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يادداشت- 1

راهبرد »فريز« و معادله برد، برد
راهبرد اياالت متحده در دوران 
بايدن در مواجهه با مساله برجام 
و اساسا موضوع ايران مبتني بر 
چه راهكار و نقشه راهي دنبال 
مي شود؟ اين پرسشي است كه 
اين روزها در محافل كارشناسي 
و حت��ي در م��راودات كالمي 
مردم كوچه و ب��ازار به دفعات 
تكرار مي شود و هرچند برخي تالش مي كنند به زعم خود 
تصويري از اين راهبردهاي جديد ارايه كنند، اما معموال 
اين اظهارنظرهاي تحليل��ي مبتني بر اس��ناد و مدارك 
مستند، ارايه نمي شود. نقش��ه راهي كه اياالت متحده بر 
اساس آن تالش مي كند، مساله ايران را پيش ببرد، پيش 
از اين از سوي رابرت مالي طراحي و برنامه ريزي شده است. 
اساسا مبتني بر اين نقشه راه ارايه ش��ده است كه رابرت 
مالي در كابينه بايدن در شمايل شخصي كه مسائل ايران 
را راهبري مي كند، حضور پيدا كرده اس��ت. حدود 8ماه 
پيش و زماني كه رابرت مالي در مركز بين المللي بحران كار 
مي كرد، راهبردي را ذيل عنوان »فريز همزمان فعاليت ها« 
تدارك ديد كه اين برنامه مكتوب، نقشه راه واشنگتن مدل 
بايدن در مواجهه با مساله برجام خواهد بود. پرسشي كه 
ممكن است با اين توضيحات به ذهن خطور كند آن است 
كه ساز و كار اجراي اين راهبرد چگونه محقق خواهد شد؟ 
در روند پيگيري اين مكانيس��م اس��ت كه مي توان درك 
كرد، چرا بايدن اينگونه عمل مي كند و چرا ايران اينطور 
پالس ارسال مي كند. چند روز قبل يك فيلم تقطيع شده 
از اظهارنظر بايدن در خصوص برجام پخش شد كه برخي 
افراد و جريانات مخالف برجام آن را در حكم عدول بايدن 
از تعهدات برجامي تحليل و تفسير كردند. اما اين دسته 
از افراد به ظاهر كارش��ناس توجه نكردند كه ديپلمات ها 
معموال حداكثره��ا را مي گيرند تا روي نق��اط مورد خود 
بتوانند توافق كنند. اگر ايران و امريكا را در دو نقطه متقابل 
يك پاره خط فرض كنيم، اين پاره خط به يك نقطه كانوني 
و مياني نياز دارد. اين نقطه مياني را اروپاييان ايجاد خواهند 
كرد تا دو سوي اين پاره خط بتوانند بر روي يك نقطه با هم 
ادامه در صفحه 6 تطابق پيدا كنند. 

محسن جليلوند

سياسي شدن و مصوبات شبانه بازار سرمايه مي تواند وضعيت را بيش از پيش ناگوار كند

حذف صورت مساله در بورس
انتظار بهبود وضعيت صنعت 

ساختمان كاهش يافت

»تعادل« بررسي مي كند

 » تعادل«  از مشكالت 
  معيشتي  و افزايش 

مادران اجاره اي گزارش مي دهد

عقب  نشيني 
شامخ ساختمان 

در دي ماه

 قيمت خودرو
 افزايش مي يابد؟

افزايش 
 هزينه هاي

 رحم اجاره اي 
تا 100 ميليون 

تومان

 سازمان  برنامه  چرايي مخالفت
 با  بودجه مجلس را  تشريح كرد

 نوبخت مخالف حذف دالر ۴۲۰۰  نبود،  ايراد به اعالم 
 و اعمال بي موقع نرخ ارز به ميزان ۱۷۵۰۰ تومان
 بدون توجه به آثار و تبعات تورمي آن بود

 كدام نفت ،كدام يارانه 
كدام  مردم؟
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 آينده 
بازارهاي موازي 

 ريسك هاي 
بازار سرمايه

معضل وابستگي صنايع به 
يارانه هاي انرژي

چه كسي منتظر نفت ايران است؟

رگوالتوري حلقه مفقوده در 
صنايع نفتي

مصوبات بورس؛ ُمسكن موقت

نفت عاملي مهم در پيوند 
اقتصاد و سياست

سفسطه ارزي

هدايت منابع ريالي و ارزي به 
سمت توسعه و توليد

بازنشستگان را  دريابيد

 بع��د از تح��والت نزولي كه 
در بازار س��رمايه كش��ور رخ 
داد و بخ��ش قاب��ل توجهي 
عموم��ي  س��رمايه هاي  از 
م��ردم در برخ��ي حوزه هاي 
س��رمايه گذاري دچار مشكل 
ش��د، يكي از ابهاماتي كه اين 
روزها ذهن فعاالن اقتصادي را 
به خود مشغول كرده، آينده بازارهاي موازي در اقتصاد 
كشور است. همان طور كه پيش از اين هم تاكيد شده، 
اقتصاد ايران شامل 5بازار اصلي، ارز، طال، مسكن، خودرو 
و بورس اس��ت. اين بازارها بر يكديگر آثار و پيامدهايي 
دارند و از هم تاثير مي پذيرند. ضمن اينكه بر اساس يك 
اصل نانوشته بازارها با هم همگرايي نيز دارند و صعود يا 
نزول يكي، باعث رشد يا عدم رشد ديگري مي شود. اگر 
در خاطرتان مانده باشد، يك دوره زماني روند همگرايي 
بازارها در ارديبهشت ماه 98، بسيار به هم نزديك بود و 
در آن برهه زماني همگرايي جالبي ميان آنها احس��اس 
مي شد. از ارديبهش��ت 98 به مرور شاهد فاصله گرفتن 
بازارها )به خصوص بازار س��رمايه( از هم ت��ا مرداد 99 
بوديم. پس از اين دوره، عدم توازن بازارها آغاز ش��د و تا 
مهر آبان سال جاري تداوم پيدا كرد. اين روند وضعيتي را 
ايجاد كرد كه احتمال عقب افتادن شاخص بازار سرمايه 
از ساير بازارها پيش بيني مي شد. پرسش كليدي در اين 
شرايط، يافتن پاس��خي براي اين پرسش كليدي است 
كه چه اتفاقي در اقتصاد ايران در حال رخ دادن اس��ت؟ 
يكي از مهم ترين المان هاي مديريت ريس��ك، بيرون 
ماندن از چرخه تصميم گيري ه��اي اقتصادي و توقف 
است. اين روند هرچند ممكن است براي برخي افراد و 
جريانات امكان پذير باش��د، اما برخي فعاالن اقتصادي 
به دليل نيازهاي معيشتي و اقتصادي كه دارند قادر به 
بيرون ماندن از چرخه كلي اقتصاد نيس��تند. نقطه اغاز 
حركت بازارها و ايجاد تحرك در بازارها دالر الس��ت. به 
خاطر همين است كه بس��ياري از فعاالن اقتصادي به 
دنبال كاهش نرخ دالر هستند. با توجه به اين اهميت، 
نكته حياتي براي فعاالن اقتصادي آن است كه تحليل 
درس��تي از تحوالت بازار ارز داشته باش��ند. مثال فعال 
اقتصادي بايد بداند كه اگ��ر دالر 15هزار تومان يا كمتر 
يا بيشتر ش��ود، چگونه مي توان ريس��ك برآمده از اين 
تحوالت را پوشش داد و اين روند چه اثراتي بر بازارهاي 
موازي مثل ب��ازار طال، بازار خودر، مس��كن و ب��ازار ارز 
مي گذارد. آيا در آبان ماه و مهرماه بين بازار ملك و خودرو 
ارتباط متقابلي وجود داشته است؟ در آينده اين روابط 
متقابل چگونه خواهد بود. چشم انداز رمزارزها به عنوان 
يك بازيگر تازه اما تاثيرگذار در بازارها چگونه خواهد بود؟ 
براي آگاهي از مجموعه اين پرس��ش ها الزم اس��ت كه 
فعاالن اقتصادي درك درس��تي از بازارها داشته باشند.  
ادامه در صفحه 6  

اين ح��رف و ادعا ك��ه برخي 
افراد، جريانات و رسانه ها اين 
روزها مدام مط��رح مي كنند 
ب��ورس  در  مي گوين��د  و 
دارايي هاي م��ردم به باد رفت 
و در ادامه هم تاكيد مي كنند 
ك��ه آق��اي رييس جمهوري، 
وزي��ر اقتص��اد و... گفتن��د 
»مردم از ب��ورس حمايت كنيد«؛ بنابراي��ن مردم راهي 
بورس ش��ده اند، يك موضوع اشتباه اس��ت. بايد از اين 
افراد و جريانات پرسيد ش��ما به كدام صحبت، توصيه و 
دس��تورالعمل رييس جمهوري عمل كرده ايد كه حاال 
به اين توصيه اش عمل كرده باش��يد؟ اصفهاني ها يك 
اصطالحي دارند و مي گوين��د، صحبت هاي طرف مثل 
آه اس��ت. يعني كس��ي به حرفش گوش نمي كند. اين 
اصطالح را در خصوص برخي سياستمداران در خاورميانه 
نيز به كار مي برند. در ش��رايطي كه دولت مجموعه اي از 
اظهارنظرها و دس��تورالعمل ها را داش��ته است، برخي 
فع��االن اقتصادي، انگش��ت روي يك موض��وع خاص، 
گذاش��ته اند و فرياد س��ر مي دهند كه ما به خاطر حرف 
رييس جمهوري دارايي هايمان را راهي بورس كرده ايم. 
اگر رييس جمهوري گفته كه از بورس حمايت كنيد در 
ادامه هم توصيه كرده كه مشورت درست داشته باشيد 
و بي گدار به آب نزنيد. حاال ش��ما در همي��ن يك مورد 
مي گوييد كه به خاطر حرف رييس جمهوري در بورس 
س��رمايه گذاري كرده ايم؟ اين طور نيس��ت؛ اي��ن افراد 
نبايد طلبكار كسي باش��ند.80 درصد شركت هايي كه 
از خردادماه99به بعد، ارزش آنها س��قوط كرده و برخي 
س��رمايه گذاران نيز آنها را خريده اند و اغلب هم نيمي از 
دارايي خود را از دست داده اند، شركت هايي هستند كه 
يا با صرفه جويي ناشي از مقياس مشكل دارند يا اينكه با 
تكنولوژي مس��اله دارند. جالب اينجاست كه نه فقط در 
بازار سرمايه بلكه در بيرون از بازار سرمايه نيز يك چنين 
معادله اي صدق مي كند. شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
كه بيرون بورس هستند و با صرفه جويي ناشي از مقياس 
و تكنولوژي مشكل دارند، تنها در يك حالت مي توانند 
به كار خود ادامه دهند و آن اينكه براي س��رمايه گذاري 
خود هيچ سودي لحاظ نكنند.  يعني اينكه طرف بگويد، 
هزار ميليارد تومان ارزش سرمايه گذاري من است، اما 
هيچ س��ودي نمي خواهم!تنها در اين صورت است كه  
شركتي بدون صرفه جويي ناشي از مقياس و استفاده از 
تكنولوژي به روز مي تواند در بازار فعاليت خود را تداوم 
بخشد. چگونه است در 99درصد موارد در خارج از بازار 
سرمايه، ش��ركتي كه از اين 2گزاره استفاده نمي كند؛ 
بايد هيچ سودي روي سرمايه گذاري خود حساب نكند 
تا بتواند محصول خود را به فروش برس��اند، بعد شما 
توقع داريد در بورس با دالر 100هزار تومان حس��اب 
كند و سود باال ببرد.  ادامه در صفحه 5

يك��ي از موضوعات��ي ك��ه در 
زمان بررسي اليحه بودجه در 
كميس��يون تلفيق در فضاي 
اقتص��ادي و صنعتي كش��ور 
مط��رح ش��د و بازتاب ه��اي 
فراواني در بخش هاي مختلف 
محيط ه��اي  و  رس��انه اي 
اقتص��ادي پيدا كرد، مس��اله 
قطع يارانه انرژي برخي گروه هاي صنعتي از جمله فوالد 
در كش��ور مان بود. مطابق اين ايده برخي از كارشناسان 
اقتصادي و نمايندگان مجلس اعالم مي كردند، با توجه 
به اين واقعيت كه شركت هاي بزرگ فوالدي، محصوالت 
خود را به قيمت هاي بين المللي به فروش مي رس��انند و 
اتفاقا سودهاي كالني نيز كسب مي كنند، ضرورتي وجود 
ندارد كه دولت هر سال هزاران ميليارد تومان يارانه انرژي 
به اين بخش هاي اقتصادي بپردازد. يعني وقتي فقط سود 
ساالنه يكي از ش��ركت هاي فوالدي در كشورمان، بيش 
از 20هزار ميليارد تومان اعالم مي ش��ود، ضرورتي وجود 
ندارد كه به اين نوع شركت ها با اين ميزان سود و توانايي، 
يارانه هاي هنگفت در بخش انرژي پرداخت شود. ضرورت 
اصالح اين وضعيت، زماني جدي تر شد كه در زمستان 99 
شهرها و كالن شهرهاي كشورمان با قطعي گسترده برق 
ادامه در صفحه 5 مواجه شدند و...  

اي��ن روزه��ا در حال��ي ميان 
مجل��س و دول��ت بح��ث بر 
س��ر ميزان ف��روش نفت در 
جري��ان اس��ت ك��ه ب��ه نظر 
مي رسد  برخي مسائل كالن 
را در سياستگذاري هاي خود 
فرام��وش كرده اي��م. بودجه 
در حال��ي به دس��ت مجلس 
رسيد كه دولت در آن درآمدهاي نفتي را به شكل قابل 
توجهي افزايش داده بود و سپس با تغيير در نرخ مبناي 
ارز، مجلس نيز درآمدهاي ريالي از اين محل را گسترش 
داد. اين در حالي است كه بايد از خود بپرسيم چه كسي 

منتظر نفت ايران است؟
 صنعت نفت ايران در س��ه س��ال گذش��ته تحت تاثير 
تحريم هاي امريكا از بازار جهاني به دور بوده و در حالي 
مي تواند با كنار رفتن تحريم ها دوباره به بازار بازگردد كه 
شرايط بازار نسبت به گذش��ته تغييرات مهمي داشته 
است.در نگاه نخست ما بايد بدانيم كه مصرف كنندگان 
نفت لزوما منتظ��ر نفت اي��ران نمي مانن��د و وقتي ما 
عرضه اي به بازار نداريم، آنها به سراغ ديگر فروشنده ها 
مي روند.  ادامه در صفحه 3

ب��راي اراي��ه چش��م اندازي از 
صنعت پااليشگاهي كشور بايد 
گفت، معموال پااليشگاه هاي 
باالدس��تي كش��ور، ح��دود 
85 درص��د محصوالتش��ان 
سفيد،مازوت،گازوييل  )نفت 
و س��وخت ج��ت( را ب��ه خود 
وزارت نف��ت بازمي گردانن��د. 
امروزه نزديك به 2 ميليون بش��كه نفت خ��ام در روز به 
پااليشگاه هاي باالدستي كشور وارد مي شود و حدود ۳00 
هزار بشكه يعني 15 درصد آن تبديل به فرآورده هاي ويژه 
مي ش��ود كه عمدتا در اختيار صنايع پايين دستي نفت 
قرار مي گيرند. اين در حالي است كه عمده ارزش افزوده 
و اش��تغالزايي مربوط به صنعت نفت، متعلق به اين 15 
درصد است. اين پااليشگاه ها بايد اين فرآورده هاي ويژه 
را با ريتم مشخصي به فروش برسانند. در خصوص برخي 
از اين محصوالت، برنامه ريزي هاي قبل��ي انجام گرفته 
است؛ يعني مرجعي براي ش��ان تعيين شده كه نسبت 
به آن مرجع و با ش��يوه نامه هاي مشخص اقدام به فروش 
محصوالت مي كنند. فعاليت بخش خصوصي نيز عمدتا 
بر اين 25 درصد فرآورده هاي ويژه )ش��امل صنايع قير، 
روغن سازي صنعتي، لوبريكانت ها، پارافين و...( متمركز 
ادامه در صفحه 3 است.  

يك س��ري م��واردي كه طي 
هفته اخير در ب��ازار به عنوان 
مصوبه و ابالغي��ه و امثال اين 
موارد داشتيم به نظر بنده يك 
مسكن موقتي اس��ت چراكه 
مش��كل اصلي بورس را نشانه 
نگرفته و صرفا هيجات را نشانه 
گرفته و هيجان��ات نيز موقت 
و گذرا است. مش��كل اصلي بازارسرمايه سياسي شدن و 
تقابل جناح هاي سياس��ي در بورس و آمدن سياست در 
عرضه اقتصاد است كه اين موضوع به سهامدار خرد ضربه 
مي زند و موجبات كاهش قيمت سهم را فراهم مي سازد. 
مشوق هايي يا مس��ائلي كه مطرح مي شود ممكن است 
در كوتاه مدت اثرگذار باش��د و اصال اثرگذار نباشد چون 
منطبق بر واقعيت هاي بازار نيست. به عنوان مثال افزايش 
سقف حد اعتباري كارگزارها به 60 درصد چه كمكي به 
بازار مي كند؟ مگر در حال حاضر كس��ي به دنبال اعتبار 
است؟ تغيير دامنه نوسان در گذش��ته هم تجربه شده و 
صرفا باعث سفته بازي و ديد كوتاه مدت مي شود. بورس ما 
داراي يك مشكل اساسي است و اين مشكل با همكاري 
و...  ادامه در صفحه 3

مطالعه علم اقتصاد سياسي بر 
روي عنصر نفت، يك مفهوم 
جديد اس��ت كه از اوايل دهه 
70 ميالدي به عرصه تحليل 
پژوهشگران آورده شده است. 
از مزيت ه��اي اي��ن مطالعه 
مي توان به دربرگرفته ش��دن 
بس��ترهاي تئوري و عمل در 
كنار يكديگر اش��اره كرد.همانطور كه امروزه مشخص 
شده است انرژي در سبد كشورهاي گوناگون و مناطق 
جه��ان از اهميت زي��ادي برخوردار اس��ت كه منطقه 
خاورميانه نيز از اين امر مس��تثني نخواهد ب��ود با اين 
مقدمه در اين يادداش��ت به دنبال بررسي اين موضوع 
خواهم بود كه در كشورهاي خاورميانه ساختار اقتصاد 
سياسي دولت ها چگونه است.در ابتداي اين يادداشت 
بايد اين نكته را مطرح كنم كه مفهوم رانت در كنار دولت 
يك مفهوم نوپ��اي مطالعاتي امروزين اس��ت اما از نظر 
بسط معنايي منطبق بر تاريخ قدمتي طوالني دارد. اين 
مفهوم براي اولين بار در درون مطالب تئوري مهم اقتصاد 
كالسيك ش��كل گرفت و با گذش��ت زماني متمادي، 
نئوكالسيك ها نيز براي رفع نيازهاي علمي خود آن را به 
عرصه باز هدايت كردند.انديشمندان غربي و داخلي رانت 
ادامه در صفحه 6 را در اشكال مختلف و ...  

به نقل از دكتر علي شريعتي، 
خوانده و ش��نيده ايم كه »اگر 
مي خواهي حقيقتي را خراب 
كني، خوب به آن حمله نكن، 
بلكه بد از آن دفاع كن.« دفاع 
از عملكرد شهرداري تهران در 
دوران تحريم و كرونا از س��وي 
برخ��ي مس��ووالن مديريت 
شهري طي روزهاي گذشته نه تنها منجر به انگاره سازي 
مثبت از عملكرد اين س��ازمان نش��ده و نمي شود، بلكه 
نتيجه سوء نيز دارد. بي گمان، عملكرد مديريت شهري 
اعم از شوراي شهر و شهرداري تهران در دوره پنجم يعني 
از اول شهريور سال 1۳96 تاكنون در قياس با دوره هاي 
قبلي، به واسطه پايان دادن يا تقليل برخي از سياست هاي 
مخرب همچون شهرفروشي، تراكم فروشي و... از سويي و 
از سوي ديگر، تالش براي ايجاد زيرساخت هاي الزم براي 
شفاف كردن مناسبات مالي و غيرمالي شهرداري تهران 
و... قابل توجه و تقدير است. اما اين حقيقت قابل ستايش 
نبايد با انجام برخي مقايس��ه هاي آم��اري و اقتصادي به 
مسلخ برده شوند. ش��نبه هفته جاري، شهردار تهران در 
مراسم بهره برداري از...  ادامه در صفحه 5

 دولت و بان��ك مركزي بايد در 
اقتصاد 1۴00، سياس��ت هاي 
مس��تقلي را در پيش بگيرد و 
ضمن مقابله با رانت و دريافت 
معوقات همه منابع را به سمت 
تولي��د و ص��ادرات دانش پايه 
سوق دهد. هدايت منابع ريالي 
و ارزي ب��ه س��مت توس��عه و 
توليد بايد در هر سياس��تي مورد توجه باشد تا مانع تورم 
ش��ود و قيمت ها را با افزايش توليد كاهش دهد. انباشت 
نقدينگ��ي و محدوديت عرض��ه ارز به عن��وان دو عامل 
افزايش قيمت كاالها و تورم اعالم شده است. براي عبور 
از اين موانع و كاهش اثرگذاري منفي بر بازار در سال آينده 
چه راهكارهايي وجود دارد. بسياري بر اين عقيده اند كه 
نقدينگي، تورم، ارزش پولي ملي و نرخ ارز با وجود اينكه 
هر كدام موضوع منحصر به فردي هستند اما به شدت در 
هم تنيده و بر يكديگر تاثيرگذارند. از اين رو، آنها پيشنهاد 
مي دهند كه براي گريز از وضعيت موجود به يك وضعيت 
مطلوب اقتصادي كه در آن نقدينگي در مسير توليد قرار 
گرفته باشد، تورم كاهش يافته باش��د و با تعادل نرخ ارز، 
شاهد بهبود ارزش پول ملي باشيم، تنها يك راه حل وجود 
دارد و آن شفافيت اقتصادي در حوزه سياست هاي پولي و 
ادامه در صفحه 7 بانكي و...است.  

سال هاي زيادي را كار كردند و 
زحمت كشيدند با اين رويا كه 
باالخره روزي مي توانند در سايه 
امن و آرام دوران بازنشس��تگي 
اس��تراحت كنند و نفس��ي به 
راحتي بكش��ند، اما اي��ن رويا 
هيچ وقت براي بازنشس��تگان 
عملي نشده است. از زماني كه 
فاصله بين حقوق هاي آنها و تورم هر روز بيشتر مي شود، 
آنها پريشان حال تر مي شوند و ديگر زماني براي استراحت 
و لذت بردن از روزهاي ميانسالي و سالخوردگي خود ندارد. 
آنها حتي بعد از ۳0 سال كار كردن هم مجبورند براي اينكه 
بتوانند دخل و خرجشان را به هم برسانند، كار كنند. روياي 
آنها به تاراج رفته و هيچ كس هم نمي خواهد پاس��خگوي 
رنجي باشد كه بر آنها تحميل شده است. هر روز عده اي از 
آنها با قامتي خميده و صدايي گرفته مقابل سازمان بيمه 
و مجلس و هر جايي كه فكر كنند شايد كسي به دادشان 
برسد، جمع مي ش��وند، حق خواهي مي كنند و در نهايت 
با درهاي بسته مواجه مي شوند و به خانه بر مي گردند. اما 
مشكالتشان دست از سر آنها بر نمي دارند، حقوقي كه قرار 
ادامه در صفحه 8 بود زمينه ساز آرامش و...  

محمدحسين اديبپيمان مولوي جعفر قادري

حميد رضا صالحي

ابوالقاسم هاشمي

عليرضا تا ج بر

پرهام پوررمضان 

مجيد اعزازي

بهنام ملكي

مريم شاهسمندي

اگر وضعيت بورس را از ابتداي سال تاكنون بررسي كنيم 
به يك وضعيت بسيار عجيبي برخورد مي كنيم از مصوبات 
شبانه گرفته تا دخالت هاي سياسي در بورس. اين عوامل 
در كنار بس��ياري ديگر ازعلت ها باعث ش��ده كه وضعيت 
بورس تا حدود قابل توجهي تغيير كند. دامنه نوسان يكي 

از مصوبات ش��بانه بود كه دو روزي مي شود بر روي بورس 
تاثير گذاشته و بسياري از سهامداران نسبت به اين موضوع 
اعتراض دارند. بازار سرمايه طي سال جاري روند فرسايشي 
عمده اي داشت و يكي از مهم ترين داليل اين فرسايش يا 
نزول را مي توان محدوديت دامنه نوسان دانست. بسياري 

از فعاالن بازار از زماني كه رياست جديد سازمان بورس بر 
روي كار آمد انتظار داشتند كه شوراي عالي بورس با كمك 
رييس جديد اين ابزار را حذف كنند تا با روند فرسايشي، 
نوساني بازار مقابله شود اما اين شورا صورت مساله را حذف 
كرد و دامنه نوسان زيرصفر را تا حد قابل توجهي كاهش 

داد تا افت روي كاغذ كاهش يابد. قرار شده است از روز 25 
بهمن ماه، دامنه نوسان فعلي كه بازه 10درصدي مثبت و 
منفي 5درصد به صورت موقت حذف ش��ود و به جاي آن 
دامنه نوسان نامتقارن منفي 2 و مثبت 6درصدي بر خريد و 

فروش سهام اعمال شود. 

