زرين دشت در استان 
فارس، بافق در استان كرمان و گميشان در استان گلستان 
هم وضعيت قرمز دارند. در ميان اين ۱۲ شهر قرمز، ۵ شهر 
آستارا، توالش، گلوگاه، آمل و نكا وضعيت صعودي بيماري 
را تجربه مي كنند. اكنون روند بيماري در گيالن صعودي 
است. در مازندران هم روند صعودي متوقف شده است اما 

هنوز شاهد آغاز روند نزولي نيستيم.

   رعايت ۸۷ درصدي پروتكل هاي بهداشتي 
از سوي مردم

او درباره رعايت پروتكل هاي بهداشتي، گفت: ميانگين 

رعايت پروتكل ها ۸۷ درصد است و فوق العاده خوب رعايت 
شده است. همكاري مردم در محدوديت هايي كه اعمال 
شد باالتر از ۹۰ درصد است. اكنون در سطح كشور ۱۲ شهر 
در وضعيت قرمز، ۲3۱ شهر در وضعيت نارنجي و ۲۰۵ شهر 

در وضعيت زرد بيماري كرونا قرار دارند.

  سهم موثر نيروي انتظامي 
در اعمال محدوديت ها

او درخص��وص ت��ردد خودروه��ا، بيان ك��رد: تردد 
خودروهاي بين ش��هري 3۱ درص��د كاهش يافته 
است. تصادفات خسارتي ۴۶ درصد و فوتي ۴۲ درصد 
كاهش يافته است. نيروي انتظامي بسيار به ما كمك 
مي كند و روزانه حدود ۱۱ هزار نفر در نيروي انتظامي 
فعاليت مي كنند و تا االن بيش از ۲۰۰ هزار نيرو براي 
كنترل ترددها مشاركت داشته اند. بر اساس جريمه اي 
كه نيروي انتظامي گزارش داده اس��ت تاكنون ۶۰۰ 
هزار جريمه براي تردد ۹ شب تا ۴ صبح صورت گرفته 
است. همچنين به دو ميليون خودرو كه در حال خروج 
از شهرها بودند تذكر دادند كه سفر نروند و ۷۷۲ هزار 
نقض محدوديت را شناسايي كردند كه عالوه بر جريمه 
مجبور به بازگش��ت كردند. در عين ح��ال ۵۲ هزار 
جريمه در شهرهاي نارنجي و ۶۰ هزار جريمه تردد 

هم در شهر قرمز صورت گرفته است.

گزارش

قدرت انتقال كرونا افزايش يافت

ممنوعيت تردد و تعطيلي اصناف از ساعت 18
افزايش محدوديت هاي شب يلدا 

هنر

فيل��م مس��تند »فرزندان ش��ب« س��اخته  بهروز 
نوراني پور، به بخش مس��ابقه مس��تند پنجاهمين 
دوره جش��نواره »جيفون��ي« ايتالي��ا راه يافت. به 
گزارش مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، 
پنجاهمي��ن دوره جش��نواره جيفون��ي از ۶ تا ۱۰ 
دي ۹۹ در ايتاليا برگزار مي ش��ود و مس��تند بلند 
فرزندان ش��ب به كارگرداني به��روز نوراني پور، در 
بخش مسابقه مس��تند اين رويداد معتبر سينماي 
جهان ش��ركت خواهد داش��ت. جش��نواره فيلم 
جيفوني )Giffoni Film Festival( بزرگ ترين 

و معتبرترين جش��نواره فيلم و رويداد س��ينمايي 
كودكان و نوجوانان جهان است كه از سال ۱۹۷۱ آغاز 

به كار كرده و امسال در شرايط كرونايي، پنجاهمين 
دوره خود را پشت س��ر خواهد گذاشت. پيش از اين 
و در مهرماه گذش��ته، فرزندان شب در اولين اكران 
جهاني خود در بخش رسمي مسابقه مستند بيست 
 و پنجمين دوره جش��نواره بين المللي فيلم بوسان

) BUSAN (كره جنوب��ي به نماي��ش درآمده بود. 
فرزندان شب، زندگي كودكان سرباز در جنگ ها را 
روايت مي كند. اين فيلم در اولين نمايش ملي خود، 
آذرماه ۹۸ در بخش مسابقه سيزدهمين جشنواره 

بين المللي سينماحقيقت روي پرده رفته بود.

مستند »فرزندان شب« به جشنواره جيفوني ايتاليا راه يافت
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