فرارسيدن سالروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي را به ملت ايران تبريك مي گوييم



هرچند با توجه به بازگشت اليحه بودجه سال 1400 به 
دولت و تحويل طرحي جديد در روزهاي آينده، احتماال 
كليه مصوبات پر سر و صداي كميسيون تلفيق در دو 
ماهه گذشته نيز به تاريخ خواهد پيوست اما همچنان 
بحث بر س��ر چرايي مخالفت دولت با برنامه هاي اين 
كميس��يون داغ اس��ت و احتماال نتيجه اين بحث ها 
مش��خص مي كند كه اليحه جديد چه س��ر و شكلي 
خواهد داش��ت. هرچند با وجود مخالفت نمايندگان 
كميسيون تلفيق با رد شدن كليات بودجه در مجلس، 
بار ديگر اختيار به دولت رسيده تا طرح مدنظر خود براي 
بودجه سال آينده را بنويسد و در اختيار نمايندگان قرار 
دهد اما آنچه در آن ترديدي وجود ندارد اين است كه 
دولت براي عبور اليحه خود از سد نمايندگان مجلس 
بايد الاقل بخشي از نظرات آنها را در اليحه لحاظ كند و 
بحث اينجاست كه اساسا چه ميزان از دغدغه بهارستان 
نشينان از نظر پاستور قابل تاييد است. دشواري هاي 
موجود در اين مسير، بسيار گسترده است. زيرا دولت 
بايد از سويي اليحه اي را باز تنظيم كند كه كليات آن 
در مجلس رد ش��ده است و س��وي ديگر بايد به سراغ 
مجلسي برود كه بخش هاي مهمي از بودجه مدنظر 
دولت را تغيير داده بود اما با اين وجود به آن راي مثبت 
نداد و از اين رو مشخص نيست كه به چه طرحي طرحي 
راي مثبت مي دهد. در روزهاي گذش��ته بحث هاي 
زيادي درباره نحوه دفاع باقر نوبخت ، رييس سازمان 
برنامه و بودجه از اليحه بودجه در صحن علني مجلس 
مطرح شده بود و برخي اين اظهارات را طوري تفسير 
كردند كه دولت قصد حمايت از اشخاصي را دارد كه 
از ارز دولتي بهره مند مي شوند و دفاع نوبخت از تداوم 
توزيع رانت بوده، موضوعي كه سازمان برنامه و بودجه 
در اطالعيه اي رس��مي آن را تكذيب كرد و در رابطه با 
داليل اختالف نظر با كمس��يون تلفيق موضوعاتي را 

تشريح كرد.

مجلسپاسخگويتورمميشود؟
يكي از اصلي ترين بحث هايي كه در ايام بررسي بودجه در 
كمسيون تلفيق به محل اختالف نظر ميان دو قوه بدل شد، 
بحث تداوم يا توقف تخصيص ارز 4200 توماني بود. دولت 
اصرار داشت كه حفظ اين ارز فشار تورمي بر اقشار كم درآمد 
كاهش پيدا مي كند اما مجلس معتقد بود كه ارز دولتي جز 
رانت دس��تاورد ديگري نداشته و بايد حذف شود. حاال در 
پاسخ جديد دولت، به نظر مي رسد كه دولت بار ديگر بر بار 

تورمي جدي حذف ارز 4200 توماني تاكيد دارد.
در توضيحات س��ازمان برنامه آمده: مالحظه بيان ش��ده 
توسط رييس اين سازمان درخصوص ارز 4200 توماني، 
ناظر بر مخالفت با حذف نرخ يادشده نبود است كه با اين 
برداشت ناصحيح، اينگونه عنوان شود كه وي قصد حمايت 
از گيرندگان ارز مذكور را دارند؛ بلكه مالحظه وي در زمينه 
بيان واقعيت اجرايي موضوع و ضرورت مديريت آن و فراهم 
كردن زيرساختارهاي توزيع مناسب يارانه هاي آزادشده 

توسط دولت بود كه ضمن صحبت هاي بيان شده موضوع به 
سيمان و فوالد نيز تعميم داده شد كه اساساً اين موارد در ارز 
4200 توماني محلي از اعراب ندارند. سازمان برنامه در اين 
گزارش خاطرنشان مي كند: نكته اساسي در اين باره، توجه 
به اقدامات اجرايي و پلكاني دولت در حذف تدريجي نرخ 
ترجيحي ارز از كاالها و نهاده هاي مختلف و محدود شدن آن 
به صرفاً پنج قلم نهاده شامل كنجاله، جو، ذرت، دانه روغني 
و كاالي روغن خام است نه اقالم و موارد ديگري كه به ارز 
4200 توماني مرتبط شده اند. مالحظه اصلي دولت، ايراد به 
اعالم و اعمال بي موقع نرخ ارز به ميزان 1۷۵00 تومان، بدون 
توجه به آثار و تبعات تورم انتظاري آن در جامعه و احتمااًل 
احتكار و كمبود كاال در بازار به خصوص در ايام حساس پايان 
سال و بالفاصله شروع ماه مبارك رمضان است. به اين ترتيب 
در نقطه مقابل مجلس، دولت معتقد است حذف ارز باعث 
انفجار تورمي مي شود و مابقي بحث ها حاصل جوسازي 

عليه توضيحات سازمان برنامه بوده است. 

سرنوشتمبهميارانهها
در كنار موضوع نرخ ارز، تغييرات اعمال ش��ده از سوي 
كميسيون تلفيق براي افزايش يارانه نقدي نيز جنجال 
آفرين شده بود. هرچند نمايندگان معتقدند با حذف 
ارز دولتي، مقدمات دو و حتي س��ه برابر ش��دن مبلغ 
يارانه نقدي فراهم مي شود اما سازمان برنامه مي گويد 
منابع اعتباري الزم براي اين طرح وجود ندارد و از سوي 
ديگر اگر دغدغه نمايندگان عدالت در توزيع يارانه است 
نيز اين اتفاق رخ نخواهد داد. در بخش��ي از توضيحات 
س��ازمان برنامه آمده: اعتراض رييس سازمان برنامه و 

بودجه به عدم تكافوي مابه التفاوت ريالي حاصله برابر 
با 10۶ هزار ميليارد توماني، در مقايسه با افزايش قيمت 
مستقيم كاالهاي مشمول و غيرمستقيم ساير كاالها و 
نحوه توزيع آن بود. در گزارش كميسيون تلفيق، اعتبار 
مزبور صرفًا به صورت افزاي��ش دو برابري يارانه نقدي 
تمامي يارانه بگيران فعلي )4۵ ه��زار تومان و ۹0 هزار 
تومان( و دو برابري يارانه معيشتي و بخشي هم بابت رفع 
فقر مطلق و خانوارهاي تحت پوشش، توزيع شده است 
كه بديهي است رقم 4۵ هزار تومان قابليت جبران آثار 
تورمي انتظاري و واقعي تغيير نرخ ارز را نخواهد داشت و 
واضح است كه توزيع نقدي يارانه ها به شيوه فعلي آن هم 
براي تمامي دهك هاي درآمدي به دور از عدالت و فاقد 
اثربخشي مطلوب است. لذا موضوع اعتراض دولت، اساسًا 
آن چيزي كه در آن مطلب، اعالم شده، نبوده و متاسفانه 
بدون توجه به جنبه هاي مختلف موضوع، مالحظات 

اساسي يادشده، فاجعه بار خوانده شده است.

اتكابهكدامنفت؟
موضوع ديگري كه در توضيحات سازمان برنامه نيامده 
اما قطعا محل بحث و جدل است مربوط به درآمدهاي 
نفتي دولت مي شود. ابتدا در اليحه درآمدهاي نفتي 
با رش��د قابل توجه به حدود 1۹۹ هزار ميليارد تومان 
رسيده بود و سپس مجلس در ادامه بررسي هاي خود 
اين عدد را به بيش از 200 هزار ميليارد تومان رساند و 
سوالي كه هر دو قوه بايد به آن پاسخ بدهند اين است 
كه اساسا منابع الزم چگونه به دست مي آيد؟ بر اساس 
آمارهاي رسمي، مجموع درآمدهاي نفتي كشور در 

شش ماه نخست امسال برابر با 8 ميليارد و ۵۵8 ميليون 
دالر بوده است. در شش ماه نخست سال گذشته نيز 
درآمدهاي نفتي به 1۶ ميلي��ارد و 1۶4 ميليون دالر 
رسيد. اين در حالي است كه ميانگين درآمدهاي نفتي 
كش��ور از سال ۹0 تا ۹۷ در نيمه نخست سال بيش از 
2۷ ميليارد دالر بود.در سال ۹۷ و پيش از خروج امريكا 
از برجام، درآمدهاي نفتي ايران در نيمه س��ال از مرز 
38 ميليارد و ۵00 ميليون دالر نيز عبور كرد. به بيان 
ديگر درآمدهاي نفتي ايران در مدت دو سال، بيش از 
۷۷ درصد كاهش يافته اس��ت.در كنار كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي، بلوكه ش��دن مناب��ع ارزي بر عمق 
فاجعه افزوده است. در كنار خطر بازگشت وابستگي 
به نفت در قوانين بودجه، اعداد و ارقام منتشر شده از 
عملكرد اقتصاد ايران در سال جاري نشان مي دهد كه 
ميزان درآمدهاي نفتي به شكل قابل توجهي كاهش 
يافته است. هرچند تصميم گيران اقتصادي مي توانند 
اميدوار باشند كه با كاهش فشار ويروس كرونا و البته 
تحريم هاي امريكا راهي جديد براي افزايش درآمدهاي 
نفتي ايران به وجود آيد اما در نهايت آنچه تعيين كننده 
خواهد بود زمان دسترسي به اين درآمدهاي نفتي و 
البته نحوه استفاده از آنهاست. با در كنار هم قرار دادن 
تمام اين سواالت ابهامات بايد انتظار داشت دو قوه ظرف 
هفته هاي آينده به چند سوال مهم پاسخ دهند: تكليف 
نرخ ارز در بودجه چه خواهد شد؟ دليل اصرار بر افزايش 
درآمدهاي نفتي چيست؟ يارانه به مردم از چه طريق 
پرداخت خواهد شد؟ و از همه مهم تر آيا بودجه ساالنه 

كشور، ظرفيت اين حجم از تغيير را دارد؟

رهنمود

سياست

 اقتصاد كالن 

وي ژه
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موافقترهبرانقالبباعفويا
تخفيفمجازاتبرخيمحكومان

به مناسبت فرا رسيدن سالروز پيروزي شكوهمند 
انقالب اس��المي، حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با 
عفو ي��ا تخفيف مجازات س��ه ه��زار و 840 نفر از 
محكوماِن محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي 
نيروه��اي مس��لح و تعزيرات حكومت��ي موافقت 
كردند. حجت االسالم والمسلمين رييسي رييس 
قوه قضاييه به مناسبت فرارسيدن سالروز پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي در نامه اي به رهبر انقالب 
اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 
اين محكومان را كه از سوي كميسيون مركزي عفو 
و بخشودگي قوه قضاييه واجد شرايط الزم تشخيص 
داده شده اند، ارايه كرد و اين پيشنهاد در اجراي بند 
11 از اصل 110 قانون اساسي مورد موافقت حضرت 

آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

تنهاراهامريكا
لغوتماميتحريمهاست

سفير جمهوري اس��المي ايران در فرانسه تاكيد كرد: 
نخستين گام و تنها راه ابراز حسن نيت و تبري جستن 
از اقدامات نامتعارف و خالف موازين بين المللي ترامپ، 
لغو تمامي تحريم ها عليه ملت بزرگ ايران است. بهرام 
قاسمي، سفير كشورمان در پاريس در پيامي ابراز كرد: 
برجام برجام است، با همه عناصر و اعضا و تفاهمات برآمده 
از آنكه طي يكي از كم سابقه ترين مذاكرات دشوار و زمانبر 
تاريخ معاصر، نهايتا در 14 جوالي 201۵ مورد توافق قرار 
گرفت. وي تصريح كرد: بعد از خطاي راهبردي و نقض 
عهد و رفتار خصمانه اياالت متحده و بدعهدي برخي 
ديگر از ش��ركاء، اكنون در شرايط جديد بايد قبل از هر 
چيز، زيان هاي مادي و معنوي ناشي از خروج يكجانبه 
امريكا از برجام و برقراري بي سابقه ترين تحريم ها عليه 
متعهدتري��ن عضو آن يعني ايران، جب��ران گردد. اين 
ديپلمات كشورمان بيان كرد: برجام همچنان با همان 
تركيب و با تمامي ابعاد و مولفه ها و عناصري كه در كنار 
هم توافقي تاريخي و بين المللي را به فرجام رساندند، فقط 
برجام است. قاسمي افزود: دولت جديد اياالت متحده در 
كنار تمامي ادعاهاي خود در صحنه بين المللي و داخلي 
مبني بر بازگشت به تعهدات پيشين و تالش براي اينكه 
ش��ايد بتواند در حدي و قدري آبهاي رفته را به جوي 
بازگرداند، بايد بي كم و كاس��ت به يكي از مهم ترين و 
اساسي ترين شاخصه آن بي عهدي ها در صحنه جهاني 
و به تعهدات خود در برجام باز گردد. سفير كشورمان در 
فرانسه همچنين گفت: نخستين گام و تنها راه ابراز حسن 
نيت و تبري جستن از اقدامات نامتعارف و خالف موازين 
بين المللي رييس جمهور پيشين كه نهايتا با چهره واقعي 
نمايان و عيان شده نزد مردم امريكا و جهانيان ميز رياست 
را ترك نمود، لغو تمامي تحريم ها عليه ملت بزرگ ايران 
اس��ت.  وي ادامه داد: همگان "برجام " را با تمامي ابعاد و 
مشخصه هاي مورد تاييد قطعنامه 2231 و تنها با همان 
اعضاي متعهد گرد ميز 201۵ آن مي شناسند. حيات و 
بقاي برجام به انجام دقيق تعهدات بدعهدان و زودرفتگان 

بستگي دارد. با نابوده ها كاري نيست.

اعتمادمردمسرلوحهنظاماداري
كشورباشد

رييس قوه قضاييه با اش��اره به ضرورت افزايش اعتماد 
مردم به كارآمدي نظام اداري كشورگفت: همه اشخاص 
نقش آفرين در نظام اداري كشور، بايد موضوع افزايش 
اعتماد مردم به كارآمدي نظام اداري را سرلوحه اقدامات 
و برنامه هاي خود قرار دهند. رييسي در ادامه سخنان 
خود به موضوع ضرورت افزايش اعتماد مردم به كارآمدي 
نظام اداري كشور اشاره كرد و بيان داشت: تمام سطوح 
سازماني و اداري در كشور در دستگاه هاي مختلف اعم 
از دادياران، بخشداران، ماموران شهرداري، كارگزاران 
دولتي، بازپرس ها و قضات، مديران و صاحب منصبان 
و بطور كلي همه اش��خاص نقش آفرين در نظام اداري 
كش��ور، بايد موضوع افزايش اعتماد مردم به كارآمدي 
نظام اداري را س��رلوحه اقدامات و برنامه هاي خود قرار 
دهند. رييس دستگاه قضا مواجهه كريمانه با مراجعان 
به دس��تگاه هاي اداري و س��ازماني را ضرورتي مهم و 
انكارناپذير در شاخص افزايش اعتماد مردم به كارآمدي 
نظام اداري كش��ور دانست و گفت: همه نقش آفرينان 
در نظام اداري كشور در تمام سطوح بايد حفظ كرامت 
مردم و مراجعان و به كارگيري نهايت توان و تالش خود 
براي حل مسائل و مشكالت آنها را در صدر اولويت هاي 

كاري خود قرار دهند. 

برجامنيازيبهميانجيندارد
سخنگوي وزارت خارجه گفت: اگر امريكايي ها بخواهند 
رفتار عاقالنه اي در پيش بگيرند ما نه تنها جلوي آنها را 
نمي گيريم بلكه ازاين موضوع استقبال مي كنيم و آنها را 
تشويق مي كنيم. سخنگوي وزارت حارجه در پاسخ به 
اين سوال كه به تازگي آقاي مكرون رييس جمهور فرانسه 
اعالم كرده كه حاضر است در ارتباط با موضوع برجام بين 
ايران و امريكا ميانجي گري كند، اظهار كرد: برجام نياز 
به ميانجي گري ندارد. همه چيز در اين توافق بين المللي 
نوشته شده است و در زمان تدوين اين توافق حتي در 
مورد ويرگول ها و كاماها نيز بحث و گفت وگو شده است.

وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي اروپايي عضو برجام بايد به 
تعهدات خود برگردند، گفت: در خصوص اروپا قدم اول 
اين است كه اروپايي ها به تعهدات خود برگردند؛ چرا كه 
يكي از طرف هاي نقض برجام كشورهاي اروپايي هستند. 
خطيب زاده با تاكيد مجدد بر اي��ن موضوع كه برجام 
نيازمند ميانجي گري نيست، افزود: اروپا مي تواند نقش 
بسيار تاريخي و درستي را ايفا كند. با اجراي تعهدات خود 
و اينكه از اين برداشت كه مي تواند از اهرم هاي غير انساني 
كه دولت ترامپ ايجاد كرده استفاده كند فاصله بگيرد؛ 

چرا كه اين سياست شكست خورده است.

تدويناليحهشفاف
خواستهمجلسازدولت

رييس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه اگر دولت 
يك اليحه چارچوب دار و مدون را در رابطه با بودجه ارايه 
دهد مجلس از آن حمايت خواهد كرد، گفت: تدوين 
اليحه اي ش��فاف و هدف گذاري  مشخص و منطقي 
در اليحه بودجه، مطالبه اي است كه مجلس از دولت 
در اين رابطه دارد. عليرضا زاكاني درباره عقب نشيني 
دول��ت از مواضع خود در رابطه با ع��دم اصالح اليحه 
بودجه سال 1400، گفت: اگرچه دولت اصالح اليحه 
بودجه را پذيرفته اس��ت اما تدوين اليحه اي ش��فاف، 
هدف گذاري  مش��خص و منطقي در اليحه بودجه و 
پاس��خ به نيازها و اولويت هاي كشور در سال 1400 با 
تكيه به اين شفافيت و هدف گذاري ها، مطالبه اي است 
كه مجلس از دولت در اين رابطه دارد.  نماينده مردم قم 
در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از آنجا كه كسري 
بودجه مشهود در لوايح بودجه ادوار گذشته مشكالت 
عديده اي براي كش��ور ايجاد كرده، انتظار است دولت 
اليحه بودجه اي را به مجلس تحويل دهد كه كشور را 
دچار عارضه كسري بودجه نكند و در نهايت مجبور نشود 
ما به ازاي اين كسري بودجه از اعتبار و امكانات عمومي 
مردم برداشت كند و تورم در جامعه شرايط را به سمتي 
برد كه هزينه هاي آن را مردم دهند.  وي تاكيد كرد: بايد 
در اين مسير بتوان امكانات كشور را به صورت منطقي 
توزيع كرده و اين امكانات توزيع شده را در اولويت توليد 

و صادرات كشور قرار داد.

لزومتوجهبهمحروميتزدايي
دربودجه

سخنگوي كميس��يون كش��اورزي مجلس از دولت 
خواس��تار توجه جدي به بحث محرومي��ت زدايي در 
اصالحيه بودجه ش��د و گف��ت: مدل و پيش��نهادات 
كميسيون تلفيق براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد 
و دهك هاي پايين مدل خوبي ب��ود و انتظار داريم در 
اصالحيه بودجه م��ورد توجه قرار گيرند. معين الدين 
سعيدي گفت: نرخ دالر هم 11 هزار و ۵00 تومان پيش 
بيني ش��د كه با واقعيت هاي اقتصاد كشور سازگاري 
نداشت البته با انجام اصالحاتي توسط كميسيون تلفيق 
بسياري از ايرادات بودجه رفع شد اما در نهايت با كليات 
آن مخالفت شد. سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه بنابر اعالم دولت قرار است اصالحيه بودجه به 
مجلس ارايه شود، افزود: انتظار داريم دولت در اصالحيه 
به بحث ه��اي محروميت زدايي به صورت جدي توجه 
كند؛ كميسيون تلفيق ۶0 هزار ميليارد تومان را براي 
محروميت زدايي در بودجه پيش بيني كرد و اميدواريم 
با توجه به اهميت عدال��ت در نظام مقدس جمهوري 

اسالمي، بودجه هاي محروميت زدايي كاهش نيابد.

 با حضور مديرعامل بنياد بركت 
صورت گرفت 

بهرهبردارياز90مدرسه
و30مركزجامعسالمتبركت

 ۹0 مدرسه و 30 مركز جامع سالمت بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام در مناطق محروم كشور به بهره برداري 
رسيد. به مناسبت س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي 
و با س��فر مديرعامل بنياد بركت به استان سيستان و 
بلوچستان، ۹0 مدرس��ه و 30 مركز جامع سالمت در 
مناطق محروم كشور به بهره برداري رسيد. همچنين 1۵ 
دستگاه ون به دانش آموزان بازمانده از تحصيل سيستان 
و بلوچستان اهدا شد. مديرعامل بنياد بركت در تشريح 
جزييات اين پروژه هاي عمراني و زيربنايي گفت: امروز 
۹0 مدرسه با 4۵0 كالس درس در مناطق روستايي و 
محروم سراسر كشور به بهره برداري مي رسد كه بنياد 
بركت براي ساخت اين تعداد مدرسه 3۹۷ ميليارد ريال 
اعتبار هزينه كرده است. اميرحسين مدني با اشاره به 
سفرش به استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: سهم 
اين اس��تان از ۹0 مدرسه افتتاح ش��ده بنياد بركت، 3 
مدرسه با 13 كالس درس در شهرهاي زاهدان، چابهار 
و خاش با اعتباري بالغ بر 11۵ ميليارد ريال است. وي در 
مراسم افتتاح يكي از اين مدارس در حاشيه شهر زاهدان 
گفت: بنياد بركت تاكنون 132 مدرسه را در سيستان و 
بلوچستان ساخته و تحويل داده است و 44 مدرسه ديگر 
نيز تا پايان س��ال آينده به آموزش و پرورش اين استان 
تحويل خواهد شد. مدني با اشاره به راه اندازي 30 مركز 
جامع سالمت در مناطق محروم كشور بيان كرد: يكي 
از اين مراكز در بخش گوهركوه شهرستان تازه تاسيس 
تفتان به بهره برداري رسيده و باعث دسترسي 4 هزار 

نفر به پزشك عمومي و خدمات بهداشتي شده است.
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: تاكنون ۷8 
مركز جامع و پايگاه سالمت بركت در استان سيستان 
و بلوچستان به بهره برداري رسيده و 20 مركز ديگر در 
دست ساخت است. وي با اشاره به ۶0 هزار دانش آموز 
بازمانده از تحصيل در اس��تان سيستان و بلوچستان 
اظهار داش��ت: در س��فر رييس س��تاد اجرايي فرمان 
امام به اس��تان مقرر ش��د كه عالوه بر ساخت مدرسه، 
شرايط مناس��ب براي رفت و آمد دانش آموزان ساكن 
در روستاهاي دورافتاده و صعب العبور به مدارس فراهم 
شود. مدني افزود: در همين راستا، 1۵ دستگاه ون مجهز 
با اعتبار 100 ميليارد ريال تهيه و در اختيار آموزش و 
پرورش استان قرار گرفت تا امكان ادامه تحصيل براي 
 1۵00 دانش آموز 120 روستا مهيا شده و خانواده هاي 
كم درآمد روستايي دغدغه رفت و آمد فرزندان خود به 
مدرسه را نداشته باشند. مديرعامل بنياد بركت در پايان 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت تا به امروز 1۶ هزار و 3۷8 
طرح را با حجم سرمايه گذاري 14 هزار و 310 ميليارد 
ريال در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، امور زيربنايي، 
فرهنگي و سالمت در استان سيستان و بلوچستان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

سازمان  برنامه چرايي مخالفت با  بودجه مجلس را  تشريح كرد

كدام  نفت، كدام  يارانه، كدام  مردم؟

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 

آمريكا سياست هاي شكست خورده را تكرار نكند
فرمانده كل سپاه گفت: امريكا ديگر چهره يك قدرت فائقه 
جهاني را ندارد و قواي پيش��ران قدرت او توس��ط انقالب 
اس��المي چه در ايران عزيز و چه در س��اير بالد اسالمي، 
فرسوده شده است. به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر 
حسين سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در آيين الحاق شناورهاي رزمي به نيروي دريايي سپاه در 
بندرعباس، اظهار داشت: ما از وادي ظلمت به سرزمين نور 
هدايت ش��ديم؛ ايراني كه جالل و شوكت و شكوهش در 
شوكت شيطاني امپراتوري غرب ادغام شده بود، بر اثر انقالب 
اسالمي مجد و عظمت فراموش شده خود را بازيافت و اسالم 
به حاكميت رسيد و تشكيل قدرت داد. وي گفت: ما از تحريم 
و پيامدهاي آن عبور كرده ايم و معماران آن را شكس��ت 
داده ايم. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
پيشرفت هاي ما در زمان تحريم بسيار قوي تر، درخشان تر 
و مدرن تر از فضاي غير تحريم بوده است. فرمانده كل سپاه 
افزود: قدرت هاي بزرگ در برابر روح آس��ماني اين انقالب 
شكوهند ايستاده اند.واكنش هاي سرسخت استكبار در دفاع 
مقدس، براي بازگشت دوباره و به دست گرفتن سرنوشت 
ملت ايران صورت گرفت.ملت ما تجربه هاي س��ختي در 
تاريخ گذشته از سالطين و حاكمان ديده بود و تجربه هاي 
دردناك از صدر اسالم در حافظه خود داشت. سردار سالمي 
گفت: اين بار ايران عزيز سرافراز در مقابل همه توطئه هاي 
جهاني ايستاد.حجم تهاجمات در اين 42 سال كامال جهاني 
بود و همه قدرت هاي جهان با هم متحد بودند.دش��من 
تمام زواياي ملت ب��زرگ ايران از جمله عرصه هاي رواني، 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را به جغرافياي 

جنگ تبديل كرد. فرمانده كل سپاه تصريح كرد: در تمام 
فرازهاي سخت ملت عزيز ايران و ساير ملت هاي همراه ايران 
اسالمي درخشيدند و در هيچ صحنه اي عقب ننشستند و 
تسليم نشدند.تا امروز كه 42 سال از اين انقالب ناب ميگذرد، 
جالل و جبروت ش��يطاني دشمنان در هم شكسته شده 
است.امريكا ديگر چهره يك قدرت فاتح جهاني را ندارد و 
قادر نيست در هر نقطه دلخواه، سياست هاي خود را پيش 
ببرد.قواي پيشران او توسط انقالب اسالمي چه در ايران يا 
ساير بالد اسالمي فرسوده شده است. سردار سالمي با بيان 
اينكه ملت ايران استقاللش را با تحريم عوض نمي كند گفت: 
در عرصه جنگ اقتصادي دشمن، امروز ما بسيار قوي تر از 
آغاز اين جنگ هستيم. مقاومت جواب داده است و قوي 
شدن مسير قطعي ماست. در دنياي امروز بايد قوي بود يا 
تسليم شد.ما با تجربه هاي زياد از اين 42 سال، دريافته ايم 
در هر نقطه اي كه دشمنان متمركز شده اند، ما ايستاده ايم 
و آنجا قوي تر شده ايم. رهبر بزرگ انقالب اسالمي و ملت 
عزيز با هم در يك جبهه واحد براي ايستادگي اراده كرده اند 
و اين ايس��تادن واقعيت پيدا كرده است. وي افزود: تصور 
دشمنان اين بود كه مي توانند با فشار اقتصادي، اجتماعي، 
سياس��ي، ارعاب نظامي، تهاجم رسانه اي و جنگ نيابتي 
ملت ش��ريف ايران را از نظام و رهب��ري عزيز جدا كنند.

دشمن تصور مي كرد مي تواند ملت را به ستوه بياورد و آنها 
را در مسير تسليم قرار دهند.ما فهميده ايم بايد در اقتصاد به 
ظرفيت هاي خود تكيه كنيم. فشار حداكثري و معمار آن، 
با هم از ملت ايران شكست خورده اند و امروز با يك دشمن 

شكست خورده روبرو هستيم.

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح: 

پيشرفت سپاه در عرصه موشكي چشمگير است
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: نيروي دريايي 
س��پاه عالوه بر بهره گيري از ش��ناورهاي تندرو، در 
عرصه موش��كي نيز در حال رش��د و پيشرفت قابل 

مالحظه اي است.
سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح در آيين الحاق 340 شناور رزمي 
و پشتيباني به نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي كه صبح امروز )دوش��نبه( در بندرعباس 
برگزار ش��د، اظهار كرد: وجود ذخاير بي بديل انرژي 
فس��يلي در منطقه چه به لحاظ تنگه هرمز كه محل 
عبور 20 درصد انرژي فس��يلي جهان است و چه به 
لحاظ تاسيسات و زيرس��اخت هاي ارزشمندي كه 
در طول دهه ها در اين سرزمين ايجاد كرده و امنيت 
مردم و ساحل نشينان ما اين اهميت فوق العاده قابل 
توجه و در راستاي امنيت آن بايد تالش چشم گيري 
صورت گيرد. وي افزود: بحمدهلل نيروي دريايي سپاه 
در استقرار و توسعه امنيت در منطقه در طي تمامي 
دوران تشكيل خود توانس��ته اين مسووليت تأمين 

امنيت را به اجرا بگذارد.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح از نيروي دريايي سپاه 
به عنوان مولود دفاع مقدس ياد كرد و گفت: در سال 
۶4 و در اوج دف��اع مقدس و به امر امام راحل بزرگوار 
و از آن روز كه در نبرد با امريكاي حامي صدام ملعون 
در دريا نبرد خود را آغاز كرد، روز به روز در حال رشد 
و ارتقاي توان خود بوده اس��ت. سردار باقري درباره 
اتكاي نيروي دريايي سپاه به شناورهاي رزمي تندرو 

نيز عنوان كرد: اين موضوع تنها يك مساله تجهيزاتي 
نيست. نيروي دريايي در سپاه به دور از اينكه بخواهد 
تك��رار و تقليد يك نيروي دريايي از ديگر كش��ورها 
باش��د، يك نيروي بالنده با ات��كاي به ظرفيت هاي 
درون زاي خويش است.  وي خاطرنشان كرد: عزيزان 
نيروي دريايي سپاه و نيروي دريايي ارتش به خوبي 
در كنار هم ب��ا در پيش گرفتن راهب��ردي جديد و 

رويكردي انقالبي مكمل خويش هستند.
رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح ادامه داد: شناور 
تندرو يك فرهنگ اس��ت كه عام��ل اصلي تحرك و 
كارآمدي آن انسان مومن و شجاع و ايثارگري است 
كه اگر آن انس��ان اين ويژگي ها را نداشته باشد، اين 
شناور هيچ گونه كارآمدي نخواهد داشت. ساختن و 
به كارگيري يك شناور تندرو چيزي نيست كه از ساير 
كشورها بر نيايد اما عاملي كه اين شناور كوچك را به 
يك عامل قدرت بي بديل تبديل مي كند، آن انسان 
شايسته اي است كه در اين ش��ناور عهده دار دفاع و 

تهاجم به دشمن مي شود.
وي با تجليل از ش��هداي دالوري همچون ش��هيد 
مهدوي ها و ش��هيد رودكي ها و ... كه اين صحنه ها 
را فرماندهي كردند و ش��هداي زنده اي كه امروز اين 
صحنه ها را مي آفرينند و فرماندهي مي كنند و همه 
رزمندگان دالور و شجاع امروز نيروي دريايي سپاه، 
خاطرنشان كرد: همت بلند آنان و سلحشوري آنان 
است كه مي تواند يك عامل بي نظير در نبرد دريايي 

از اين وسيله بسازد.

رييس مجلس شوراي اسالمي: 

ساختار جديد روابط تهران- مسكو در راه است
رييس مجلس شوراي اسالمي از برگزاري سومين نشست 
كميسيون عالي مشترك پارلمان هاي ايران و روسيه در 
سال آينده در تهران خبر داد و با اشاره به روابط اقتصادي دو 
كشور گفت: تحكيم روابط تهران و مسكو بايد با ساختارهاي 
جديد و تقويت ساختارهاي گذشته انجام شود. محمدباقر 
قاليباف با ويچسالو والودين رييس مجلس دوماي روسيه 
ديدار و گفت وگو كرد و بعد از اين نشست همراه با همتاي 
روس��ي خود در جمع خبرنگاران حض��ور يافت. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه روسيه اولين مقصد 
سفر خارجي من به عنوان رييس مجلس شوراي اسالمي 
است، گفت: مهم ترين موضوع در اين سفر پيام رهبر معظم 

انقالب اسالمي براي آقاي پوتين رييس جمهور روسيه بود 
كه در اين پيام بر استحكام، راهبردي و مستمر بودن روابط 
ايران و روسيه تاكيد شده است و هيچ تغيير سياسي در دنيا 
و نگاه هاي يكجانبه گرايانه هم تاثيري بر اين رابطه نخواهد 
داشت. وي با بيان اينكه در نشست درباره مسائل دوجانبه اي، 
منطقه اي، جهاني و مباحث مشترك بحث و بررسي انجام 
شد، افزود: قالب هاي فراوان و مشتركي وجود دارد كه بايد 
با ساختارهاي جديد و تقويت س��اختارهاي گذشته در 
حوزه مس��ائل اقتصادي، فرهنگي، فني، انرژي، صنعتي، 
گردش��گري، اقتصادي، كش��اورزي، علمي و دانشگاهي 
پيش برود. قاليباف با بيان اينكه ايران و روسيه مشتركات 

فراواني درباره مسائل منطقه اي و صلح در منطقه دارند كه 
اين موضوع الزمه اتخاذ تصميمات جديد و ساختارهاي 
جديد اس��ت گفت: تهران و مسكو همچنين در موضوع 
امنيت و صلح منطق��ه اي و جهاني و مبارزه با تحريم هاي 
ظالمانه عليه دو كشور مسائل و موضوعات مشترك دارند. 
وي تصريح كرد: در نشست امروز هماهنگ و توافق شد كه 
در فصل بهار سومين كميسيون عالي مشترك پارلمان هاي 
ايران و روسيه در كنار نمايشگاه اقتصادي و تجاري ميان 
تجار ايران و روسيه در تهران برگزار شود و ما ميزبان رييس 
مجلس دوماي روسيه خواهيم بود. قاليباف در پايان تاكيد 
كرد: اميدواريم اين سفر آغاز تحول جديدي در بحث هاي 

سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ميان دو كشور باشد و 
ما شاهد شكل گيري سرمايه گذاري ها بين دو كشور باشيم.

رييس مجلس دوماي روسيه نيز ضمن تشكر از قاليباف براي 
انتخاب روسيه به عنوان اولين كشور خارجي براي سفر خود، 
گفت: اميدوارم گفت وگوها و مالقات ها در اين سفر شما 
مبناي خوبي براي توسعه كارآمد روابط پارلماني ميان دو 

كشور ايران و روسيه و همچنين در عرصه هاي ديگر شود.
والودين با بيان اينكه روسيه به دنبال فرمت هاي جديدي 
براي گس��ترش ارتباطات خود و ايران اس��ت تاكيد كرد: 
پاندمي كرونا جهان را تغيير داده و بايد به دنبال فرمت هاي 

جديد براي توسعه روابط ميان دو كشور باشيم. 



ريي��س كل بانك مركزي در مراس��م رونماي��ي از پروژه 
پرداخت موبايلي مبتني ب��ر EMV )كهربا(، گفت: با اين 
روش، بساط تقلب، پولشويي و شرط بندي جمع مي شود 
و ۵۰۰ هزار كارت بانكي كه در اين زمينه ها فعال بودند با 
همكاري دس��تگاه قضايي از شبكه خدمات بانكي حذف 
مي ش��وند. عبدالناصر همتي در اين مراسم با بيان اينكه 
بانك مركزي به طور كلي در حوزه نظام هاي پرداخت سه 
هدف اصلي را دنبال مي كند، گفت: »افزايش رفاه و تسهيل 
دسترسي مردم«، »امنيت تراكنش ها« و »مقابله با جرم و 
پولشويي« سه هدف و الگوي اصلي بانك مركزي در توسعه 
خدمات پرداخت است. وي افزود: خوشبختانه با تالش هاي 
همكاران بخش فناوري هاي نوين بانك مركزي و شركت 
خدمات انفورماتيك موفق شديم اين خدمت نوين را در 
شرايط تحريمي و در زماني كه به دليل شيوع كرونا رعايت 
نكات بهداشتي اهميت يافته است،  اجرايي كنيم. رييس 
شوراي پول و اعتبار بانك ها و PSP ها را به حضور در رقابت 
براي ارايه اين فناوري فراخواند و گفت: طبيعتاً اين خدمت، 
راحتي و امنيت مناس��بي را دراختيار م��ردم قرار خواهد 
داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانك ها و موسساتي 
كه اين خدمت را ارايه مي كنند گرايش بيشتري خواهند 
داشت. همتي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در برخود با 
جرم و پولشويي بسيار جدي است، افزود: در زمينه امنيت 
زيرساخت ها اقدامات خوبي انجام شده و بانك مركزي در 
مبارزه با شرط بندي و قمار نيز دستاوردهاي خوبي داشته 
است.  وي تصريح كرد: با همكاري قوه قضاييه بيش از 2 هزار 
كارت بانكي كه در مراكز قمار استفاده مي شد، شناسايي 
شده اند. همچنين ۵۰۰ هزار حساب بانكي نيز شناسايي 
شده كه قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پيگيري 
قضايي با دارندگان حساب ها برخورد شود.  همتي با بيان 
اينكه بيش از 1۰ هزار نفر در ش��بكه پرداخت نظام بانكي 
كشور فعال هستند، گفت: خدمت نويني كه امروز رونمايي 
مي شود حاصل دسترنج اين افراد طي سال ها تالش، به ويژه 

در دوران تحريم است.

    امكان پرداخت موبايلي از طريق
۴ بانك تا پايان سال

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از راه اندازي امكان 
اس��تفاده از موبايل به جاي كارت در فروشگاه ها توسط 
۴بانك تا پايان سال خبر داد. مهران محرميان در گفت وگو 
با ايِبنا، درباره رونمايي از طرح پرداخت موبايلي مبتني بر 
استاندارد EMV اظهار داش��ت: در طرح كهربا يا كارت 
هوشمند همراه بانكي براي پرداخت هايي كه در فروشگاه ها 
انجام مي شود، تسهيالتي را فراهم كرديم كه مردم بتوانند 
فيزيك كارت را در داخل تلفن همراه بياورند و در نهايت 
با كمك تكنولوژي هاي موجود با نزديك كردن گوش��ي 
موبايل به دستگاه كارتخوان تراكنش را انجام دهند. وي 
افزود: اين كار مبتني بر اس��تانداردهاي بين المللي است 
كه در دنيا چند سالي است كه حركت به سمت آن شروع 
شده، اما ما به دليل مسائل تحريم مشكالتي در اين حوزه 
داشتيم كه با تالش مهندسين ايراني اين كار انجام شد. در 
عين حال ما كار ديگري نيز انجام داديم. محرميان ادامه داد: 
اگر مي خواستيم راه دنيا را در اين حوزه برويم بايد تغييرات 
سخت افزاري بسيار زيادي در شبكه پرداخت و شبكه بانكي 
و ۵۰۰ ميليون كارتي كه دست مردم بود انجام مي شد كه 
اين كار بسيار هزينه بر و زمان بر بود؛ بنابراين با استفاده از 
گوشي موبايل اين كار را انجام داديم كه در دست همه مردم 

وجود دارد و بيش از ۸۰ درصد گوشي ها تكنولوژي NFC را 
پشتيباني مي كنند. معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
تصريح كرد: مردم با كمك اپليكيشن ها، كارت هاي بانكي 
را در گوشي خود وارد مي كنند و هنگام خريد كافي است 
كه منوي مربوطه را در دستگاه كارتخوان انتخاب كرده و 
موبايل را به دستگاه كارتخوان نزديك كنند تا تراكنش 
انجام شود. محرميان تاكيد كرد: راه اندازي اين قابليت به 
هيچ عنوان نافي وضعيت فعلي نيست و نگراني براي حذف 
كارت ها و نداشتن گوشي تلفن همراه مناسب وجود ندارد، 
چراكه همزمان دستگاه هاي كارتخواني كه اين تكنولوژي 
را پشتيباني مي كنند به همان روش قبلي هم قابليت انجام 
كار را دارند. وي با بيان اينكه اين كار به هيچ عنوان اجباري 
نيست، گفت: روند دنيا به اين سمت حركت كرده اما در 
ساير نقاط دنيا فيزيك كارت حذف نشده و استفاده از اين 
تكنولوژي اختياري اس��ت، اما در دوران كرونا اين قضيه 
نمود بيشتري دارد چرا كه نگراني هايي درباره استفاده از 
دس��تگاه هاي كارت خوان و انتقال ويروس در بين مردم 
وجود دارد و اين تكنولوژي با توجه به اينكه نياز به تماس 
فيزيكي ندارد، مي تواند اين قضي��ه را به خوبي مديريت 
كند. معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي يادآور ش��د: 
در حال حاضر يكي از شركت هايpspو يكي از بانك ها 
اين تكنولوژي را راه اندازي كرده اند و با فاصله زماني كمي 
حداقل س��ه بانك بزرگ به اين طرح اضافه مي شوند و با 
اضافه شدن هر بانك مي توان كارت آن بانك را به اپليكيشن 
اضافه كرد. همچنين تنها يك اپليكيشن وجود نخواهد 
داشت و اپليكيشن هاي ديگر نيز اضافه خواهد شد كه تنوع 
خوبي وجود خواهد داشت و مردم مي توانند انتخاب كنند 
كه از كدام اپليكيش��ن يا بانك استفاده كنند. محرميان 
تاكيد كرد: اين برنامه از امروز عملياتي مي ش��ود و مردم 
مي توانند به صورت محدود به دليل محدوديت در تعداد 
دستگاه هاي كارتخواني كه اين تكنولوژي را پشتيباني 

مي كنند، از آن استفاده كنند و تا انتهاي سال پيش بيني 
مي كنيم كه بيش از چند هزار نقطه مختلف به اين سيستم 
مجهز شود و در نهايت رشد اصلي را در سال آينده خواهيم 
داشت و نقاط بس��ياري به اين سيستم مجهز مي شود و 
مردم مي توانند استفاده كنند. وي درباره كمك اين طرح 
به كاهش كالهبرداري هاي بانكي نيز گفت: اين طرح در 
حوزه اسكيمينگ تاثير مستقيم و شفافي خواهد داشت 
و كالهبرداري ها در اين حوزه را به صورت جدي كاهش 
خواهد داد، بنابراين سطح امنيت كار بسيار باال خواهد رفت 
و در عين اينكه امنيت را افزايش مي دهد، سختي نيز براي 
مردم ايجاد نخواهد شد و برعكس مردم سهولت بيشتري 

براي پرداخت خواهند داشت.

    افزايش امنيت و سرعت
با انتقال پرداخت از كارت به موبايل

مرتضي ترك تبريزي گفت: همه اپليكيشن هاي موبايل 
با يك س��ري از تمهيدات امنيتي همراه است، كه در اين 
مورد، كارت هاي بانكي از امنيت كمتري نسبت به بستر 
موبايل برخودار هستند، بنابراين استفاده از بستر موبايل 
براي پرداخت وجه، امنيت را باالتر مي برد. وي افزود: كارت 
بانكي، يك كارت مگنتي است كه به سادگي قابليت كپي 
شدن را دارد. در نتيجه بايد به سمت ابزارهايي برويم كه به 
صورت چند عاملي، امنيت سازي را انجام دهد. يعني يك 
موبايلي داريم كه يك رمز ورود دارد و براي نرم افزاري كه 
مي دانيم كجا نصب مي كنيم، يك رمزيوارد مي كنيم، و در 
نهايت از موبايل هم مراقبت مي كنيم. كارش��ناس بانكي 
تاكيد كرد: اينكه ما بتوانيم پرداخت ها را از روي كارت به 
موبايل منتقل كنيم، مطمئنا از لحاظ امنيتي بسيار بهتر 
اس��ت،  ترك تبريزي در ادامه خاطرنشان كرد: موبايل در 
جامعه ما، ضريب نفوذ بس��يار بااليي دارد و افراد دوست 
دارند همه كارهاي خ��ود را با موبايل انجام دهند، به بيان 

ديگر افراد مختلف از صبح تا شب كارهاي بسياري دارند كه 
قبال جداگانه با موجوديت هاي مختلف انجام مي دادند، اما 
در حال حاضر، هر فردي مي تواند با موبايل خود تلويزيون 
ببينند، روزنامه بخواند، وضعيت هوا را هم بررسي كند و 
پرداخت بانكي خودش را هم انجام دهد. در نتيجه از اين 
بابت هم كه قابليت دسترسي بيشتري دارد، بهتر است. وي 
افزود: همچنين از بابت اينكه سرعت باالتر دارد و در شرايط 
كرونايي، مسائل بهداشتي را به شكل بهتري داشته باشيم 
هم اهميت دارد. االن در برخي از كشورهاي دنيا همه كارها 
و فعاليت هايي كه يك نفر با آن درگير است، با موبايل انجام 
مي شود. خيلي هم امن است، زيرا آپديت موبايل مدام عرضه 
مي شود و موبايل هم توسط دارنده گوشي، مراقبت مي شود. 
در نتيجه با امنيت و كارايي همراه شده است. وي تاكيد كرد: 
البته يك نكته مهم در اين جا قابل توجه است؛ اينكه قرار 
نيست بقيه روش ها )استفاده از كارت( را حذف كنيم و اين 
روش جديد را بياوريم. بلكه ما بايد به افراد اختيار بدهيم 
اجازه انتخاب داشته باشند كه كار خود را با موبايل انجام 
دهند يا با كارت. عضو هيات مديره بانك تجارت اظهار داشت: 
ولي اينكه امكان جديدي در موبايل باشد و حمايت رگوالتور 
را هم داشته باشيم، به نظر من، بسيار حركت خوبي است و 
مي تواند منشأ خير باشد براي اينكه ما در اين حوزه پيشرفت 
كنيم تا بتوانيد ابزارهاي ديگري نيز در كنار آن ايجاد كنيم. 
ترك تبريزي در ادامه افزود: با توجه به اينكه ضريب نفوذ 
تلفن همراه و عالقه مندي مردم به موبايل بسيار باال است، 
مطمئن هستم اگر بتوانيم اين روش را به خوبي بسازيم و 
اج��را كنيم، يعني هر فرد و نهادي كه در اين پروژه دخيل 
و درگير اس��ت، به خوبي كار كنند، در نتيجه ضريب نفوذ 
بسيار خوبي را شاهد خواهيم بود و به سرعت هم مي تواند 
پيش برود،  حداقل همه آنهايي كه موبايل دارند، مطمئن 
هستم كه در يك زمان خيلي كوتاه عالقه مند مي شوند و 

استفاده مي كنند.
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 رگوالتوري حلقه مفقوده
 در صنايع نفتي

  اگر براي بخش خصوصي فعال در حوزه هاي مرتبط با اين 
۳۰۰ هزار بشكه در روز، مقررات رگوالتوري يا تنظيم گرانه 
متناسبي تدوين شود، به طوري كه همه افراد درگير در 
اين قضيه سود معقولي نسبت به سرمايه گذاريشان كسب 
كنند، مي توان خوش��بين بود كه انگيزه براي صادرات 
بيشتر شده و صادرات محصوالت پااليشگاهي ما رشد 
پيدا خواهد كرد. اما تا زماني كه اين پارامترها، مقررات و 
ساير نهادهاي رگوالتوري موردنياز مشخص نباشند، هيچ 
سرمايه گذاري حاضر نخواهد شد كه در يك وادي بدون 
حساب و كتاب، اقدام به سرمايه گذاري كند. چراكه عموم 
سرمايه گذاران سعي دارند در حوزه هايي سرمايه گذاري 
كنند كه چارچوب ها، قواعد، قوانين و فرايندهاي كار )به 
عنوان مثال در رابطه با وصول خوراك( معلوم و تعريف 
شده باشد. اين اصلي ترين دغدغه بخش خصوصي فعال 
در اين حوزه اس��ت كه اكثرا صنايع پايين دستي نفت و 
توليد فرآورده هاي نفتي را نيز شامل مي شود. حال اگر 
بنابر اين باش��د كه يك نهاد تنظيم گري يا رگوالتوري 
وجود نداشته باشد و هر بخشي از اين سه گانه )باال دستي، 
ميان دستي و پايين دستي( فقط منافع بخش خود را در 
نظر بگيرد و منافع ملي را در كنار منافع خود نبيند، قطعا 
در صادرات فرآورده هاي نفتي به مشكل مي خوريم. با 
توجه به تمام اين موارد بايد نهادهاي رگوالتوري بخشي 
براي فرآورده هاي پتروشيمي و نفتي تشكيل شود. اين 
نهادها سبب انجام منافع افراد و شركت ها و منافع ملي 
مي شود. از آنجايي كه فرآورده ها در حجم پايين صادر 
مي ش��وند، براي حضور در بازاره��اي جهاني چالش و 
مشكل زيادي ندارند و صادرات فرآورده ها از اين جهت 
قابل كنترل است كه در حجم پايين اما دفعات زياد صادر 
مي ش��ود. اما از نظر نقل و انتقال مالي مشكالت زيادي 
وجود دارد؛ اما نشدني نيست. تا به حال مشكالت زيادي 
در زمينه حمل و نقل، بازگش��ت پول، موانع كمرگ و... 
وجود داشته، اما هيچ كدام از اين مشكالت مانع صادرات 
نشدهاند. چراكه بخش خصوصي با توجه به كوچك و 
فعال بودن انعطاف بيشتري براي حل اين مشكالت دارد. 
اما ذكراين نكته ضروري است كه بيشترين مشكالت ما 
ناشي از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلي است، در 
واقع مشكالت خارجي نظير تحريم ها به ميزان مقررات 
داخلي سد راه صادرات نبوده است. با توجه به تمام نكات 
مي توان گفت كه تا به امروز ما از نظر جهاني براي صادرات 
فرآورده ها مشكل حساسي نداشتيم. قطعا تحريم ها در 
ش��رايط موجود اثرگذار است و سبب افزايش هزينه ها 
شده؛ اما در نهايت صادرات امري نشدني نيست. بطور 
كلي تنها مشكل اساسي براي صادرات فرآورده ها تامين 
خوراك اس��ت و تامين خوراك براي توليدكننده يك 

ضرورت دايمي است.

چه كسي منتظر نفت ايران است؟
 هرچند نفت ايران به شكل سنتي مشتريان خود را دارد 
و قطعا در صورت عرضه مجدد آنها از ما نفت مي خرند 
اما به دست آوردن اين بازار به زمان نياز دارد و سريعا رخ 
نمي دهد. از سوي ديگر تحت تاثير شيوع كرونا، مصرف 
نفت در جهان كاهش يافته و جز چين كه تقريبا توانسته 
از سد مشكالت بگذرد، ديگر كشورها همچنان با اين 
ويروس درگيرند و اگر بناست ما برنامه جديدي بريزيم 
بايد به كاهش تقاضا نيز توجه كنيم. در كنار آن، كاهش 
تقاضا منجر به كاهش قيمت نفت نيز شده كه بايد در 
محاسبات ايران لحاظ ش��ود. در كنار كرونا، با توجه به 
افزايش آلودگي ها و توجهي كه دولت ها به انرژي هاي 
سبز و كمتر آالينده دارند، در سال هاي آينده برنامه ريزي 
براي كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي در دستور كار 
قرار گرفته و اين موضوع مي تواند تقاضاي جهاني براي 
نفت را كاهش دهد ك��ه قطعا تبعات خاص خود را نيز 
خواهد داشت. در چنين ش��رايطي دو موضوع بايد در 
سياست هاي كالن انرژي براي ايران در دستور كار قرار 
گيرد. نخست آنكه ما بايد به سمت توليد كاالهاي با ارزش 
افزوده بيشتر حركت كنيم و از نفت خام به سمت توليد 
فراورده هاي نفتي حركت كنيم. اين موضوع مي تواند 
از يكسو تهديد كاهش تقاضاي نفت را جبران كند و از 
سوي ديگر ارزش افزوده باالتر براي كشور و درآمدهاي 
جديد نيز به ارمغان خواهد آورد.از طرف ديگر ما در دو 
سال گذش��ته تجربه كاهش وابستگي به نفت را ثبت 
كرده ايم و اگر بنا باشد با دسترسي دوباره به اين منابع بار 
ديگر امور جاري كشور به نفت وابسته شود، قطعا به نفع 
اقتصاد نخواهد بود. چه دولت و چه مجلس بايد به سمتي 
حركت كنند كه منابع نفتي صرف توسعه زيرساخت هاي 

اقتصادي شود و وابستگي گذشته به نفت تكرار نشود.

مصوبات بورس؛ ُمسكن موقت
 همياري اركان حاكميتي حل مي شود. وگرنه مصوبات 

جديد مسكن است و اثركوتاه مدت دارد.
بازار به يك كفي مي رسد براي افراد جذاب است و دست از 
فروش سهام بر مي دارند اما درحال حاضر كامال مشخص 
اس��ت كه در بازار دس��تكاري داريم، نحوه رنج زدن ها 
به طور كامل خبر از دستكاري قيمتي در بازار مي دهد و 
متاسفانه جلوي اين نوع از دستكاري ها گرفته نمي شود 
و برخوردي در برابر آنها وجود ندارد. به نظر بنده ريشه 
اين نوع دس��تكاري فراتر از افراد حقيقي و فعالين بازار 
اس��ت و بايد اين موضوع را در جاي ديگري جست وجو 
كرد و تا اين مساله حل نشود بازار ما روند نزولي خواهد 
داشت كه مصوباتي ممكن است اجرا و ابالغ شود كه اثر 
كوتاه مدت دارد و متاسفانه اين روند مي تواند به كاهش 
بيش از پيش بازار ختم ش��ود. بايد توجه داشت كه اين 
روزهاي بورس نيز مي گذرد و بازار سهام روزهاي بدتري 
نيز به خود ديده است. اگر نگاهي به بودجه سال آينده 
داشته باشيم، كسري بودجه شديد به معناي تورم است 
و در اين شرايط ركودي چيزي جز بازار سرمايه براي سپر 
اين تورم وجود ندارد. چون در بازارهاي موازي نيز شاهد 
ركود و افزايش قيمت هاي بسيار شديد هستيم و به جز 
اين موارد بازارهاي موازي از مسائلي همانند ماليات و... 
رنج مي برند.به نظر بنده بورس راه خودش را پيدا مي كند 
و آرام آرام رفتار منطقي خود را آغاز مي كند اما در حال 

حاضر بازارسهام شرايط خوبي ندارد.

ميزان دارايي ها و بدهي هاي 
بانك هاي تخصصي منتشر شد

بانك مركزي گزارش خالص��ه دارايي ها و بدهي هاي 
بانك هاي تخصصي در آذر ماه ۹۹ را منتشر كرد كه به طور 
كلي اين ميزان در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۸ رشد ۳۵ درصدي داشت.  براساس گزارش بانك 
مركزي، دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي تخصصي در 
آذر ماه ۹۹ رقم ۹۹1۶ هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند 
كه در آذر ماه سال ۹۸ حدود ۷۳۰۹.۴ ميليارد ريال بود. 
دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در آذر ماه امسال 
با رشد ۶2.۵ درصدي همراه بود به نحوي كه از 1۴۳۹.۷ 
هزار ميليارد ريال پارسال به 2۳۳۹.2 هزار ميليارد ريال 
رسيد. همچنين در اين مدت دارايي هاي اين بانك ها در 
قالب اسكناس و مسكوك، ۹.۶ هزار ميليارد ريال بود، در 
حالي كه در آذر سال گذشته اين رقم 11.۴ هزار ميليارد 
ريال بود كه شاهد كاهش 1۵.۸ درصدي در اين بخش 
هستيم. سپرده بانك هاي تخصصي نزد بانك مركزي 
نيز با ۵۷.۳ درصد رش��د به2۵۴.۶ ه��زار ميليارد ريال 
رسيده در حالي كه آذر سال گذش��ته اين رقم 1۶1.۹ 

هزار ميليارد ريال بود.
براساس اين گزارش، بدهي بخش دولتي به اين بانك ها 
نيز۵۸۰.۵ هزار ميليارد ريال به ثبت رس��يد كه مدت 
مشابه س��ال گذش��ته ۵۹2.۷ هزار ميليارد ريال بود و 
كاهش 2.1 درصدي را ثبت ك��رد. ميزان بدهي در آذر 
ماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ نيز با كاهش 11.۷ درصدي 
مواجه بود.بدهي بخش غيردولتي اما رشد قابل توجهي 
داشته اس��ت به نحوي كه در آذر ماه امسال ميزان اين 
بدهي ب��ه بانك هاي تخصص��ي۳۶۸۴.۳ هزار ميليارد 
ريال ثبت شد كه در مقايس��ه با 2۹۸۰.۴ هزار ميليارد 
ريال آذر ماه سال گذشته رشد 2۳.۶ درصدي را تجربه 
كرد.همچنين در بخش بدهي هاي بانك هاي تخصصي، 
سهم سپرده هاي بخش غيردولتي در آخرين ماه از فصل 
پاييز2۹۸1.۵ هزار ميليارد ريال ثبت ش��د كه اين رقم 
در آذر ماه سال گذشته 211۹.۹ هزار ميليارد ريال بود 
و در نتيجه رشد ۴۰.۶ درصدي براي اين بخش به ثبت 
رسيد.بدهي به بانك مركزي نيز در اين گزارش، ۴۴۸.۹ 
هزار ميليارد ريال ثبت شد كه به نسبت مدت مشابه سال 
۹۸ با كاهش ۴.۴ درصدي مواجه بود. همچنين ميزان 
اين بدهي در آذر س��ال قبل ۴۶۹.۵ هزار ميليارد ريال 
و در اس��فند ۹۸۴۷۰.۶ هزار ميليارد ريال بود. براساس 
اين گزارش، وام ها و سپرده هاي بخش دولتي در آذرماه 
امسال، 1۶۳.1 هزار ميليارد ريال و در آذر ماه سال گذشته 
1۳۴.۶ هزار ميليارد ريال بود و رشد 21.2 درصدي 
را به ثبت رساند. همچنين در آذرماه سال ۹۸ ميزان 
وام ها و س��پرده هاي ارزي اين بخ��ش، 112۶ هزار 
ميليارد ريال بود كه با ۶۷ درصد رشد به 1۸۸۰.۳ هزار 

ميليارد ريال در آذر ماه امسال رسيد.

بانك ها مكلف به اختصاص  
تسهيالت ساالنه به مسكن شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي را مكلف كردند كه حداقل ۴۰ درصد 
از تغييرات مانده تسهيالت پرداختي در هر سال مالي را 
با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن 
اختصاص دهند. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روز 
دوشنبه و در جريان بررسي طرح جهش توليد و مسكن 
بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي را مكلف كردند 
حداقل ۴۰ درصد از تغييرات مانده تسهيالت پرداختي 
در هر سال مالي را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار 
به بخش مسكن اختصاص دهند. همچنين نمايندگان 
مصوب كردند اين رقم در سال اول اجراي قانون از حداقل 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار ميليارد ريال تس��هيالت براي 
واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال هاي 
آينده نيز حداقل منابع تسهيالتي مذكور با افزايش درصد 
صدرالذكر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزايش يابد. بر اساس 
تبصره يك اين ماده بانك  هاي تخصصي به تشخيص 
بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين 
ماده مستثني هستند. طبق تبصره 2 تسهيالت فوق بر 
اساس نياز ساالنه مسكن در طرح ها و برنامه هاي اعالم 
شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. در صورت 
تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ 
سود تسهيالت بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق 
ملي مس��كن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار، محاسبه مي شود. بر اساس تبصره ۳ 
نيز تسهيالت مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس 
از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به 
خريدار منتقل مي  شود. مجموع دوران مشاركت و فروش 
اقساطي، 2۰ ساله مي  باشد. در صورتي كه افزايش طول 
دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد، سود 
دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تأييد وزارت 
راه و شهرسازي بر عهده سازنده است. همچنين بر اساس 
تبصره ۴ بانك  ها و موسسات اعتباري در صورت پرداخت 
تسهيالت موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در 
چارچوب مقررات بانك  مركزي هستند. طبق تبصره ۵ نيز 
سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم رعايت 
موضوع اين ماده، مالياتي برابر بيست درصد )2۰درصد( 
تعهد انجام نش��ده را از بانك  ها و موسس��ات اعتباري 
مس��تنكف، اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد 
اين مبلغ صد در صد تخصيص يافته تلقي و به حساب 
صندوق ملي مسكن واريز مي شود. نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي امروز همچنين وزارت راه و شهرسازي را 
مكلف كردند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
نسبت به تأسيس، توس��عه و تسهيل مقررات فعاليت 
صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند )2۰( ماده )1( 
قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران براي تأمين 
مالي ساخت و اجاره واحدهاي مسكوني از طريق جذب 
سرمايه بخش خصوصي اقدام نمايد. بر اساس تبصره يك 
دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي موضوع 
اين ماده در اولويت واگذاري واحدهاي ساختماني 
قرار دارند. آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت 2 
ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط وزارت 
راه وشهرسازي و س��ازمان بورس اوراق بهادار تهيه 

مي  شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

امكان پرداخت موبايلي از طريق بانك ها تا پايان سال

نوبخت مخالف حذف دالر ۴۲۰۰ توماني نيست

همتيخبرداد:موبايلجايگزينكارتبانكيميشود

 نرخ دالر در كانال 2۴ هزار تومان، سكه در كانال 11 ميليون
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

عصر دوشنبه با افزايش قيمت دالر به 2۴۵۵۰ تومان، يورو 
2۹۶۰۰ و درهم ۶۸1۰ تومان، و اعالم اونس جهاني طال به 
قيمت 1۸12 دالر، قيمت طال و سكه افزايش يافت و سكه 
به 11 ميليون و ۴۴۰ هزار و سكه قديم 1۰ ميليون و ۹۰۰ 
هزار، هر گرم طال 1 ميليون و 1۰۳ هزار، مظنه مثقال طال 
۴ ميليون و ۷۸1 هزار، نيم سكه ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار، ربع 
سكه ۴ ميليون و 1۷۰ هزار و سكه گرمي 2 ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان معامله ش��د.  هر دالر در صرافي هاي بانكي2۳ 
هزار و ۷۰۰ تومان معامله ش��د كه قيمت آن نسبت به روز 
معامالتي كاري گذشته )يكشنبه( تغييري نداشت، نرخ هر 
يورو نيز به 2۸ هزار و ۵۵۰ تومان رسيد.قيمت فروش يورو 
نيز با افزايش1۰۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذشته )يكش��نبه( به 2۸ هزار و ۵۵۰ تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر 2۳ هزار و 2۰۰ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز2۸ هزار و ۵۰ تومان شد، همچنين قيمت خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي2۳ هزار و ۳1۴ تومان و قيمت فروش 
آن 2۳ هزار و ۵۴۷ تومان بود.عالوه بر اين نرخ خريديورو در 
اين بازار 2۷ ه��زار و ۷۳۹ تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و 
1۶ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )يكشنبه(، هر يورو به قيمت2۷ هزار 
و ۹۴۹ تومان و هر دالر 2۳ هزار و ۳22 تومان فروخته شد. 
همچنين در سامانه سنا )يكشنبه(، حواله يورو به قيمت2۹ 
هزار و ۴۹ تومان معامله ش��د و همچني��ن حواله دالر به 
قيمت2۳ هزار و ۶۰۳ تومان دادو ستد شد. قيمت دالر كه 
در هفته هاي گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه 
صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي كاهشي شده بود، در 
روزهاي اخير دوباره نوسان پيدا كرد.قيمت طال و سكه طرح 
جديد نسبت به روزكاري قبل با افزايش همراه شده است؛ از 
جمله داليل نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در 
طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 
خبرهاي سياسي است. در بازار ارز قيمت دالر 2۴ هزار و ۶۰۰ 
تومان، قيمت يورو 2۹ ه��زار و ۴۰۰ تومان و درهم امارات 
۶هزار و ۸۵۰ تومان اعالم شده است.در صرافي هاي بانكي نيز 

قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 2۳ هزار و ۷۰۰ تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 2۳ هزار و 2۰۰ تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 2۸ هزار و ۵۵۰ تومان و 
قيمت خريديورو نيز 2۸ هزار و ۵۰ تومان اعالم شده است.

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

طول روز چند بار تغيير مي كند.

    نوبخت مخالف حذف دالر ۴2۰۰ توماني 
نيست

سازمان برنامه با تأكيد براينكه مالحظه بيان شده توسط 
نوبخت درخصوص ارز ۴2۰۰ توماني، ناظر بر مخالفت با 
حذف نرخ يادشده نبود، اعالم كرد: مالحظه اصلي دولت، 
ايراد به اعالم و اعمال بي موقع ن��رخ ارز به ميزان1۷۵۰۰ 
تومان، بدون توجه به آثار و تبعات تورمي آن بود. سازمان 
برنامه و بودجه كشور در واكنش خبر تسنيم با عنوان »يك 
اقتصاددان: 22 برابر يارانه نقدي، يارانه به نورچش��مي ها 
داده مي شود/ اعتراض نوبخت به بودجه بسيار فاجعه بار 
بود« كه مورخ پانزدهم بهمن ماه 1۳۹۹ در اين خبرگزاري 
منتشر شده توضيحاتي را اعالم كرد. در توضيحات ارسالي 
سازمان برنامه آمده است: رد كليات اليحه بودجه كميسيون 
تلفيق، صرفاً به خاطر اختالف نظر دولت و كميسيون مزبور 
در تعيين نرخ تسعير ارز نبود و موضوعات مهم ديگري از 
جمله ميزان وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم اعتبارات 
هدفمن��دي، افزايش ماليات  ها اعم از ماليات مس��تقيم، 
غيرمس��تقيم و حقوق گمركي، نقض برخي از قوانين و 
احكام دايمي و قوانين استخدامي و برهم خوردن شاكله 
تنظيم بودجه سنواتي مطرح بوده كه در مطلب خبرگزاري، 
تنها يك عامل را دليل رد كليات ذكر شده است. مالحظه 
بيان شده توسط رييس محترم س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور درخصوص ارز ۴2۰۰ توماني، ناظر بر مخالفت با 
حذف نرخ يادشده نبود است كه با اين برداشت ناصحيح، 
اينگونه عنوان شود ايشان قصد حمايت از گيرندگان ارز 

مذكور را دارند؛ بلكه مالحظه ايشان در زمينه بيان واقعيت 
اجراي��ي موضوع و ضرورت مديري��ت آن و فراهم نمودن 
زيرساختارهاي توزيع مناسب يارانه هاي آزادشده توسط 
دولت بود كه ضمن صحبت هاي بيان شده موضوع به سيمان 
و فوالد نيز تعميم داده شد كه اساساً اين موارد در ارز ۴2۰۰ 
توماني محلي از اعراب ندارند. نكته اساسي در اين باره، توجه 
به اقدامات اجرايي و پلكاني دولت در حذف تدريجي نرخ 
ترجيحي ارز از كاالها و نهاده هاي مختلف و محدود شدن آن 
به صرفاً پنج قلم نهاده شامل كنجاله، جو، ذرت، دانه روغني 
و كاالي روغن خام است نه اقالم و مواردي ديگري كه به ارز 
۴2۰۰ توماني مرتبط شده اند. مالحظه اصلي دولت، ايراد به 
اعالم و اعمال بي موقع نرخ ارز به ميزان 1۷۵۰۰ تومان، بدون 
توجه به آثار و تبعات تورم انتظاري آن در جامعه و احتمااًل 
احتكار و كمبود كاال در بازار خصوصًا در ايام حساس پايان 
سال و بالفاصله شروع ماه مبارك رمضان است. نكته ديگري 
كه در مطلب خبرگزاري عنوان شده است، اعتراض رياست 
محترم سازمان برنامه و بودجه كشور به توزيعيارانه نقدي 
از محل مابه التفاوت نرخ ارز ۴2۰۰ تومان تا 1۷۵۰۰ تومان 
است. الزم به توضيح است كه اعتراض ايشان به عدم تكافوي 
مابه التفاوت ريالي حاصله برابر با 1۰۶ هزار ميليارد توماني، 
در مقايسه با افزايش قيمت مستقيم كاالهاي مشمول و 
غيرمستقيم ساير كاالها و نحوه توزيع آن بود. در گزارش 
كميس��يون تلفيق، اعتبار مزبور صرفًا به صورت افزايش 
دو برابري يارانه نقدي تمامييارانه بگيران فعلي )۴۵ هزار 
تومان و ۹۰ هزار تومان( و دو برابرييارانه معيشتي و بخشي 
هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهاي تحت پوشش، توزيع 
شده است كه بديهي است رقم ۴۵ هزار تومان قابليت جبران 
آثار تورمي انتظاري و واقعي تغيير نرخ ارز را نخواهد داشت 
و واضح است كه توزيع نقدي يارانه ها به شيوه فعلي آن هم 
براي تمامي دهك هاي درآمدي ب��ه دور از عدالت و فاقد 
اثربخشي مطلوب است. لذا موضوع اعتراض دولت، اساساً آن 
چيزي كه در مطلب خبرگزاري عنوان شده نبوده و متاسفانه 
بدون توجه به جنبه هاي مختلف موضوع، مالحظات اساسي 
يادشده، فاجعه بار خوانده شده است. در مطلب خبرگزاري 

همچنين موضوع قير رايگان مطرح شده كه الزم به توضيح 
است، اساسًا دولت با توزيع قير رايگان كه از مصاديق عيني 
فساد و اختصاص منابع نفتي به مصارف خاصي غير از موارد 
موردنظر )نظير آسفالت راه روستايي، مالچ پاشي و غيره( 
مخالف است. درعين حال كه وابستگي بودجه را به نوعي 
به منابع نفتي افزايش مي دهد. در مجموع به نظر مي رسد 
مطالب بيان شده در مطلب خبرگزاري ناشي از برداشت هاي 
ذهني و تصورات شخصي نگارنده بوده كه برخالف اخالق 
رسانه اي مورد انتظار و بدون توجه به جنبه هاي مختلف 
موضوع، با انحراف صحبت هاي مقام هاي مسوول، به ايشان 

نسبت داده شده است.

    قيمت جهاني طال 1812 دالر
در حالي كه سوددهي اوراق خزانه داري امريكا باال رفته و 
دالر نيز اندكي تقويت شده قيمت طال روز دوشنبه شاهد 
كاهش بود، هرچند كه نگراني ها در خصوص ترميم اقتصاد 
امريكا سبب شده تا افت قيمت طال محدود باشد. به گزارش 
رويترز، قيمت هر اونس طال با ۰.1۶ درصد كاهش به 1۸1۰ 
دالر و ۹۵ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز 
براي تحويل در ماه آوريل نيز با ۰.1۳ درصد كاهش به 1۸1۰ 
دالر و ۷۰ سنت رس��يد. ميزان سود اوراق قرضه 1۰ ساله 
دولت امريكا در نزديكي باالترين رقم از مارس سال گذشته 
تاكنون قرار دارد و اين مساله هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال را افزايش داده است. نيكوالس فراپل، تحليلگر 
موسسه اي بي سي بوليون در اين باره گفت، ميزان سوددهي 
اوراق »احتماال اصلي ترين عامل« افت قيمت طالست. وي 
افزود، طال در عين حال نسبت به تقويت دالر آسيب پذير 
است، به خصوص كه احتمال ترميم بيشتر ارزش آن وجود 
دارد. دالر كه روز جمعه از باالترين رقم 2 ماه اخير خود پايين 
آمده بود، مجددا در تالش براي افزايش است. تقويت دالر 
سبب گرانتر شدن طال براي خريداراني مي شود كه با ارزهاي 
غيردالري خريد مي كنند. نگراني ها در مورد روند كند ترميم 
اقتصادي در امريكا پس از انتشار آمارهاي ضعيف از اقتصادي 

اين كشور سبب شده تا افت قيمت طال محدود باشد. 



گروه بورس|
اگر وضعيت بورس را از ابتداي س��ال تاكنون بررسي 
كنيم به يك وضعيت بسيار عجيبي برخورد مي كنيم از 
مصوبات شبانه گرفته تا دخالت هاي سياسي در بورس 
اين عوامل در كنار بسياري ديگر ازعلت ها باعث شده 

كه وضعيت بورس تا حدود قابل توجهي تغيير كند.
دامنه نوس��ان يكي از مصوبات شبانه بود كه دو روزي 
مي ش��ود بر روي بورس تاثير گذاش��ته و بسياري از 
سهامداران نسبت به اين موضوع اعتراض دارند. بازار 
س��رمايه طي س��ال جاري روند فرسايشي عمده اي 
داشت و يكي از مهم ترين داليل اين فرسايش يا نزول 
را مي توان محدوديت دامنه نوسان دانست. بسياري از 
فعاالن بازار از زماني كه رياست جديد سازمان بورس 
بر روي كار آمد انتظار داشتند كه شوراي عالي بورس 
با كمك رييس جديد اين ابزار را حذف كنند تا با روند 
فرسايشي، نوساني بازار مقابله شود اما اين شورا صورت 
مساله را حذف كرد و دامنه نوسان زيرصفر را تا حد قابل 
توجهي كاهش داد تا افت روي كاغذ كاهش يابد. قرار 
شده است از روز ۲۵ بهمن ماه، دامنه نوسان فعلي كه 
بازه ۱۰درصدي مثبت و منفي ۵درصد به صورت موقت 
حذف شود و به جاي آن دامنه نوسان نامتقارن منفي ۲ 
و مثبت ۶درصدي بر خريد و فروش سهام اعمال شود.

 در اولي��ن س��اعات واكنش هاي مطلوبي نس��بت به 
اين خب��ر بود اما پس از آن با مخالفت هاي گس��ترده 
در ش��بكه هاي اجتماعي مواجه ش��د. براساس نظر 
سنجي روزگذشته »تعادل« بيش از ۷۰ درصد فعاالن 
بازارسرمايه به طور كلي درخواست حذف دامنه نوسان 
براي بازش��دن فضا براي تعديل قيمت ها را دارند. ۱۷ 
درصد از فعاالن بازار نيز به دامنه نا متقارن راي داده اند 
و ۷ درصد بورس بازان درخواس��ت دامنه نوسان پويا 
را دارند و درنهايت تنها ۶ درصد فعاالن بازار به دنبال 

كاهش بيش از پيش دامنه نوسان هستند. 
اعمال قانون دامنه نوس��ان نامتوازني كه شنبه آينده 
يعني ۲۵ بهمن ماه رونمايي مي ش��ود موجب شده تا 
محدود شدن دامنه نوسان منفي قيمت سهام از سوي 
بسياري از كارشناسان بازار سهام با انتقاد روبرو شود. 
براساس گفته اين فعاالن بازار آنچه موجب مي شد تا 
اين سياست ناكارآمد بماند جلوگيري از ايجاد تعادل 
طبيعي در قيمت  است كه در نهايت آينده قيمت گذاري 
سهام را بر اساس عرضه و تقاضا در هاله اي از ابهام قرار 
مي دهد. آنچه كه اين بخش از فعاالن بازار سرمايه نگران 
آن هستند قفل شدن صفوف فروش به دليل كم شدن 
دامنه نوسان است. به گفته برخي از فعاالن بازار سرمايه 
رونقي كه در روز يكشنبه در بورس و فرابورس به ثبت 
رسيده ممكن است در طول روزهاي بعدي نيز كمابيش 
تكرار شود با اين حال نبايد از خاطر برد كه صعود چند 
روزه مي تواند در اثر خوش بيني سرمايه گذاران خرد 
رخ بدهد كه آن هم در نهايت با واقعيات حاكم بر بازار 
تعديل خواهد شد. تجربه تاريخي بازار سهام نشان داده 
كه دامنه نوسان به خودي خود بر اشباع خريد يا فروش 
تاثير مثبت دارد و مي تواند جو هيجان در هر دو سوي 

تغييرات قيمت را تقويت كند. 

   عمر كوتاه دامنه نامتقارن 
سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس درخصوص 
اين تصميم��ات مي گويد: هر چند من و بس��ياري از 
اعضاي ش��وراي عالي بورس اعتقاد به باز شدن دامنه 
نوس��ان داريم اما اين تصميم بر اساس شرايط فعلي 
بازار اتخاذ شده و قرار نيست براي مدت زمان طوالني 
پابرجا باشد. وي تاكيد كرد: تصميماتي كه از جلسات 
ش��وراي عالي بورس خارج مي ش��ود اينگونه نيست 

كه تمام اعضا با تمام جزييات آن موافق باشند اما هر 
تصميمي به اجماع برسد ما از آن حمايت مي كنيم تا 
به بهترين نحو انجام ش��ود. اسالمي در ادامه با تاكيد 
بر اينكه رييس جديد س��ازمان ب��ورس نيز معتقد به 
باز شدن دامنه نوس��ان در افزايش كارآيي بازار است، 
توصيح داد: به خاطر جو رواني كه در بازار ايجاد شده 
پيشنهاد كاهش دامنه نوسان مطرح بود و پس از چهار 
ساعت بحث و گفت وگو به اين نتيجه رسيديم كه در 
اين شرايط كاهش و نامتقارن كردن دامنه نوسان البته 

براي كوتاه مدت مي تواند كارگشا باشد.
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري با اشاره به اينكه 
در همين تصميمات نيز احتمال بازشدن دامنه در نظر 
گرفته شده است، تصريح مي كند: شايد اين سوال براي 
فعاالن بازار پيش آمده باشد كه چرا سقف ۵ درصدي 
دامنه نوس��ان به ۶ درصد افزايش يافته اس��ت. نيت 
شوراي عالي بورس براي سقف ۶ درصدي، سيگنال 
افزايش دامنه نوس��ان در بلندمدت به بازار بود. البته 
مي دانيم كه ممكن است سيگنال هاي برعكسي را نيز 
به بازار و س��هامداران مخابره كند. يعني ممكن است 
ترس بيشتري ايجاد كند يا صف هاي فروش سنگيني 
را شاهد باش��يم. بنگاه هايي كه الزم است اوراق تبعي 
منتشر كند با تشخيص كارشناسان و البته گفت وگو با 
مديران شركت ها انتخاب مي شود تا جنبه حمايتي از 

بازار نيز در نظر گرفته شود. 
اين عضو ش��وراي عالي بورس در پاسخ به اينكه چرا 
بورس را به محلي براي آزمون و خطاي سياست هايي 
كه پيش  ت��ر درس پ��س داده اند تبدي��ل كرده ايد، 
مي گويد: كال تجربه كاهش دامنه نوسان در بازار زياد 
نبوده اما تاكيد مي كنم اين مصوبه براي كوتاه مدت 
اس��ت و قرار نيس��ت زمان زيادي باقي بماند. بايد از 
برخي تصميمات حمايت شود چرا كه يكي از داليلي 
كه دوستان تصميم گير در كل كشور را مي ترساند، 
جواب دادن به چرايي اتخاذ تصميمات است. اسالمي 
در توضيح اين موضوع كه چرا يك بار هم ش��ده باز 
ش��دن دامنه نوسان آزمون نمي ش��ود، عنوان كرد: 
در شرايط فعلي ممكن اس��ت اين تصميم جو بدي 

ايجاد كن��د و تبعات خوبي به دنبال ندارد. درس��ت 
اس��ت كه ثبات قوانين و مقررات به ويژه درخصوص 
ريزس��اختارها از اهميت زيادي برخوردار اس��ت و 
جابه جايي آن به نفع بورس نيس��ت اما عكس العمل 
ب��ازار پيچيده اس��ت و دايم نياز به پاي��ش دارد. وي 
درخصوص دامنه نوسان شركت هاي موجود در بازار 
پايه نيز گفت منتظر پيشنهاد سازمان بورس در اين 

خصوص هستيم.

   سياسي شدن بورس
به جز مصوبات شبانه سازمان بورس كه در گزارش هاي 
پيش��ين »تعادل« به آن اشاره ش��ده بود، تصميمات 
سياسي تاثير بسيار مهمي بر روي بازارسهام دارند و به 
قولي سياسي شدن بورس وضعيت را برهم زده است. 

به طور كلي دخالت در بورس از روزهاي نخست سال 
جاري شروع شد. دولتي ها شروع به دعوت مردم به 
بازارسرمايه بدون قيد و شرط كردند و درنهايت شاهد 
هجوم س��رمايه گذاران به ب��ورس بوديم. دولتي ها و 
مس��ووالن بدون بررسي عمق بازارس��رمايه و بدون 
هشدار درخصوص افت و اخيزهاي اين بازار مردم را 
به بورس دعوت كردن��د و اين وضعيت ناگوار بورس 
حاصل دعوت بدون هشدار، بي قيد و شرط است. به 
جز دخالت ها و دعوت هاي دولت يكي ديگر از عوامل 
نزول بورس را مي توان چشم اندازهاي موجود در بازار 
تصور كرد. با وجود تعديل قيمتي ارز و ش��وك هاي 
اين ارز بازار نزولي ش��د و اغلب سهامداران سعي در 
خريد ارز داش��ته و دارند. دالر و بازارس��رمايه رابطه 
مستقيم دارند و با افزايش نرخ دالر بازار سرمايه نيز 
صعودي مي شود چراكه اغلب سهام موجود در بازار 
توس��ط بنگاه هاي كاموديتي محور عرضه ش��ده اند 
و مطلوب اس��ت با افزايش نرخ دالر اين س��هام روند 
صعودي بگيرند ام��ا با وضعيت اين روزهاي بورس و 
كم اعتمادي مردم اين روند تغيير كرده و به صورت 
عكس درآمده است. دراين ميان نيز برخي سهامداران 
نقدينگي خود را از بورس خارج و وارد بازار ارز كرده اند 
كه باعث ايج��اد حب��اب در اين ب��ازار و قرمزپوش 

ش��دن بورس شده اند. همچنين س��ود سپرده هاي 
بانكي پس از كاهش��ي كه چندي پيش متحمل شد 
بازهم صعودي شده اس��ت و نسبت تسهيالت براي 

سپرده هاي بانكي در ماه هاي متعدد رشد داشت.
به طور كلي مسووالن نبايد در بورس دخالت كنند و 
اجازه دهند اين بازار روند عادي و معقول خود را پيش 
بگيرد. چندي پيش ش��اهد بوديم ك��ه دخالت هاي 
مجلس و دولتي ها به يك اختالف بزرگ ختم ش��د و 
درنهايت سهامداران بيش از پيش به بورس بي اعتماد 
شدند و معامالت سهام در اين بازار اغلب با صف هاي 
فروش رقم مي خورد. تجربه يك س��ال گذشته نشان 
مي دهد بورس متولي ندارد و هرفردي مي تواند در آن 
دخالت كند. بدون متولي بودن اين بازار را مي توان از 
تغيير سه رييس در يك سال و دخالت هاي هر مقامي 

و مسوولي متوجه شد.

   تقابل سياست و بورس
عليرضا تاج بر، كارش��ناس ب��ازار درخصوص بورس 
نوش��ت: بايد قبول كنيم كه بورس ما سياسي شده 
و رنگ منطق در خريد و فروش سهام كمرنگ شده 
اس��ت. سياسي ش��دن بورس از دي ماه پررنگ تر از 
گذشته ش��ده بود و اين روزها بيش از بيش به چشم 
مي خ��ورد و حتي ظاهرا انتخابات س��ال آينده را به 
نوسانات بورس ربط مي دهند. اما بايد توجه داشت كه 
اين روزهاي بورس نيز مي گذرد، بازار سهام روزهاي 
بدتري نيز به خود ديده اس��ت. اگر نگاهي به بودجه 
سال آينده داشته باشيم، كس��ري بودجه شديد به 
معناي تورم است و در اين شرايط ركودي چيزي جز 
بازار سرمايه براي سپر اين تورم وجود ندارد. چون در 
بازارهاي موازي نيز شاهد ركود و افزايش قيمت هاي 
بسيار ش��ديد هس��تيم و به جز اين موارد بازارهاي 
موازي از مسائلي همانند ماليات و... رنج مي برند. به 
نظر بنده بورس راه خودش را پيدا مي كند و آرام آرام 
رفتار منطقي خود را آغاز مي كند اما در حال حاضر 
بازارسهام شرايط خوبي ندارد، اين شرايط نيز درگذر 

است و تاالر شيشه اي به تعادل مي رسد. 

ويژهبازارسهام

بورس
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آيا بازارگرداني
در بازارسرمايه موفق بوده؟

محمد صادق غزنوي، مدير عملي��ات بازار فرابورس 
اظهار كرد: در اج��راي بازارگرداني دو رويكرد وجود 
دارد؛ يك نگاه موضوع اجب��ار و الزام قانوني به وجود 
بازارگ��ردان اس��ت و روي  ديگر فعالي��ت اختياري 
بازارگرداني به عنوان حرفه اي سودده است. رويكردي 
كه در شرايط فعلي بازار اجرايي شده، الزام و اجبار  است 
كه ناشر و سهامدار عمده بر اساس قانون ملزم شدند تا 
براي سهم بازارگردان معرفي كنند كه اين اتفاق باعث 
شده تا هدف  بازارگردان صرفا انجام تكليفي مشخص 
باشد، اما اگر رويكرد و نگاه به اختيار بود، قطعا شرايط 
متفاوت تر شده و دستاوردهاي بهتري  داشت. غزنوي 
معتقد است در شرايط فعلي چون اين كار تكليف شده 
و از نگاه بازارگردان كاري همراه با منفعت نيس��ت به 
اهداف واقعي اش  نرس��يده است.   وي موضوع بعدي 
را منابع در اختيار بازارگردان دانست كه نقدينگي و 
برگه هاي سهام اس��ت و گفت: در شرايط فعلي بنا به 
الزام  قانون، ناش��ر موظف اس��ت منابعي را در اختيار 
بازارگردان قرار دهد و در اين شرايط اگر منابع سهامدار 
عمده يا ناشر كافي نباشد،  بازارگرداني به درستي انجام 
نمي شود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران با اشاره به 
اينكه بهتر بود بازارگرداني به عنوان يك فعاليت سودده 
تعريف مي شد، بيان كرد: قطعا با  اين تغيير نگاه بسياري 
از نهادها از آن استقبال مي كردند، اما در شرايط امروز 
به دليل موضوع اجبار و الزام اين مقوله آن طور كه  بايد 
ب��راي بازار موفق و موثر نبوده اس��ت.   وي در ادامه به 
تفاوت دو مقوله بازارگردان و بازارساز اشاره كرد و گفت: 
نبايد اين دو موضوع را با هم يكي كرد؛ هدف بازارگردان 
 ايجاد نقدشوندگي در سهم و تحديد دامنه نوسان است 
اما بازارساز وظيفه حمايت از سهم را دارد، پس بايد بين 
اين دو كاركرد  تفاوت قائل شد.  غزنوي تاكيد كرد: الزاما 
بازارگردان وظيفه اش حمايت از قيمت سهام نيست، 
بنابراين اگر س��همي صف  فروش بود بازارگردان بنا 
بر پارامترهاي مشخص ش��ده توسط قانون، اقدام به 
بازارگرداني مي كن��د و الزامي براي حمايت از قيمت 
 ندارد، هرچند وظيفه بازارگردان بهبود نقدشوندگي 
است اما با توجه به منابع بايد عملكرد اين نهاد سنجيده 
ش��ود. از س��وي ديگر  نبايد فراموش كرد كه وظيفه 
حمايتي بر عهده بازارساز است كه نماينده سهامدار 
عمده اس��ت. غزنوي دو مولفه پررن��گ را در انتخاب 
بازارگردان مط��رح و تصريح كرد: بازارگردان متعهد 
به معامله حجم معيني  از سهام و تعداد مشخصي از 
سفارش در هر جلسه معامالتي مي شود كه بايد بين 
اين موارد بر اس��اس وضعيت نماد، ارزش معامالت  و 
منابع در اختيار بازارگ��ردان، توازن برقرار كرد. البته 
اين دو فاكتور بر اس��اس شرايط سهم بايد به گونه اي 
تعيين شود كه س��ازمان  بورس آن را تاييد كند تا به 
يك بازارگرداني موثر كمك كند. مدير عمليات بازار 
فرابورس ايران در ادامه با اشاره به آيين نامه اي كه در 
شهريورماه توسط س��ازمان بورس  ابالغ شد، گفت: 
بر اس��اس اين دستورالعمل تمام شركت هاي حاضر 
در بازار سرمايه و تمام ناشران ثبت شده نزد سازمان 
بورس حتي  ش��ركت هاي بازار پايه مكلف به معرفي 
بازارگردان هس��تند و اگر سهمي بازارگردان نداشته 
باشد براي بررس��ي بيش��تر به نهاد نظارتي  معرفي 
مي شود.  به گفته غزنوي، بازارگرداني دستوري معايب 
و مزايايي دارد كه البته با توجه به شرايط خاص بازار اين 
تصميم كامال در راستاي  حمايت بود اما در هر صورت، 
چنين تصميم هاي اجباري معموال با مقاومت هايي 
نيز همراه مي ش��ود. مدير عمليات بازار فرابورس در 
نهايت در خصوص اينكه چرا عملكرد بازارگردان ها در 
بازار اثرگذار نبوده است، گفت: در شرايط  فعلي حجم 
و ارزش معامالت بازارگردان ها قابل توجه نيست كه 
بتوانند به صورت ارزشي، به بازار جهت بدهند. بطور 
ميانگين ۸  تا ۱۳ درصد ارزش معامالت روزانه متعلق 
به اين گروه است كه عدد قابل توجه و اثرگذاري نيست. 
هرچند اين فرآيند مي تواند به  نقدشوندگي سهم و قفل 

نشدن در صف ها كمك كند.

پرسپوليس زودتر از استقالل 
بورسي مي شود

حسنعلي قنبري، رييس س��ازمان خصوصي سازي 
در حاش��يه نشس��ت برگزاري مجام��ع الكترونيكي 
شركت هاي سرمايه گذاري س��هام عدالت استاني با 
اش��اره به آخرين وضعيت واگذاري سرخابي ها اظهار 
كرد: سهام پرس��پوليس به فاصله يك هفته زودتر از 
استقالل در بازار سرمايه عرضه مي شود. وي تصريح 
كرد: برخي مواقع واگذاري ها با مشكل مواجه مي شود 
كه طبيعي اس��ت اگ��ر واگذاري طبق مف��اد قرارداد 
پيش نرود با مشكل مواجه خواهد شد. از آنجايي كه 
واگذاري ها مشروط بوده و قطعي نيست الزمه اش اين 
است كه بعد از واگذاري هم خريدار و هم فروشنده خود 
را به مفاد قرارداد مقيد بداند و اگر مفاد قرارداد رعايت 
نشود در واگذاري تجديد نظر صورت مي گيرد. اين مقام 
مسوول در مورد آخرين وضعيت واگذاري شركت هاي 
استقالل و پرس��پوليس توضيح داد: واگذاري اين دو 
شركت در جريان است. س��هام پرسپوليس زودتر از 
استقالل عرضه خواهد شد، زيرا اطالعات اين باشگاه 
منظم و دقيق تر بوده و رسيدگي ها در حال اتمام است. 
رسيدگي پرونده استقالل نيز در جريان است و با وقفه 
يك هفته اي سهام اين شركت هم عرضه خواهد شد. 
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه قرار بود 
سهام سرخ آبي ها در دهه فجر در بازار سرمايه عرضه 
شود، ادامه داد: از آنجا كه مي خواهيم اين عرضه با دقت 
صورت بگيرد و به دليل عجله و اشتباه با گرفتاري هاي 
مشابه مواجه نشويم ممكن است كمي تاخير داشته 
باش��د. قنبري در مورد صورت هاي مالي دو باش��گاه 
مذكور نيز توضيح داد: شفافيت را سازمان حسابررسي 
مشخص مي كند و زماني كه شفافيت صورت هاي مالي 
سرخ آبي ها را تاييد كرد به سازمان بورس ارايه مي كند 
حساب هاي قبلي دو باشگاه تاييد شده و حساب هاي 

شش ماهه آنها نيز درخواست داده شده است.

 عرضه تمام محصوالت
 فوالد مباركه در بورس

رضا محتش��مي پور، قائم مقام ب��ورس كاالي ايران در 
گفت وگو با فوالد گفت: اين بازديد از فوالد مباركه فرصت 
خوبي بود براي هم فكري درباره رفع بعضي از مشكالتي 
كه ممكن است در فرايند عرضه كاالهاي اين مجموعه 
بزرگ در بورس به وجود  آيد. قائم مقام بورس كاالي ايران 
در ادامه خاطرنش��ان كرد: صنايعي مثل فوالد مباركه 
معموال نياز به مقررات انعطاف پذيري دارند كه نياز آنان 
در بازار را تأمين و تنوع محصوالت آنان را پش��تيباني 
كن��د و اينها همه بايد در تدوين مقررات لحاظ ش��ود. 
البته تدوين كننده اصلي و تنظيم كننده اصلي مقررات 
بازار فوالد وزارت صمت است كه ما هم با اين وزارتخانه 
ارتباط خوب و همكاري هاي زيادي در حوزه بازارهاي 
كااليي داريم و شايد اين فرصتي باشد براي اينكه بتوانيم 
در جاهايي كه نياز است در تنظيم مقررات بهتر عمل 
كنيم. وي تصريح ك��رد: برخي از ظرفيت هاي موجود 
در فوالد مباركه براي اينكه به بازار برس��د نيازمند آن 
است كه براي آن بر اساس مكانيسم هاي موجود فكري 
انديشيده شود، براي مثال هم اكنون متوجه شديم در 
حوزه ورق رنگي مشكالتي براي عرضه وجود دارد كه 
ارائه راهكار براي رفع مشكل آن كار پيچيده اي نبوده و 
ظرفيت هاي مقرراتي فعلي بازار امكان رفع اين گلوگاه ها 
را به ما داده است. محتشمي پور با بيان اينكه فوالد مباركه 
مجموعه باارزشي براي اقتصاد كشور است، افزود: البته با 
همكاري بيشتر فوالد مباركه، اگر هم مواردي هنوز نياز 
به اقدام بيشتر داشته باشد، مي توانيم آن را انجام دهيم و 
ان شاءاهلل اين بازديد زمينه اي براي توسعه بيشتر فوالد 
مباركه فراهم آورد. وي در پايان گفت: باعث خوشحالي 
است كه در سال هاي آينده طرح هاي توسعه بيشتري را 
در مجموعه فوالد مباركه شاهد باشيم. فوالد مباركه تنها 
شركتي است كه كل محصوالت خود را در بورس عرضه 
مي كند . سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت 
بر بازار بورس كاالي ايران نيز گفت: خيلي خوشحاليم 
كه ام��روز از مجتمع ف��والد مباركه بازدي��د كرديم و 
افس��وس خورديم كه چرا دير آمديم. شايد اگر زودتر 
آمده بوديم، سياست گذاري ها و تصميم گيري هايمان 
متفاوت ب��ود. جهرمي افزود: پي��ش از اين موضوعات 
مختلفي درخصوص ف��والد مباركه مطرح بود. يكي از 
آنها محصوالت كيفي بود و نيازهايي كه بايد در فروش 
محص��والت كيفي در نظر گرفته ش��ود. در واقع امروز 
شاهد بوديم كه وقتي يك محصول كيفي توليد مي شود 
چه فرايندهاي اضافه اي براي آن اعمال مي شود و فوالد 
مباركه چه خدمات ديگ��ري را بايد در نظر بگيرد . اين 
موارد را ما مي توانيم در سياست گذاري در نظر بگيريم. 
وي در ادامه با تأكيد بر ظرفيت هاي فوالد مباركه در توليد 
ورق هاي كيفي افزود: مصرف كنندگاني كه ورق كيفي 
نمي خواهند مي توانند نياز خود را از ساير توليدكنندگان 
تأمين كنند و تأمين ورق صنعت لوازم خانگي و خودرو 
كه جزو صنايع اس��تراتژيك كش��ورند توس��ط فوالد 
مباركه صورت بگيرد. اين امر رشد و شكوفايي صنايع 
پايين دستي را به همراه خواهد داشت معاون عمليات 
و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران افزود: اگر بخواهيم 
در اقتصاد كشور پيشرفت كنيم بايد تالش كنيم تعداد 
فوالد مباركه هاي بيشتري داشته باشيم، اما متأسفانه به 
اين شركت ها در ماه ها و سال هاي گذشته بي مهري هايي 
شده است. جهرمي گفت: با توجه به طرح هاي توسعه اي 
كه امروز با آن آشنا شديم بايد كمك كنيم اين طرح هاي 
توسعه ادامه پيدا كند و فوالد مباركه هاي بيشتري داشته 
باشيم تا سر ريز سود حاصل اين شركت ها به اقتصاد ما 
برگردد و زمينه افزايش اشتغال فراهم گردد. از سويي 
ديگر با توجه به مس��ووليت هاي اجتماعي شركت ها، 
شهرهاي اطراف آنها بتوانند خود را نيز به سطحي از رفاه 
برسانند. وي تصريح كرد: نكته ديگر مطرح در بازديد 
امروز مشكل فروش برخي از محصوالت بود كه مطابق 
سياس��ت هاي دولت در چندماهه گذشته ايجاد شده 
است و مقرر شد با بررسي موضوع و موجودي انبارها، در 
مورد آن تصميم گيري شود تا بتوانيم كمكي را در حوزه 

فروش به فوالد مباركه داشته باشيم. 

نگاه هاي سياسي به بورس 
آسيب مي زند

فرهاد دژپسند در حاشيه نشست برگزاري مجامع 
الكترونيكي شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
استاني در مورد وضعيت بازار سرمايه اظهار كرد: من 
ديشب در برنامه خبري مفصل توضيح دادم و بايد 
سواالت خود را از آقاي دكتر دهقان كه دبير شوراي 
بورس و فردي مطلع است بپرسيد. وي در مورد تغيير 
دامنه نوس��ان تصريح كرد: قبال پيشنهاد منفي و 
مثبت ۲ براي دامنه نوسان مطرح شد اما راي نياورد. 
اين بار دامنه نوسان را نامتقارن كرديم كه راي آورد 
اين موضوع تصميم فرضي نيست. وزير امور اقتصاد 
و داراي��ي در مورد نگاه ميان م��دت و بلندمدت به 
بازار سرمايه اظهار كرد: بازار سرمايه از ۲۰ مردادماه 
روندي نزولي در پيش گرفت اما شاخص كل دوباره 
از يك ميليون و ۲۰۰ ه��زار واحد به يك ميليون و 
۵۰۰ هزار واحد افزايش يافت. من از ابتدا بر مطالعه، 
مش��اوره، معامله، دقت، تنوع پرتف��و تاكيد كردم. 
دژپسند با تاكيد بر اينكه خبرنگاران نبايد اخباري 
ك��ه پالس منفي به بازار مي دهد را منتش��ر كنند، 
توضيح داد: مباحث اقتصادي اشكالي ندارد پالس 
منفي بحث سياسي است. بازار سرمايه بايد كامال 
حرفه اي باشد و هيچ كس نبايد با ديد سياسي به آن 
نگاه كند. اگر بازار حرفه اي باشد ماندگار خواهد بود. 
وي ادامه داد: برخي مي گويند اگر تحريم لغو شود 
بازار س��رمايه آسيب مي بيند در حالي كه اين طور 
نيست، زيرا صادرات روان مي شود، هزينه معامله 
كاهش پيدا مي كند و ن��رخ بهره برداري از ظرفيت 
فيزيكي باال مي رود، بنابراين وضعيت شركت هاي 

بورسي كه صادرات دارند بهتر مي شود.

سياسي شدن و مصوبات شبانه بازار سرمايه مي تواند وضعيت را بيش از پيش ناگوار كند

حذف صورت مساله در بورس

هماهنگي انتقال سهام عدالت متوفيان به وراث
علي عسكري، معاون توس��عه مديريت و منابع وزير 
اقتصاد، در نشست خبري كه با موضوع برگزاري مجامع 
الكترونيكي شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
اس��تاني در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، 
گفت: عسكري خاطرنشان كرد: در كنار اقداماتي كه هر 
سال انجام شده است، تاكنون در سه مرحله سود سهام 
عدالت به حساب سهامداران پرداخت شد كه رقم كلي 
آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است. معاون 
توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد و امور دارايي با 
بيان اينكه مراحلي بعدي پرداخت قرار اس��ت هر چه 
زودتر انجام ش��ود، اظهار داش��ت: براي ساماندهي و 
برنامه ريزي الزم است اقداماتي جديد صورت گيرد. 
حدود ۱۹ ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت روش 
مستقيم و حدود ۳۰ ميليون نفر روش غيرمستقيم را 

انتخاب كرده اند.
عس��كري خاطرنش��ان كرد: همه اف��رادي كه روش 
مستقيم را انتخاب كرده بودند به نوعي در سامانه سجام 
ثبت نام كردند وافرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كردند مديريت آنها در اين سهام از طريق شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني س��هام عدالت انجام مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: شركت هاي س��رمايه گذاري 
سهام عدالت استاني در رتبه بندي شركت هاي كشور، 
شركت هاي بزرگ و مهمي محسوب مي شوند و ارزش 
سهام هر يك از اين ش��ركت ها در بعضي استان هاي 

كوچك تا ۹ هزار ميليارد تومان است.
عسكري افزود: در برخي استان هاي بزرگ هم ارزش 
س��هام هر يك از اين ش��ركت ها نزديك به ۲۰ هزار 
ميليارد تومان است. مشموالن سهام عدالت كه روش 
غيرمستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كرده 
بودند بايد هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در سجام اقدام 
كنند.  معاون وزير اقتصاد به ثبت نام۶۵ تا ۷۳ درصد از 
سهامداران غيرمستقيم سهام عدالت در سامانه سجام 

در سه اس��تان  كرمان، فارس و يزد اشاره كرد و افزود: 
در ۱۰ اس��تان ديگر، اين ميزان ۶۰ تا ۷٣ درصد و در 
۱۲ اس��تان، ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در عين حال، 
در هشت استان ميزان ثبت نام از ٣٢ تا زير ۵٠ درصد 
بوده اس��ت. اعضاي هيات مديره بايد انتخاب شوند و 
سهام داران براي انتخاب اعضا بايد بطور حتم سجامي 
شوند و راي خود را به صورت الكترونيكي اعالم كنند.

وي ب��ا بيان اينك��ه از ۳۰ ميليون نف��ر، ۱۵ ميليون و 
۷۰۰ هزار نفر در سجام ثبت نام كرده اند، گفت: براي 
برگزاري مجمع حداقل بايد ۵۰ درصد س��هام داران 
حضور داشته باشند، اگر به حد نصاب نرسند مجمع 
دوب��اره ۱۰ روز آينده و با هر ميزان س��هام دار برگزار 
خواهد شد. مشموالن سهام عدالت براي كانديدا شدن 
در اعضاي هيات مديره بايد در سامانه استان ثبت نام 
كنند تا صالحيت آنها مورد بررسي قرار گيرد، اين افراد 
فقط تا پنجم اسفند فرصت ثبت نام دارند. سهامداران 
به هيچ عنوان به مسائل مطرح شده در اين زمينه كه 
نيازي به ثبت نام در سجام نيست توجه نكنند بلكه بايد 
بطور حتم هر چه زودتر اين اقدام را در دستور كار قرار 
دهند. در آينده براي سهام داراني كه اقدام به ثبت نام 

در سجام نكرده اند سود واريز نمي شود.

    سهام عدالت؛ گسترده ترين طرح بازار سرمايه
در ادامه اين نشست، حسين فهيمي مديرعامل شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و 
سخنگوي سهام عدالت عنوان كرد: بحث آزادسازي 
سهام عدالت در يكي از پرنوسان ترين سال هاي بازار 
س��رمايه رخ داد و تاكن��ون طرحي در بازار س��رمايه 
كشور به اين ابعاد و گس��تردگي وجود نداشته است. 
وي با بيان اينكه تاكنون حدود ۱۵ استان مرحله اول 
مجامع عادي بطور فوق العاده را برگزار كرده اند، افزود: 
در فرآيند آزادسازي سهام عدالت، دارايي ها از كنترل 

و مالكيت دولت خارج و به سازمان بورس منتقل شد. 
فهيمي تصريح كرد با اشاره به اينكه توصيه هميشگي 
ما به سهامداران، عدم فروش سهام عدالت است، عنوان 
كرد: در مرحله اول آزادسازي سهام عدالت، حدود ۱۹ 
ميليون نفر قادر به مشاهده دارايي خود در سامانه سهام 
عدالت و تصميم گيري در خصوص آن بوده اند .فهيمي 
همچنين تاكيد كرد: پس از ثبت نام در سامانه سجام و 
ايجاد ارتباط با شركت سپرده گذاري مركزي، ما قادر 
به انجام بسياري از خدمات براي سهامداران به صورت 
الكترونيكي هس��تيم و به هيچ وجه نيازي به مراجعه 
حضوري سهامداران نيست. وي با بيان اينكه با دريافت 
كارت اعتباري سهام عدالت، امكان خريد وجود دارد و 
اگر مبلغ استفاده  شده تا ۲۹ روز بازگردانده شود، سود 
به آن تعلق نخواهد گرفت، تصريح كرد: در صورت عدم 
بازگش��ت پول پس از گذشت ۲۹ روز، به وام سه ساله 

تبديل خواهد شد كه شرايط و سود خود را دارد.

     تاكنون سه مرحله سود سهام عدالت واريز 
شده است

همچنين حسنعلي قنبري، معاون وزير و رييس كل 
سازمان خصوصي سازي گفت: متولي سهام عدالت، 
وزارت اقتصاد است و سازمان خصوصي سازي به عنوان 
يكي از بازوهاي اجرايي، بخش هايي از وظايف اجرايي 
را عهده دار اس��ت. وي افزود: تاكنون طي سه مرحله، 
سود سهام توسط سازمان خصوصي سازي واريز شده 
است. در اين مدت ۱۲۷ هزار ميليارد ريال به حساب 
بيش از ۴۱ ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت واريز 
شده است. وي گفت: سازمان خصوصي سازي نسبت 
ب��ه تعيين وضعيت انتقال س��هام عدالت متوفيان به 
وراث آنها اقدام كرده است و با همكاري هاي انجام شده 
با سازمان ثبت احوال اين امكان فراهم شده و نسبت 
به اصالح هويتي سهامداران و وراث آنها فعاليت هايي 

انجام شده است. قنبري تاكيد كرد: آزادسازي سهام 
عدال��ت در دو مرحله انجام ش��ده ك��ه در هر مرحله 
۳۰ درصد آن آزاد ش��د و افرادي كه روش مستقيم را 
انتخاب كردند، قابليت فروش ۶۰ درصد از سهام خود 
را بوس��يله بانك و بورس داشتند، همچنين اين افراد 
مي توانند تصميم به نگهداري سهام خود بگيرند تا از 
مزيت سهام خود در قالب دريافت سود و افزايش قيمت 

سهام استفاده كنند.

    ۱۳ شركت سرمايه گذاري استاني، هلدينگ 
مي شوند

محمدرض��ا معتمد، معاون نظارت ب��ر نهادهاي مالي 
سازمان بورس اظهار داشت: صندوق بازارگرداني براي 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني ايجاد خواهد شد. وي 
افزود: شركت هاي سرمايه گذاري استاني بر اساس راي 
هيات مديره كه در ۲۰ يا ۲۱ اسفند سال جاري انتخاب 
خواهند شد به شناسايي توانمندي هاي خود در اجراي 
پروژه ها در سطح كشور يا استان خواهند پرداخت و از 
منافع آن بهره مند مي ش��وند. اين مقام مسوول ادامه 
داد: در حال حاضر از ۴۹ شركت استاني سهام عدالت 
۳۶ شركت در بورس و فرابورس پذيرش شده اند و قرار 
است ۱۳ شركت باقيمانده در قالب هلدينگي به تمام 
۴۹ ميليون نفر سهامدار سهام عدالت تخصيص داده 
ش��ود. معتمد ادامه داد: الزم است تمام مشمولين در 
تمام س��امانه هاي الزم از جمله سجام ثبت نام كنند تا 
كليه منافع الزم ب��ه آنها اختصاص يابد. در اين صورت 
آنها مي توانند از منافع نقدي و افزايش سرمايه در اسرع 
وقت بهره مند شده و از هر تغييري در ارزش شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني باخبر شوند. وي در پايان به ايجاد 
صندوق بازارگرداني براي شركت هاي استاني اشاره كرد 
و گفت: موضوع آن توسط شوراي عالي بورس تصويب 

شده و هدف آن حمايت از شركت هاي استاني است.



گروه راه و شهرسازي|
در پي تصويب مواد يك و دو طرح »جهش توليد و تامين 
مسكن« در روز يكشنبه، ديروز نيز نمايندگان مجلس مواد 
3 و 4 اين طرح را پس از بررسي تصويب كردند. بر اساس، 
ماده يك اين طرح، دولت مكلف است، در چهار سال نخست 
اجراي اين قانون، ساالنه بطور متوسط حداقل يك ميليون 
واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد شرايط بر 
اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
مصوب ۲۵ ارديبهشت ۱3۸۷ توليد و عرضه كند. بر اساس 
ماده ۲ نيز شوراي عالي مسكن به رياست رييس جمهور 
تشكيل خواهد شد. بر اساس ماده 3 صندوق ملي مسكن 
تشكيل خواهد شد و بر اساس ماده 4 طرح جهش توليد 
و تامين مسكن، بانك ها مكلف شده اند با ارايه  تسهيالت 
مسكن به رونق اين بخش كمك كنند. آنگونه كه محمدرضا 
رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي در صفحه شخصي خود در توئيتر، نوشته است: 
طرح جهش توليد و تامين   مسكن با تامين زمين، مصالح 
س��اختماني و تس��هيالت ارزان به دنبال توليد مسكن و 
ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است. به گزارش »تعادل«، 
نمايندگان مجلس يازدهم در نخستين روزهاي فعاليت 
خود، طرح ساخت 6 ميليون مسكن در 6 سال را ارايه كردند. 
اما از آنجا كه اين طرح از سوي كارشناسان و اقتصاددانان 
به شدت مورد نقد واقع شد و درباره تورم زا بودن آن هشدار 
داده شد، اعضاي كميسيون عمران مجلس با هدف تامل 
و تعميق درباره زواياي مختلف طرح س��اخت 6 ميليون 
آپارتمان، طرح يادشده را به صحن مجلس ارايه نكردند. 
اينك اما پس از گذشت تقريبا 6 ماه نمايندگان از طرح اوليه 
خود مبني بر ساخت 6 ميليون واحد مسكوني در 6 سال 
عقب نشيني كرده اند اما در همان چهارچوب، به ساخت 4 
ميليون آپارتمان در 4 سال توسط دولت راي داده اند. اين در 
حالي است كه توان تامين مالي و اجرايي طرح جهش توليد 
و تامين مسكن همچنان از سوي كارشناسان اقتصادي 
محل شك و ترديد است و تحقق آن بعيد به نظر مي رسد. 
از سوي ديگر، گفته مي شود اگر چه در قانون اساسي تامين 
سرپناه براي اقشار ضعيف و مورد حمايت جامعه بر عهده 
دولت گذاشته شده اما وظيفه دولت ها ساخت مسكن براي 
همه مردم نيست، بلكه فراهم آوردن ثبات اقتصادي، ايجاد 
زمينه هاي اشتغالزايي و بارور شدن اقتصاد و توليد و برقراري 
ثبات پولي و مالي از طريق اعمال سياست هاي مناسب در 
زمره وظايف دولت ها است و تنها در اين شرايط است كه 
مردم از نظر اقتصادي توانمند مي شوند و مي توانند از بازار 

مسكن براي خود خانه بخرند. 

صندوقمليمسكنتشكيلميشود
ديروز اما نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات طرح 
جهش توليد و تامين مسكن، ماده 3 اين طرح را تصويب 
كردند.طب��ق مصوبه مجلس در م��اده 3، »صندوق ملي 
مسكن« به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و 
تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع 
و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه 

ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون تشكيل مي گردد.
منابع اين صندوق از محل ماليات هاي مرتبط با حوزه زمين، 
مسكن، مستغالت و س��اختمان، منابع پيش  بيني شده 
براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع اجاره 
زمين هاي ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت يا امهال اصل 
و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق 
پس انداز مسكن يكم در هر سال، كمك هاي خيرين و ساير 
منابعي كه در اساسنامه صندوق پيش بيني مي گردد، تامين 
مي شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيالت، 
تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي 
پايان كار ساختمان، هزينه هاي تأمين و انتقال زيرساخت و 
مشاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري هاي 
غير انتفاعي )آموزش��ي، مذهبي، درماني، فضاي س��بز، 
فرهنگي، ورزش��ي، تجهيزات ش��هري( مطابق با الگوي 
شوراي عالي مسكن در توسعه ش��هري ايجاد شده براي 

پروژه هاي مسكوني موضوع اين قانون اختصاص مي يابد.
ام��وال و دارايي ه��اي اين صندوق متعل��ق به دولت 
جمهوري اس��المي ايران است. صندوق در وزارت راه 
و شهرسازي مستقر است و در تهران و در هيچ يك از 
شهرها شعبه ديگري ندارد. اركان صندوق شامل هيات 

امناء و هيات عامل است.

الف( هيات امنا
۱- تركيب اعضاي هيات امنا به عنوان باالترين ركن صندوق 
عبارتند از: وزير راه و شهرسازي )رييس هيات امنا صندوق(؛ 
وزير كش��ور؛ وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي؛ وزير امور 
اقتصادي و دارايي؛ رييس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ 
رييس كل بانك مركزي؛ يك نفر از اعضاي كميسيون عمران 
و يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسالمي 
)به عنوان ناظر(؛ دادستان كل كشور؛ رييس بنياد مسكن 

انقالب اسالمي
۲- جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود 
و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و 

تصميمات آن با حداقل ۵ راي اتخاذ مي گردد.
3- دبيرخان��ه هيات امنا در وزارت راه و شهرس��ازي 

مستقر است.
ب( هيات عامل

۱- هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، 
با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد 
مسكن، حقوقي، مالي، بانكي، عمراني و برنامه  ريزي 
با حداقل ۱۰ سال س��ابقه مرتبط و مدرك تحصيلي 
حداقل كارشناس��ي ارش��د به پيش��نهاد وزير راه و 
شهرسازي، توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رييس 

هيات امنا براي مدت 4 سال منصوب مي شوند.
۲- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به 

تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيات امنا است.
3- رييس هيات عامل كه باالترين مقام اجرايي صندوق 
است از بين اعضاي هيات عامل توسط هيات امنا انتخاب و 

با حكم رييس هيات امنا منصوب مي شود.
تبصره ۱- ديوان محاس��بات كشور و سازمان حسابرسي 
كش��ور مكلفند مصارف هزينه كرد اين صن��دوق را هر 6 
ماه يك بار به كميس��يون هاي عمران و برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند.
تبصره ۲- اساس��نامه اين صندوق مش��تمل بر اهداف، 
كاركرده��ا و وظايف صندوق، مناب��ع و مصارف صندوق، 
وظايف هيات امنا، هيات عامل و ساير موارد حداكثر تا دو ماه 
پس از الزم االجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد وزارت راه و 

شهرسازي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3- تا زمان تشكيل و استقرار اين صندوق، »حساب 
ملي مسكن« نزد بانك مسكن تشكيل مي شود و منابع اين 
حساب در راستاي اهداف و موضوع صندوق ملي مسكن، با 
دستور وزير راه و شهرسازي قابل برداشت است. بالفاصله 
پس از تش��كيل صندوق، كليه وجوه حس��اب مذكور به 

صندوق منتقل مي  گردد.
تبصره 4- بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل 
و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر به حساب بدهي دولت 
به بانك مركزي منتقل مي شود و اين مبلغ به عنوان منابع 

صندوق ملي مسكن منظور مي گردد.
تبصره ۵- صورت هاي مالي صندوق شامل جزييات منابع 
و مصارف صندوق بايد جهت اطالع عموم به صورت حداقل 

فصلي بر تارنماي وزارت راه و شهرسازي منتشر گردد.
تبصره 6- پس از الزم االجرا ش��دن اي��ن قانون، هر گونه 
اختصاص بودجه، كمك و يارانه دولتي در بخش مسكن 

صرفا از طريق اين صندوق امكان پذير است.
تبصره ۷- كليه حس��اب هاي صندوق صرفا نزد بانك 

مسكن افتتاح مي شود.
تبصره ۸ - درآمدهاي مالياتي زير پس از واريز به خزانه 
داري كل كشور به عنوان منابع صندوق ملي مسكن 
به صورت صد در صد )۱۰۰ درصد( تخصيص مي يابد: 
الف( درآمدهاي مالياتي حاصل از پايه هاي جديد مالياتي 
در بخش مسكن از جمله درآمد مالياتي عايدي سرمايه در 

امالك، ماليات بر معامالت مكرر و ساير موارد مشابه
ب( درآمدهاي مالياتي پايه هاي موجود مرتبط با بخش 
مسكن كه تاكنون دريافت نشده است از جمله ماليات بر 

خانه هاي خالي، ماليات بر اراضي باير و ساير موارد مشابه
ج( درآمدهاي مالياتي حاصل از افزايش نرخ پايه هاي 
مالياتي موجود در بخش مسكن از جمله ماليات بر نقل 
و انتقال خانه هاي  گران قيمت، ماليات بر اراضي باير و 

ساير موارد مشابه.

تكليفبهبانكهابرايكمكبهرونقمسكن
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در مصوبه اي 
بانك ها را مكلف كردند با ارايه تس��هيالت مسكن به 

رونق اين بخش كمك كنند.
به گزارش ايس��نا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جريان بررس��ي جزييات طرح توليد و رونق مس��كن در 
جلسه علني صبح دوشنبه مجلس شوراي اسالمي ماده 
4 اين طرح را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بانك ها و 
موسسات اعتباري غير بانكي مكلفند حداقل 4۰ درصد از 
تغييرات مانده تسهيالت پرداختي در هر سال مالي را با نرخ 
سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص 
دهند. به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل يك 
ميليون و 6۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيالت براي واحدهاي 
موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال هاي آينده نيز 
حداقل منابع تسهيالتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر 

مطابق با نرخ تورم ساالنه افزايش يابد.
به موجب تبصره ۱ اين م��اده بانك هاي تخصصي به 
تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول 

احكام اين ماده مستثني هستند.
طبق تبصره ۲، تسهيالت فوق براساس نياز ساالنه مسكن 
در طرح ها و برنامه هاي اعالم شده وزارت راه و شهرسازي 
پرداخت مي ش��ود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با 
منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيالت براساس 

نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل 
و براساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، محاسبه 
مي گردد.به موجب تبصره 3، تسهيالت مربوط به ساخت 
واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي 
تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي ش��ود. مجموع 
دوران مش��اركت و فروش اقساطي، بيست ساله است. در 
صورتي كه افزايش طول دوره س��اخت ناش��ي از قصور و 
كوتاهي سازنده باشد، س��ود دوران مشاركت مدت زمان 
افزايش يافته با تأييد وزارت راه و شهرسازي برعهده سازنده 
است.طبق تبصره 4، بانك ها و موسسات اعتباري در صورت 
پرداخت تسهيالت موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق 
رهني در چارچوب مقررات بانك مركزي هستند.به موجب 
تبصره ۵، سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم 
رعايت موضوع اين ماده، مالياتي برابر بيست درصد )۲۰ 
درصد( تعهد انجام نشده را از بانك ها و موسسات اعتباري 
مستنكف، اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد اين 
مبلغ صد درصد تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق 

ملي مسكن واريز مي شود.

تسهيلفعاليتصندوقهايسرمايهگذاري
 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همچنين وزارت راه و 
شهرسازي را مكلف كردند با همكاري وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، نسبت به تأسيس، توسعه و تسهيل مقررات فعاليت 
صندوق هاي س��رمايه گذاري موضوع بند )۲۰( ماده )۱( 
قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران براي تأمين مالي 
ساخت و اجاره واحدهاي مسكوني از طريق جذب سرمايه 
بخش خصوصي اقدام نمايد. بر اساس تبصره يك دارندگان 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي موضوع اين ماده در 
اولويت واگذاري واحدهاي ساختماني قرار دارند. آيين نامه 
اجرايي اين تبصره ظرف مدت ۲ م��اه پس از الزم االجراء 
شدن اين قانون توس��ط وزارت راه وشهرسازي و سازمان 
بورس اوراق بهادار تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران 
مي رسد.طبق تبصره ۲ انتقال زمين هاي بخش دولتي و 
نهادهاي عمومي غير دولتي دس��تگاه هاي مشمول ماده 
۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهاي مسكوني 
از صندوق به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري نهايي اين 
صندوق ها و اجاره امالك و مستغالت توسط شركت هاي 
س��رمايه گذاري از ماليات معاف است.بر اساس تبصره 3 
زمين هاي موضوع اين قانون صرفًا در قالب اين صندوق ها 
قابل تخصيص به پروژه هاي س��اخت اس��ت. و بر اساس 
تبصره 4 نيز انتقال واحدهاي مسكوني ساخته شده فاقد 
متقاضي از بين دارندگان نهايي واحدهاي سرمايه گذاري، 
به صندوق هاي مديريت دارايي موضوع قانون اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران و عرضه واحدهاي صندوق هاي 
مذكور در بازار س��رمايه جهت تأمي��ن منابع جديد براي 

صندوق ملي مسكن بالمانع است.

ادامه از صفحه اول

خبر ويژه

ايرانشهر
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معضلوابستگيصنايعبه
يارانههايانرژي

 خاموش��ي هاي وس��يعي در نق��اط مختل��ف 
كش��ور احساس ش��د. پيگيري داليل اصلي اين 
خاموش��ي ها نش��ان از اين واقعيت داشت كه به 
دليل عدم بستر سازي مناسب و سرمايه گذاري 
بر روي زيرس��اخت هاي نيروگاه��ي در ايران از 
ي��ك طرف و افزاي��ش ميزان اس��تفاده از برق از 
طرف ديگر، ظرفيت فعلي توليد برق كش��ورمان 
جوابگ��وي حجم تقاضاها نيس��ت. اين در حالي 
است كه در س��ال هاي گذشته اگر هم خاموشي 
در كشور رخ مي داد در فصل تابستان و راه اندازي 
دستگاه هاي سرمايش��ي و كولرها بود. اما اين بار 
در فصل تابس��تان اين روند رخ داده بود. در يك 
چنين شرايطي تحليلگران پيشنهاد دادند كه از 
يك طرف برنامه ريزي با پايان دادن به يارانه هاي 
غيرضروري به صنايع بزرگ از جمله فوالد، فشار 
به ش��بكه نيروگاهي كش��ور كاهش پيدا كند و 
از س��وي ديگر منابع برآم��ده از اين طرح صرف 
سرمايه گذاري در توسعه نيروگاهي كشور شود 
تا بتواند پاسخگوي نيازهاي كلي كشورمان شود. 
اين روند براي صنايع بزرگ كش��ور هم محاسن 

فراواني دارد. 
وابس��تگي صنايع ب��ه يارانه هاي ان��رژي، توان 
رقابتي صنايع را كاهش مي دهد و باعث كاهش 
تاثيرگذاري آنها در بازارهاي بين المللي مي شود. 
صنايع بزرگ با س��ودهاي قابل توجهي كه دارند 
مي توانند نيروگاه ه��اي خود تبديلي ايجاد كرده 
و از اين ظرفيت هاي ان��رزي برق مورد نياز خود 
را تامين كنند. اين س��رمايه گذاري در بلندمدت 
منافع فراواني براي اين صنايع مي تواند داش��ته 

باشد. 
از ي��ك طرف ت��وان رقابتي آنه��ا را در بازارهاي 
بين الملل��ي باال مي ب��رد، از س��وي ديگر باعث 
ايج��اد ظرفيت هاي نيروگاه��ي بلندمدت براي 
آنه��ا مي ش��ود ضمن اينك��ه فش��ار مضاعف بر 
ش��بكه برق كش��ور را كاهش مي دهد و فرصت 
س��رمايه گذاري در اين بخ��ش را ايجاد مي كند. 
يكي از ضرورت هايي كه معتق��دم اقتصاد ايران 
در چشم انداز پيش رو بايد مورد توجه قرار دهد، 
استفاده از يك چنين رويكردهاي اصالحي براي 
رش��د صنايع و كاهش وابس��تگي به يارانه هاي 
انرژي اس��ت. همان طور كه افزايش وابس��تگي 
بودج��ه به نفت، خطرناك اس��ت و اقتصاد ايران 
را با مش��كل بيماري هلندي و... رو به رو مي كند، 
افزايش وابستگي صنايع به يارانه هاي انرژي نيز 
باعث بروز مشكالت فراواني براي صنايع خواهد 
شد. به نظرم در چش��م انداز سال هاي آينده اين 
مس��اله يكي از ضرورت هايي است كه بايد براي 
برون رف��ت از آن راهكارهاي عملياتي درس��تي 
انديشيده شود تا صنايع ايران امكان رشد پايدار 

و بلندمدت در فضاي بين المللي داشته باشند.

ريسكهايبازارسرمايه
آقاي رييس جمه��وري يا هر چهره اقتصادي ديگري 
هم اگر گفته باش��د كه مردم از بورس استقبال كنند، 
نگفته كه سرمايه گذاران بروند، بر روي شركت هايي 
كه فاقد بهره وري و تكنولوژي هستند، سرمايه گذاري 
كنند. نگفته كه كارخانه هايي كه از حد معيني بزرگ تر 
نيستند را بخريد. اين نوع نگاه به بورس اصولي و قابل 

قبول نيست. 
كساني كه وارد بازار سرمايه مي شوند بايد ريسك هاي 
بورس را بشناس��ند و مبتني بر اين آگاهي قوام يافته 
عمل كنند. بر اس��اس »آقاي مي گويند«؛ نبايد وارد 
بورس شد. كساني كه بر اساس »آقاي مي گويند«وارد 
بورس مي شوند به همان مصائبي دچار خواهند شد 
كه امروز بسياري از افراد با آن دست به گريبان شده اند 
و بخش قابل توجهي از دارايي هاي خود را از دس��ت 
داده اند. همان طور كه گفتم فعاالن بازار سرمايه بايد 
ريسك هاي بورس را بشناسند و مبتني بر اين شناخت 

دست به تصميم گيري بزنند.

سرويسدهيرايگان
مترويتهراندرروز۲۲بهمن

نايب ريي��س هيات مديره و مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه ضمن تبريك 
چهل و دومين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي 
ايران، از رايگان بودن خدمات شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به ش��هروندان در روز ۲۲ 

بهمن خبر داد.
به گزارش ايسنا، فرنوش نوبخت با اشاره به برگزار 
نشدن مراس��م راهپيمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن در 
پايتخت افزود: مراس��م ۲۲ بهمن ماه امسال  به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا، با شرايط خاص و به 
صورت موتوري و خودرويي برگزار مي ش��ود. بر 
اساس گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه، با 
توجه به تمهيدات انجام شده براي تسهيل تردد 
شهروندان و ش��ركت كنندگان در اين برنامه از 
ابت��داي صبح روز ۲۲ بهمن ماه تا پايان مراس��م 
ايس��تگاه هاي خطوط هفتگانه متروي تهران و 
حومه راي��گان خواهد بود. مديرعامل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حومه با بيان اينكه 
در اين روز خدمات رس��اني در خطوط هفتگانه 
متروي تهران و حوم��ه افزايش مي يابد، تصريح 
كرد: طبق روال سنوات گذشته و به منظور حفظ 
نظم و امنيت در روز ۲۲ بهمن در ميدان آزادي، 
ايستگاه متروي ميدان آزادي واقع در خط چهار 
مترو از ابت��داي صبح تا پايان مراس��م تعطيل و 

مسافرگيري انجام نخواهد شد.

آغازبررسيورودمسافران
هواپيماباتستجعليكرونا

محمدحس��ن ذيبخ��ش، س��خنگوي س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري اعالم كرد: برخي مس��افران 
هوايي با تس��ت جعل��ي كرونا ب��ه هواپيماها وارد 
مي شوند كه البته در كشورهاي ديگر نيز رخ داده و 
در جلسه مشتركي كه با وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي داريم آن را بررسي خواهيم كرد.
ذيبخش در گفت وگو با ايسنا، درباره اظهارات وزير 
راه و شهرسازي درباره اينكه برخي مسافران هوايي 
با تست جعلي اقدام به ورود به كشور كرده اند، اظهار 
كرد: اين مشكل در ايران مانند بسياري از كشورها 
اتفاق افتاده اس��ت اما مقرر شده تا امروز جلسه اي 
با حضور مس��ووالن سازمان هواپيمايي كشوري و 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي برگزار 
ك��رده و اين موضوع را بررس��ي كني��م. وي افزود: 
اين موضوع مورد بررس��ي دقيق ق��رار گرفته و به 
نظر مي رس��د وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي راهكاري براي آن داشته باشد كه مسلما به 
عنوان مجري ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي از آن 
استقبال مي كنيم.سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: پس از مشخص شدن ابعاد و جزييات 
 PCR ورود برخي مس��افران هوايي با ارايه تس��ت
جعلي و ارزياب��ي و نتيجه گيري درباره راهكارهاي 

اجرايي ممكن، آن را اعالم خواهيم كرد.

سفسطهارزي
 ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و ميني بوس ناوگان حمل و نقل 
عمومي اعالم كرد كه  در س��ال ۹۰ بودجه شهرداري 
معادل با ۷.۷ ميليارد دالر بود، در حالي كه اين بودجه 
امس��ال ۱.۵ ميليارد دالر اس��ت. اگر چه اين مقايسه 
دالري بودجه شهرداري در ميان ساير اظهارات شهردار 
و مسووالن شهري گم شد، اما ديروز نيز مشاور شهردار 
تهران در يك رشته توييت با انتشار يك نمودار از روند 
»بودجه ش��هرداري به دالر« خب��ر داد كه »با وجود 
كاهش ۸۰ درصدي درآمد نسبت به ۱۰ سال پيش و 
افزايش شديد تورم« شهر تهران »با كمترين حاشيه 
نه تنها اداره مي ش��ود، بلكه بي وقفه در حال توسعه و 
نوسازي است«. بر اساس نمودار منتشر شده از سوي 
مشاور شهردار تهران، بودجه سال ۱3۸۹ شهرداري ۷ 
ميليارد و ۱4۷ ميليون دالر )با دالر ۱۰44 تومان نيز 
۷ هزار و 46۱ ميليارد تومان( بوده اس��ت. اين رقم در 
سال ۹۰ به اوج ۷.۷ ميليارد دالر )۹ هزار و ۲۹4 ميليارد 
تومان( مي رسد. اگر چه رقم دالري بودجه شهرداري 
در س��ال هاي بعد نيز داراي افت و خيز بوده است، اما 
همواره ارزش ريالي آن روندي مثبت و صعودي داشته 
است، به گونه اي كه با رش��دي معادل ۲۷۵ درصد از 
حدود ۷ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان در س��ال ۸۹ به 
باالي 3۰ هزار ميليارد تومان در س��ال ۹۹ رس��يده 
اس��ت. در اين حال، معلوم نيس��ت كه مراد از كاهش 
۸۰ درصدي درآمدهاي شهرداري چيست؟ چه آنكه 
بر اس��اس عملكرد مالي شهرداري در 6 ماهه نخست 
س��ال جاري، 6۲ درصد از درآمدهاي شهري تحقق 
يافته و 3۸ درصد محقق نشده است و به همين دليل 
به نظر نمي رسد كه طي چند ماهه گذشته اين كمبود 
3۸ درصدي به ۸۰ درصد رسيده باشد، چرا كه تجربه 
سال گذشته نشان مي دهد كه در ماه هاي پاياني سال 
ميزان تحقق بودجه شهري افزايش مي يابد. همچنين 
مشخص نيست كه به چه دليل براي بودجه شهرداري 
طي ۱۰ سال گذشته، ارزش دالري نيز محاسبه شده 
است، چرا كه ۱۰۰ درصد درآمدهاي شهرداري تهران 
)به استثناي تسهيالت يا كمك هاي ارزي دولت( ريالي 
است و از سوي ديگر، ۱۰۰ درصد هزينه هاي شهرداري 
)به استثناي خريد واگن مترو يا اتوبوس و ميني بوس از 
خارج كشور و همچنين هزينه سفر مديران شهرداري 
كه در دوره اي قابل توجه بود( بر اساس ارز رايج كشور 
انجام مي ش��ود. درباره كمك ه��اي ارزي دولت طي 
دس��ت كم يك دهه اخير، همواره از س��وي مديران 
شهري اعالم شده كه ناوگان مترو و اتوبوس نيازمند 
توجه و كمك دولت براي خري��د تجهيزات از داخل 
است و در آن سوي ماجرا نيز همواره گفته شده كه به 
دليل تحريم ها و كم بود منابع ارزي شهرداري نتوانسته 
است تجهيزات الزم را از خارج كشور خريداري كند. در 
چنين شرايطي، تبديل ارقام بودجه شهرداري تهران 
به دالر توجيه ندارد، مگر اينكه مس��ووالن شهرداري 
داليل متقني براي انجام اين كار ارائه كنند. بي گمان با 
توجه به افزايش نرخ دالر در برابر ريال و با تبديل ارقام 
بودجه شهرداري به دالر مشخص مي شود كه ارزش 
دالري فعاليت ها و هزينه هاي شهرداري كاهش يافته 
است، اما آيا اين مس��اله به معني كاهش درآمد هاي 
ريالي ش��هرداري نيز بوده اس��ت؟ پاسخ به طور قطع 

منفي است.

وزشبادمانعبازگشت
آلودگيبهكالنشهرها

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي 
گفت: بارش ه��ا تا آخر هفته به ص��ورت محدود و 
پراكنده در برخي استان ها ادامه دارد، ضمن اينكه 
وزش باد مانع بازگش��ت آلودگي به كالن ش��هرها 
خواهد ش��د. نقش��ينه درباره وضعيت جوي حال 
حاضر كشور به ايرنا افزود: تا اواخر هفته، نيمه غربي 
و از امروز تا اواخر هفته در نيمه شرقي با افزايش 3 
تا 6 درجه اي دما مواجه خواهيم بود. وي ادامه داد: 
تا روز چهارش��نبه در سواحل درياي خزر و اردبيل 
وزش باد گرم جنوبي خواهيم داشت، همچنين تا روز 
چهارشنبه خليج فارس مواج است كه محدوديت در 
تردد شناورهاي سبك توصيه مي شود. به گفته وي، 
آسمان در اغلب مناطق كشور از روز سه شنبه تا پايان 

هفته صاف خواهد بود.

نمايندگان مجلس دو ماده ديگر از طرح ساخت يك ميليون آپارتمان در سال را تصويب كردند

انتظار بهبود وضعيت صنعت ساختمان كاهش يافت

الزام بانك ها به اعطاي تسهيالت مسكن

عقبنشينيشامخساختماندرديماه
گروه راه و شهرسازي| 

بررس��ي هاي آماري در حوزه س��اختمان حاكي از آن 
است كه عدد ش��امخ كل ۵۸.33 در دي ماه بوده است 
كه نشان دهنده كاهش س��رعت بهبود وضعيت بخش 
س��اختمان در دي ماه نسبت به ماه قبل بوده است. اين 
شاخص در آذر ماه با رشد۱۹.۵ درصدي توانسته بود به 
عدد 6۰.6۷ برس��د. عددي كه در كنار عدد شاخص در 
خردادماه سال جاري، دومين ركورد برترين وضعيت را 
به خود اختصاص داده بود. اما به نظر مي رسد، با تعديل 
هيجانات ناشي از تحوالت سياسي در امريكا در بازار ارز، 
چشم انداز مسكن نيز از ديد مديران و فعاالن اين صنعت 
افت كرده است. با استناد به اظهارات فعاالن ساختماني، 
عدد شامخ س��اختمان در دي ماه نسبت به ماه گذشته 
اندك��ي كاهش يافت. دو ش��اخص ميزان سفارش��ات 
جديد و س��رعت انجام سفارشات نسبت به ماه گذشته 
كمي افزاي��ش يافت. البته در برخي كس��ب و كارهاي 
اين حوزه به ويژه مش��اغلي كه برپايه مواد اوليه وارداتي 
انجام مي شوند، به واس��طه كاهش نرخ ارز و وعده هاي 
حاكميتي در خصوص پايين تر آمدن ن��رخ ارز به ويژه 

دالر، كارفرماي��ان ترجيح به تعويق بس��تن قراردادها 
داشتند. ش��اخص ميزان مواد اوليه خريداري شده نيز 
كمي كاهش يافت. شاخص ميزان به كارگيري نيروي 
انساني تغيير چنداني نس��بت به ماه قبل نداشت.روند 
رشد دو شاخص قيمت خريد مواداوليه و قيمت فروش، 
نسبت به ماه گذشته كاهش يافت. ميزان كارهاي معوق 
در راستاي تالش براي تحويل سفارشات پيش از پايان 

سال يا بعضا بواسطه كاهش ميزان فعاليت هاي در دست 
انجام در برخي صنايع ساختماني، كاهش يافت. با كاهش 
شاخص ميزان فعاليت ها نس��بت به ماه قبل، شاخص 
ميزان مصرف حامل هاي انرژي هم كمتر شد. شاخص 
ميزان صادرات اين بخش نس��بت به ماه گذشته تفاوت 
محسوسي نداشت. شاخص ميزان فروش نيز كمترشد.

در اين حال، فعاالن بخش ساختمان با توجه به نزديكي 

به پايان س��ال، انتظار بهبود فعاليت هاي كس��ب و كار 
خود را در بهمن ماه دارند. بر اساس اين گزارش، صنعت 
ساختمان براساس اس��تاندارد بين المللي طبقه بندي 
كليه فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه گروه اصلي 
ساخت بنا، مهندس��ي عمران و فعاليت هاي ساخت و 
ساز تخصصي ساختمان دس��ته بندي مي شود. در يك 
تقسيم بندي ديگر، بخش س��اختمان شامل دو بخش 
كلي مسكوني و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( است.در 
بخش مسكوني با توجه ثبات نسبي نرخ ارز و بدنبال آن 
رشد كمتر يا حتي ثبات نسبي و بعضا كاهش قيمت برخي 
مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اين بخش، طبق گزارش 
بانك مركزي، متوسط قيمت معامالت مسكن نسبت به 
ماه گذشته در تهران )به عنوان نمونه آماري بزرگ از كل 
كشور( اندكي )۱.۸ درصد( افزايش يافت. در عين حال، 
۸ منطقه از ۲۲ منطقه تهران، كاهش قيمت نسبت به ماه 
قبل را تجربه كردند. تعداد معامالت نيز درتهران نسبت به 
آذرماه 3۷.6 درصد بيشتر شد.در بخش هاي عمراني به 
دليل عدم تخصيص بودجه عمراني، پيشرفتي در ميزان 

فعاليت ها نسبت به ماه گذشته گزارش نشد.



آنطور كه كارشناسان فضاي مجازي درباره سياست اصولي 
كشور در توسعه پهناي باند معتقدند، مطابق با سند طرح 
كالن ش��بكه ملي اطالعات، نس��بت ترافيك پهناي باند 
خدمات پايه كاربردي داخل به خارج بايد ۷۰ به ۳۰ درصد 
باشد و الزم است در شبكه ملي اطالعات، زيرساخت هاي 
داخلي تقويت ش��ود به نحوي كه بتوان براي سرويس ها و 
محتواي داخلي يك مزيت ايجاد كرد و پهناي باند بيشتري 
در اختيار آن ق��رار داد. در اين صورت ني��از به پهناي باند 
خارجي كم ش��ده و پهناي باند داخلي جواب بس��ياري از 
مسائل را خواهد داد. چندي پيش خبري  مبني  بر احضار 
وزير ارتباطات به دادس��راي فرهنگ و رسانه در رسانه ها 
منتشر ش��د كه حكايت از اعالم جرايمي توسط دادستان 
كل كش��ور عليه وزير ارتباطات داش��ت. در متن اين خبر 
آمده بود كه محمدجواد آذري جهرمي به دليل استنكاف از 
اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن اينستاگرام با وجود 
حكم صادره، استنكاف از اجراي دستورات مقام هاي دولتي 
كه اشاره به ابالغ رييس مركز ملي فضاي مجازي به وزارت 
ارتباطات براي كاهش پهناي باند بين الملل و محدودسازي 
پيام رسان هاي خارجي دارد، احضار شده است. البته پس 
از آن حس��ن روحاني، رييس جمهوري با اشاره به احضار 
اخير آذري جهرمي گفت: »از وزير ارتباطات تشكر مي كنم. 
پهناي باند كاري عظيم و به معني مبارزه با فساد است و كسي 
نمي تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر مي خواهيد كسي 
را براي مبارزه با فساد احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد، 
نه وزير من را.« البته همين اظهارات واكنش هايي را در پي 
داشته و منتقدان عنوان كردند كسي مخالف توسعه پهناي 
باند داخل نيست و اغلب از توسعه پهناي باند و ترافيك داخلي 
حمايت مي كنند. محمدحسين انتظاري، كارشناس فضاي 
مجازي، با اشاره به سياست اصولي كشور در حوزه توسعه 
پهناي باند و تكاليفي كه در شبكه ملي اطالعات در اين باره 
آمده است، گفت: در مباحث مربوط به سياست گذاري فضاي 
مجازي، اين نگاه كه پهناي باند كشور چگونه بايد هدايت 
شود، مورد اهميت بوده و نكته مهم در اين سياست گذاري، 
تفكيك پهناي باند داخل از خارج است. از سوي ديگر در اين 
سياست گذاري هيچ زمان بحث قطع دسترسي يا مسدود 
كردن كامل پهناي باند خارج مطرح نبوده است. وي ادامه 
داد: بحث اين است كه تقويت سرويس ها و محتواي داخلي، 
باعث افزايش پهناي باند داخل شود و از سوي ديگر نيز اگر 
زيرس��اخت هاي داخلي تكميل شود، خدمات و محتواي 
داخلي رشد مي كند و اين موضوع نيز در نهايت باعث توسعه 

پهناي باند داخلي مي ش��ود. در واقع اين سياست اصولي 
همان سياس��ت اصولي نظام در حماي��ت از توليد داخل، 
درون زايي و برون نگري است كه در حوزه فضاي مجازي آن 
چيزي كه نشانگر اين امر است، ميزان پهناي باند مصرفي 
داخل به خارج است. اين سياست پژوه فضاي مجازي اضافه 
كرد: به معناي كلي تر موضوع مورد تاكيد اين است كه در 
شبكه ملي اطالعات، زيرساخت هاي داخلي تقويت شود 
به نحوي كه بتوان براي سرويس ها و محتواي داخلي يك 
مزيت ايجاد كرد و پهناي باند بيشتري در اختيار آن قرار داد. 
در اين صورت نياز به پهناي باند خارجي كم شده و پهناي 
باند داخلي جواب بسياري از مسائل را خواهد داد. وي تاكيد 
كرد: در كنار خدمات و محتواي مورد نياز داخلي، البته نياز 
به ارتباط با شبكه جهاني اينترنت نيز وجود دارد و قصدي بر 
قطع دسترسي به آن نيست. بلكه تالش اين است كه بتوانيم 
خدمات بومي را جايگزين كنيم و معتقديم كه پهناي باند 
داخل، بيشتر مورد نياز كشور خواهد بود. علت آن نيز اين 
است كه در حال حاضر اكثر محتواهاي مورد استفاده كاربران 
به زبان فارسي است كه مي تواند در داخل توليد و مصرف شود 

كه نياز به پهناي باند داخلي را افزايش مي دهد.

    مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي 
براي تفكيك پهناي باند

مدير گ��روه سياس��ت گذاري و حكمراني فضاي مجازي 
انديشكده تداوم انقالب اس��المي تصريح كرد: در اسناد 

مصوب شوراي عالي فضاي مجازي مربوط به طرح سند 
كالن شبكه ملي اطالعات كه اخيراً به تصويب رسيده نيز 
در يكي از بندها به صراحت گفته شده كه نسبت ترافيك 
داخلي پهناي باند خدمات پايه كاربردي به ترافيك خارجي 
بايد ۷۰ به ۳۰ درصد باشد. اين بند در اين سند هدفگذاري 
سياست گذار را نش��ان مي دهد. لذا حركت دستگاه هاي 
اجرايي بايد به نحوي باشد كه به اين هدف نزديك شوند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون اين نسبت چگونه 
است، گفت: اطالعات دقيقي از اين ميزان منتشر نمي شود 
و مشخص نيس��ت كه پهناي باندي كه در داخل مصرف 
مي شود به چه ميزان است. متأسفانه در اين خصوص بين 
بعضي مفاهيم خلط بحث صورت مي گيرد. مثاًل نبايد بحث 
ظرفيت انتقال را با پهناي باند مصرفي خلط كرد. اما شنيده ها 
حاكي از آن اس��ت كه اين نسبت در حال حاضر معكوس 
آن چيزي است كه هدفگذاري شده است. اين كارشناس 
فضاي مجازي با اش��اره به اظهارات اخير رييس جمهور 
مبني بر اينكه با دستور ايشان پهناي باند افزايش پيدا كرده 
است، گفت: اگر دستور ايشان مبتني بر همان سياست ها 
اس��ت كه اين همان خواست شبكه ملي اطالعات است و 
سياست گذار نيز از آن حمايت مي كند. حتي در اين پروژه 
تاكيد بر اين است كه اين ظرفيت بايد باال برود. البته در كنار 
ظرفيت، بايد با ايجاد مزيت هاي رقابتي براي سرويس هاي 
داخلي، مص��رف و ترافيك پهناي باند داخلي نيز افزايش 
يابد. انتظاري خاطرنشان كرد: اما اگر دستور رييس جمهور 

مطابق با سياست هاي مصوب نباشد، در واقع چيزي خارج 
از سياست هاي نظام و خالف اسناد مدنظر اتفاق افتاده است. 
با اين وجود اين سوال مطرح مي شود كه چرا بايد رياست 
جمهور و وزير ارتباطات دستوراتي خارج از سياست هاي 
كلي نظام داش��ته باش��ند. اين درحالي اس��ت كه دولت 
جمهوري اسالمي بايد از سياست هاي كالن كشور پيروي 
و آنها را اجرايي كند. اين سياست پژوه فضاي مجازي با تاكيد 
بر اينكه دولت جمهوري اسالمي نبايد ميان صالح و فساد، 
بي طرف باشد، گفت: اينكه نسبت به مسائل كشور بي طرف 
باشيم، فارغ از اينكه چه اتفاقي مي افتد، خالف ايده اي است 
كه در شكل گيري انقالب اسالمي به آن توجه شده است. 
انتظاري تاكيد كرد: انقالب اس��المي خواست مردم بود 
براي اينكه نهاد دولت در خدمت حركت به سمت صالح 
قرار گيرد. از اين حيث دولت بايد نسبت به صالح و فساد 
در كشور دغدغه داشته باشد. اينكه در خصوص برخي 
رخدادها اعالم بي طرفي كرده و صرفًا در نهايت بگوييم 
كه بايد آموزش داده شود، به اين معني است كه اساسًا 

ايده انقالب اسالمي را متوجه نشديم.

     شبكه ملي اطالعات 
نيازمند برنامه عملياتي است

وي با اشاره به اعداد و ارقامي كه در خصوص پيشرفت شبكه 
ملي اطالعات مطرح مي شود و ادعاي وزارت ارتباطات براي 
پيشرفت ۸۰ درصدي اين طرح ملي، گفت: در صحبت هايي 
كه مع��اون فني جديد مركز ملي فضاي مجازي داش��ته 
است، اين پيشرفت ۲۵ درصد عنوان شده، البته مسووالن 
وزارت ارتباطات اين رقم ۸۰ درصد را مربوط به پيشرفت 
اليه زيرساخت ارتباطي مي دانند و مي گويند زيرساخت 
اطالعاتي ضعيف مانده است. مدير گروه سياست گذاري و 
حكمراني فضاي مجازي انديشكده تداوم انقالب اسالمي 
خاطرنشان كرد: اما در هر حال هر دوي اينها وظيفه وزارت 
ارتباطات است. اما در كل اين رقم پيشرفت ۸۰ درصدي به 
هيچ وجه در مركز ملي فضاي مجازي تأييد نشده و وزارت 
ارتباط��ات نيز گزارش هاي كافي بر اي��ن ادعا ارايه نكرده 
است. وي گفت: اما اساسًا تا زماني كه يك برنامه عملياتي 
كه در آن ساختار و برنامه زمان بندي كاملي وجود نداشته 
باشد، نمي توان در مورد پيشرفت يك پروژه نظر داد. اين 
درصدها بطور ظني بيان مي شود و قطعي نيست. تا زماني 
كه برنامه هاي عملياتي شبكه ملي اطالعات بيرون نيايد، 

نمي توان راجع به ميزان پيشرفت آن نظر داد.
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 نفت عاملي مهم 
در پيوند اقتصاد و سياست

گوناگوني به عرصه تعريف و تحليل آورده اند اما شايد 
بتوان در يك تعريف ساده از اين واژه اين نكته را بيان 
كرد كه در واقع رانت يك نوع نظام پرداختي است كه 
مي تواند به مسائل به عنوان يك نوع ويژه از درآمد نگاه 
كند. فارغ از اينكه اين نوع نگاه صحيح يا غلط است، 
اين ديدگاه سبب مي شود كه جامعه به يك نوع از عدم 
خودباوري برسد و دليل اين امر هم اين است كه ماهيت 
رانت با تالش در تعارض است.اين مفهوم استراتژيك 
اين اشتباه رايج را در اذهان عمومي ايجاد كرده است 
كه رانت فقط به عنوان يك منبع مالي مي تواند در نظر 
گرفته شود اما رانت را مي توانيم موقعيت جغرافيايي، 
شرايط آب و هوايي و...نيز لحاظ كنيم.حال با اين مقدمه 
مي توان اين نكته را بيان كرد كه درآمدي كه از محل 
فروش نفت نيز به دست مي آيد يك نوع رانت در مقياس 
عظيم شمرده مي شود. دولت هايي كه از اين نوع رانت 
از منظر علمي اس��تفاده مي كنند دچار يك تنبلي 
در مقياس دولتي مي ش��وند كه ساختار بروكراتيك 
ناكارآمد را نتيجه مي دهد.اما دولت هاي رانتير از منظر 
قدمت كمي ديرپاتر از مساله رانت هستند، دليل اين 
امر هم در اين است كه دولت هاي رانتي محصول تفكر 
انديشمندان و تحليلگران قرن بيستم است، از اين رو 
مي توان اين نكته را دريافت كه اولين دوره هاي مطالعه 
بر نفت كه در دهه هاي ۷۰ ميالدي آغاز گشته است 
بيشتر بر محور اقتصاد تدوين شده است.انديشمندان 
و تحليلگران زي��ادي در رابطه ب��ا دولت هاي رانتير 
ويژگي هايي را ذكر كرده اند اما ۳ ركن اساسي در بين 
تمام نظريات آنها مشابه است كه در اولين مورد از آن 
مي توان به عدم ارتباط رانت بااقتصاد داخلي و در دومين 
مورد به درگير شدن اكثر افراد به عنوان توزيع كننده 
و  گيرنده آن و درنهايت به تبديل شدن دولت به يك 
بنگاه هزينه اشاره كرد.اما شايد در اينجاي يادداشت 
مناسب باشد اين نكته مطرح شود كه رابطه في مابين 
نفت و رانت در افق كشورها چگونه ترسيم مي شود. در 
راستاي تامل در باب اين كالم بايد مطرح كرد كه رانت 
در همه اقتصادهاي جهان وجود دارد و دليل اين امر 
نيز در آن اس��ت كه هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند 
كه اقتصادي بر پايه رقاب��ت كامل دارد.نفت همانند 
ارثيه پدر براي فرزندان است. اينكه فرزندان راه خير 
يا شر انتخاب كنند بسته به خودش��ان دارد. در اين 
مثال فرزندان همان دولت ها هستند. نفت في نفسه 
مي تواند رانت آفرين باش��د چرا كه همانند اين نكته 
است كه كشاورزي، زميني دارد و همواره از محصوالت 
آن زمين بهره برداري و استفاده مي كند و همين مساله 
سبب مي شود كه يك رانتجويي غير برابر در جوامع 
شكل گيرد. يكي از انديشمندان غربي نكته اي را در 
اين باب مطرح مي كند كه جالب است. او معتقد است 
كه رانت حاصل از فروش نفت نتيجه قيمت نفت است 
و با باال رفتن بهاي نفت در بازار ميزان آن نيز بيش��تر 
مي شود و البته مي توان حالت بالعكسي را نيز متصور 
بود.حال شايد اين سوال مطرح شود كه چرا از بين اين 
منابع نفت تا به اين حد مي تواند رانت آفرين باشد. دليل 
اين امر در اين اس��ت كه اين محصول، يك محصول 
استراتژيك و راهبردي است كه در رابطه با ميزان آن و 
نحوه استخراج آن در دنيا تنها 6۰ كشور از ۲۰۰ كشور 
موجود سهم آفرين هستند كه همين امر سبب مي شود  
جامعه بين الملل يك سويي خود را از دست بدهد.از 
اين منظر خاورميانه با يك چالش بزرگ و عمده درگير 
بوده است كه توليد نفت در اين منطقه كم هزينه است. 
از همين رو رانتي ايجاد مي شود كه چالش عمده اي 
همچون بيداري اسالمي و ناآرامي هاي اجتماعي را در 
اين كشورها ايجاد مي نمايد.يك نكته ديگر كه بايد در 
خاورميانه مد نظر گرفته شود چالش في مابين رانت 
و س��اختار اقتصادي دولت هاي اين منطقه است، به 
اين معنا كه رانت مي تواند در مقياس هاي متفاوت از 
فروش منابع انرژي بطور مثال براي اين كشورها رخ 
دهد اما س��اختار اقتصادي اين كشورها بطور عمده 
توانايي پذيرش اين مساله را ندارد. شايد بتوان از پايه، 
بومي نبودن اين س��اختار را دليل اين امر دانست. در 
پايان اين يادداش��ت بايد مطرح كرد كه دولت هاي 
رانتير دچار سياست هاي خاصي در سياست گذاري 
و حكمراني مي ش��وند كه مي توان بي��ان كرد كه دو 
مش��خصه اصلي را نيز در پي دارد؛ نخست آنكه رانت 
در دست نخبگان اس��ت و سپس آنكه از اين رانت در 
جهت سياست گذاري هاي اجتماعي استفاده مي شود.

راهبرد »فريز« و معادله برد، برد
اگر بخواهيم موضوع را در س��طح درك عمومي و از 
طريق مثال هاي عيني امور روتين اجتماعي تقليل 
دهيم، مي توان به برخي روابط انس��اني مثل خريد و 
فروش ملك يا خودرو اش��اره كرد. وقتي شما به يك 
بنگاه معامالت ملكي يا خودرويي مراجعه مي كنيد، 
فروشنده ها معموال قيمت كاالي مورد نظر را بيشتر از 
نقطه مورد اعالم مي كنند. خريدار هم مبلغ مورد نظر 
را پايين تر اعالم مي كند تا دو طرف در نهايت بتوانند 
در يك نقطه تعاملي و تعادلي توافق كنند. يعني هر 
دو طرف در نهايت احس��اس سود مي كنند، هرچند 
همه ايده آل هاي شان محقق نشده است، اما در نهايت 
بخشي از منويات مورد نظر را محقق ساخته اند. هرچند 
شايد عجيب به نظر برسد، اما شاكله كلي رفتارهاي 
ديپلماتيك در سطوح عالي بين المللي نيز تقريبا همين 
اسلوب و الگو را دارد. دو طرف مذاكره، حد ايده آل مورد 
نظر خود ار طرح مي كنند تا در يك نقطه متوازن توافق 
صورت بگيرد. اين الگ��وي آكادميك را محمد جواد 
ظريف از حالت تئوريك به يك رويكرد عملياتي تبديل 
كرد و از آن ذيل عنوان راهبرد برد، برد ياد كرد. امروز 
اين رويكرد در دانشگاه هاي ديپلماسي جهان تدريس 
مي شود. اتفاقا از آقاي ظريف هم دعوت مي شود تا اين 
مبحث آكادميك را تدريس و تفسير كند. نكته مهم 
بعدي در اين رويكردهاي مذاكراتي برگ هاي برنده اي 
اس��ت كه هر كدام از طرف ها در دس��ت دارند. برگ 
برنده امريكا چيست؟ برگ برنده بايدن، تحريم هاي 
گسترده اقتصادي بر عليه ايران است كه فقط در حوزه 
نفت، ف��روش ايران را از ۲.۸ميليون بش��كه به كمتر 
از ۳۰۰هزار بشكه رسانده است. بايدن فكر مي كند، 
مي تواند اعالم كند كه ايران فروش نفت خود را مرحله 
مرحله افزايش دهد و همزمان با آن به تعهدات برجامي 
خود بازگردد. برگ برنده ايران چيس��ت؟ برگ برنده 
ايران ظرفيت هاي قابل توجه منطقه اي، توانايي هاي 
موشكي و فعاليت هاي هس��ته اي خود است. ترامپ 
۲بار با تالش صهيونيست ها تالش كرد تا ايران را وارد 
جنگ كند، اما ايران با هوشياري از اين تله ها عبور كرد 
بدون اينكه گرفتار آن شود. بايدن ميلي به باز كردن 
جبهه هاي جنگ تازه در منطقه ندارد و مايل است تا 
به توافق برسد. در اين ميان هرچند نمايندگان مجلس 
تحركاتي را در خصوص برجام و مذاكرات هس��ته اي 
صورت مي دهند، اما همه مي دانند كه تصميم گيري 
اصلي در ايران نهاد ديگري اس��ت كه با مشاوراني كه 
دارد موضوع را راهبري مي كند. بنابراين هر دو طرف 
سعي مي كنند با استفاده از برگ هاي برنده خود سهم 
بيشتري در مذاكرات به دست بياورند. حاال به بحث 
اصلي در ابتداي مقاله، بازمي گرديم، يعني رمزگشايي 
از اين مس��اله كه راهبرد راب��رت مالي كه ۸ماه پيش 
تدارك ديده ش��د چه ش��اخص هايي دارد و چگونه 
در مسير اجرايي ش��دن قرار مي گيرد؟ ايده »فريز« 
مبتني بر اين رويكرد كلي اس��ت كه دو طرف در يك 
زمان وضعي��ت را در حالت فريز قرار مي دهند. يعني 
ايران تداوم فعاليت هاي هس��ته اي فراتر از برجام را 
متوقف مي كند و در همان زمان امريكا نيز تحريم هاي 
 stop اقتصادي عليه ايران را متوقف مي س��ازد. اين
دوسويه اين فرصت را در اختيار طرفين قرار مي دهد 
كه معادله را به سود خود تفسير كنند. امريكا مي تواند 
بگويد كه ايران به تعهدات برجامي اش بازگشته و ايران 
هم مي تواند بگويد كه تا زماني كه امريكا تحريم ها را 
برنداشت، ايران به تعهدات خود بازنگشته است. يعني 
همان معادله برد، بردي كه زيربناي شكل گيري برجام 
در دوران اوباما بود. البته اين روند در صورتي محقق 
خواهد شد كه بدخواهان كشور متغير تازه اي را در اين 

ميان ايجاد نكنند.

آينده بازارهاي موازي 
ضمن اينكه ضروري اس��ت از رفتارهاي هيجاني 
و ناگهاني در اتمس��فر اقتصادي خودداري شود. بر 
اساس يك اصول مديريت ريسك فعاالن اقتصادي 
مي توانند حضور مناسبي در بازارها داشته باشند و 
ريسك نزولي را در روند سرمايه گذاري خود كاهش 
دهند. هر نوع حركت هيجاني مي تواند روند بازارها را 
دچار مشكل كند. براي اين منظور الزم است فعاالن 
اقتصادي از مجموع��ه تحوالتي كه باعث صعود يا 
نزول بازارها مي ش��ود با خبر باشند و از تصميمات 
خلق الساعه و غيراصولي پرهيز كنند تا احتمال بروز 

آسيب در روند سرمايه گذاري ها كاهش پيدا كند.

با تكميل زيرساخت هاي داخلي، خدمات و محتوا نيز رشد مي كند و اين باعث توسعه پهناي باند مي شود

تقويت سرويس ها و محتواي بومي براي افزايش پهناي باند داخل

وزير ارتباطات در مراسم افتتاح پروژه هاي شبكه ملي اطالعات

همراه اول در استان زنجان خوش درخشيد
راه اندازي سايت هاي جديد و بروزرساني تكنولوژي هاي 
ارتباطي همراه اول در استان زنجان، مورد تقدير ويژه وزير 
ارتباطات قرار گرفت. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، مراسم بهره برداري از پروژه هاي شبكه 
ملي اطالعات استان زنجان صبح دوشنبه ٢٠ بهمن ماه با 
حضور محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، اس��تاندار، امام جمعه و نمايندگان اس��تان در 
مجلس شوراي اسالمي و جمعي از مسووالن اين استان 
در شوراي اداري به صورت برخط برگزار شد. آذري جهرمي 
در اين مراس��م ضمن تشكر ويژه از همراه اول كه توانست 
خدمت بزرگي به مردم اس��تان زنجان ارايه و امر توسعه را 
با برنامه ريزي خوب، به صورت منظم و به موقع پيش برد، 
اظهار كرد: سهم همراه اول در توسعه ارتباطات اين استان 
بسيار باال بوده و اين اپراتور خوش درخشيده است. همراه 
اول با تمركز بر فاز هشت توسعه شبكه و همچنين تعهد 
به اج��راي پروژه هاي USO  )خدم��ات عمومي اجباري 
ارتباطات و فناوري اطالعات( ظرف ساليان اخير، توانسته 
سهم بس��زايي در بسط عدالت ارتباطي كشور خلق كند. 
اكنون و در آستانه سالگرد پيروزي انقالب نيز ١١6 سايت 
ارتباطي جديد خود در ١٣٢ روستاي استان زنجان را وارد 
مدار كرد تا ٢۵ هزار خانوار تحت پوشش خدمات اينترنت 
پرس��رعت همراه اول قرار گيرند. اي��ن پروژه ها به صورت 
نمادين در روستاهاي »آهار مشكين« شهرستان خدابنده، 

»پري« شهرستان ماه نشان و »لگايي« شهرستان  زنجان 
افتتاح شد. ضمنا همراه اول در طول يك سال اخير ٢۵6 
سايت ديگر اين استان را نيز به تكنولوژي نسل هاي سوم و 
چهارم ارتقا داده است. مجموع رقم سرمايه گذاري همراه 
اول در اجراي اين پروژه هاي ارتباطي بالغ بر ٢٣٠ ميليارد 
تومان بوده كه بازتابي از رويكرد اين اپراتور نسبت به توسعه 
شبكه ملي اطالعات به صورت متوازن و همه جانبه در اقصي 

نقاط كشور است.

   وعده اتصال روستاها به اينترنت 
عملي مي شود

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: بخش اعظمي از وعده 
اتصال روستاها به اينترنت محقق شده و مابقي نيز تا پايان 
امسال محقق خواهد شد. محمدجواد آذري جهرمي صبح 
دوشنبه در جلسه شوراي اداري استان زنجان كه به صورت 
ويدئوكنفرانس برگزار شد، ضمن گرامي داشت دهه مبارك 
فجر و با بيان اينكه اين دهه يادآور رشادت هايي است كه باعث 
به ثمر رسيدن انقالب شكوهمند اسالمي شد، افزود: مردم 
پشتوانه انقالب و كشور هستند و امام راحل با اين نگاه انقالب 
اسالمي را در ايران به پيروزي رساندند. وي مهم ترين پيام 
ايام اهلل دهه مبارك فجر را خدمت به مردم دانست و با يادآوري 
اينكه مهم ترين مولفه قدرت در جمهوري اسالمي ايران، 
نيروي مردمي است، تصريح كرد: همين نيروي مردم بود كه 

در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن تا دندان 
مسلح ايس��تادگي كرد. عالوه بر اين در دوران سازندگي و 
امروز نيز در دوران تحريم، همين مردم هستند كه ايستادگي 
كرده اند. اين مسوول با تاكيد بر اينكه توسعه به معناي واقعي 
بايد به گونه اي باشد كه باعث ايجاد وابستگي نشود، ادامه داد: 
شعار عملي امام راحل و انقالب اسالمي، عدالت اجتماعي 
است كه در طول چهل و دو سال گذشته شاهد تحقق اين امر 
به انحاي مختلف در اقصي نقاط كشور با خدماتي كه دولت در 
دورترين نقاط و محروم ترين مناطق انجام مي دهد، هستيم. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با يادآوري اينكه يكي از 
رويكردهاي اصلي اين وزارتخانه، بحث توسعه ارتباطات و 
سايت هاي ارتباطي است كه بالطبع تحقق اين امر در مناطق 
روستايي نسبت به شهرها با مشكالتي رو به رو است، اظهار 
كرد: با وجود همه مشكالتي كه براي توسعه ارتباطات در اين 
مناطق وجود داشت، شاهد ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي 
در مناطق روستايي هستيم. آذري جهرمي از اتصال بيش 
از ۹6 درصد روستاهاي باالي ۲۰ خانوار به شبكه ملي خبر 
داد و با تاكيد بر اينكه همه اين اقدامات در راستاي عمل به 
شعار عدالت اجتماعي به عنوان پيام مهم انقالب اسالمي 
بوده است، بيان كرد: بي شك اقداماتي كه امروز در مناطق 
مختلف كشور به سرانجام مي رسد، در راستاي تحقق شعار 
عدالت اجتماعي بوده و تالش مي شود تا مردم مناطق محروم 
از اين دستاوردها بهره مند شوند. وي ضمن ابراز خرسندي 

از تحقق وعده هاي داده شده در سفر قبلي به استان زنجان، 
يكي از اين وعده ها را فراهم كردن زيرساخت هاي اينترنت 
پرسرعت در مناطق روستايي عنوان كرد و با يادآوري اينكه 
بخش باقي مانده اين وعده ها تا پايان امسال محقق خواهد 
شد، عنوان كرد: همه تالش ما بر اين است تا مردم مناطق 
روستايي بتوانند از اين زيرساخت ها همانند مناطق شهري 
برخوردار ش��وند. آذري جهرمي با اشاره به اينكه عملكرد 
اپراتورهاي همراه اول و ايرانس��ل در استان زنجان مطلوب 
بوده است، يادآور شد: با توجه به اينكه زنجان به لحاظ پدافند 
غيرعامل نيازمند ارتقا بود، به همين خاطر سايت پدافند 
غيرعامل زيرساختي استان راه اندازي شده و ارتباطات استان 
به صورت كامل با استانداردهاي پدافند غيرعامل منطبق و 
پايدار شد. اين مسوول يكي از مطالبات استان در سفر قبلي 
را افزايش ظرفيت ارتباطات استان دانست و با اشاره به اينكه 
با افتتاح س��ايت زنجان كوه و وارد شدن اين سايت به مدار، 
اين موضوع به تحقق پيوس��ت، متذكر شد: خوشبختانه 
زنجاني ها در حوزه هاي مربوط به ICT داراي شركت هاي 
معتبري هستند كه اين خود حاكي از برخورداري اين استان 
از ظرفيت استعدادهاي درخشان اس��ت. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در ادامه با اشاره به اينكه يكي از برنامه هاي 
اين سفر، خاطرنشان كرد: بحث افتتاح مجتمع ICT استان 
زنجان يكي از اين برنامه ها اس��ت كه با سرمايه گذاري ۳۲ 

ميليارد توماني به بهره برداري مي رسد.
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بازار خودرو مشكالت بس��يار زيادي دارد. با اعمال 
تحريم ها، نرخ دالر به صورت ناگهاني افزايش پيدا 
كرد. مجموعه اين اتفاق��ات روي تامين مواد اوليه 
مورد نياز صنعت خودرو تاثير گذاشت و قيمت تمام 
شده اين محصول را باال برد، همچنين شركت هاي 
همكار خودروسازي نيز كش��ور را ترك كردند. اما 
اخيرا ش��اهد روند نزولي قيمت ه��ا و ركود در بازار 

خودرو بوديم. 
بررسي و ضعيت موجود در بازار خودرو نشان دهنده 
اين موضوع است كه طي ۱۰ روز اخير قيمت ها در 
بازار داراي ثبات بوده و تغيير قيمتي نداشته است. 
همچنين به نظر مي رس��د، تقاضاي كاذب در بازار 
فروكش كرده و تنها خريداران��ي كه نياز واقعي به 
خودرو دارند، خريد خود را انجام مي دهند. درباره 
با پيش بيني رون��د قيمت ها نظرات متفاوتي وجود 
دارد. برخ��ي بر اين باورند كه تا پايان س��ال نه تنها 
افزايش قيمتي نخواهيم داشت بلكه با افزايش عرضه 
نيز شاهد ريزش بيشتر قيمت ها خواهيم بود. اما در 
مقابل عده اي معتقدن��د احتمال افزايش قيمت در 
هفته پي��ش رو وجود دارد اما كاهش قيمت ممكن 
نيس��ت چراك��ه قيمت ها از يك هفت��ه پيش ثابت 

مانده است.

    قيمت خودرو در بازار
طب��ق اعالم ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو ته��ران، در ح��ال حاضر در 
گروه محصوالت ايران خودرو، س��مند LX و پژو در 
محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ 
۲ حدود ۱۹۰ ميليون ت��ا ۲۰۰ ميليون تومان، پژو 
۲۰۶ تيپ ۵ در محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۷ ميليون تومان، 
پژو پارس LX حدود ۲۴۶ ميليون تومان و دنا پالس 

حدود ۲۹۸ ميليون تومان قيمت دارند.
همچني��ن در خانواده محصوالت س��ايپا نيز پرايد 
۱۳۱ بين ۹۸ ت��ا ۱۰۲ ميليون تومان، تيبا ۲ حدود 
۱۲۵ ميليون تومان و تيب��ا صندوقدار در محدوده 
۱۱۲ تا ۱۱۴ ميليون تومان قيمت گذاري شده اند. 
در مونتاژي ها نيز جك S۵اتوماتيك ۶۳۰ ميليون 
تومان، هايما S۷مابين ۶۶۵ ميليون تا ۶۷۰ ميليون 
تومان، هيوندا اكسنت حدود ۶۹۵ ميليون تا ۷۰۰ 
ميليون تومان و مزدا ۳ تيپ ۳ جديد حدود ۸۴۵ تا 

۸۵۰ ميليون تومان قيمت دارند.
س��عيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خوردو تهران در گفت وگو با ايسنا، در 
رابطه با وضعيت فعلي بازار خودرو و روند قيمت ها در 
آن اظهار كرد: طي ۱۰ روز گذشته، تغيير قيمتي در 
بازار ايجاد نشده و قيمت ها همان قيمت هاي ۱۰ روز 
گذشته با يك الي دو درصد نوسان پيش  رفته است.

 باتوجه به نزديك ش��دن به ايام شب عيد، فضايي 
ايجاد نش��ده كه فروش��نده بخواهد خودرو را نگه 

داشته تا در شب عيد با قيمت باالتر عرضه كند.
موتمني ضمن تاكيد بر اينكه چنين فضايي امسال 
وجود ندارد و فروشنده در بازار براي عرضه خودرو 
در بازار وجود دارد؛ گفت: فضاي پيش روي فضايي 
مثبت است و بعيد است كه طي يك ماه باقي مانده 
تا پايان س��ال ني��ز افزايش قيمت در بازار داش��ته 
باش��يم. در حال حاضر تقاضاي كاذب و تقاضا براي 
س��رمايه گذاري در بازار به هيچ عنوان وجود ندارد 

و مصرف كننده واقعي ك��ه احتياج به خودرو دارد، 
خريد خ��ود را انجام مي دهد. وي اف��زود: تقاضاي 
كاذب وجود ندارد چراكه نوسان ارز نداريم. اما اگر 
بازار ارز دچار نوسان ش��ده بود، تقاضاي كاذب نيز 
در بازار خودرو ايجاد مي ش��د و تعادل بازار را برهم 

مي زد.
اين مقام صنفي تاكيد كرد: چنانچه عرضه خودرو به 
بازار به اندازه كافي باشد و طبعا هر چه عرضه بيشتر 
شود، شاهد كاهش بيشتر قيمت ها در بازار خودرو 
خواهيم بود. در حال حاضر با توجه به اينكه تقاضاها 
واقعي اس��ت و تنها مشتري كه نياز به خودرو دارد، 
به بازار مراجعه مي كند و خريد براي سرمايه گذاري 
وجود ن��دارد، بررس��ي اينكه آيا عرضه ب��ه بازار به 
اندازه كاف��ي صورت مي گيرد يا خير، چندان دقيق 

نخواهد بود.
موتمني تصريح كرد: اما با محقق شدن وعده  وزير 
صمت و خودروس��ازان براي افزايش توليد و عرضه 
به بازار، فاصله قيمتي كارخانه تا بازار نيز به حداقل 
خود خواهد رسيد. طبيعتا زماني كه عرضه بيشتر و 
تقاضاي كاذب وجود نداشته باشد، قيمت ها ريزش 

خواهد كرد.
او همچنين تاكي��د كرد: البته قيمت و حرف نهايي 
را مش��تري خواهد زد. چنانچه مشتري بيشتر در 
بازار وقت گذاشته و جست وجو كند، امكان دارد با 
قيمت هاي پايين تر از آنچه كه اشاره شد نيز خودرو 

مورد نظر خود را از بازار خريداري كند.

    احتمال افزايش قيمت ها
اسد كرمي در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا در مورد 
بازار خودرو گفت: از هفته گذش��ته قيمت ها ثابت 
مان��ده و تغييري ايجاد نش��ده و خري��دار نيز براي 
خودروهاي داخلي بسيار كم است. مراجعه ميزان 

خوب��ي دارد اما خريدي ص��ورت نمي گيرد و براي 
خودروهاي خارجي نيز اصال خريداري وجود ندارد. 
حدود ۵ روز پيش بازار كمي جنب و جوش داشت، 
تصور ما اين بود كه با نزديك ش��دن به ش��ب عيد 

تقاضا افزايش پيدا كند. 
احتمال افزايش قيمت در هفته پيش رو وجود دارد 
اما كاهش قيمت ممكن نيس��ت چراكه قيمت ها از 
يك هفته پيش ثابت مانده اس��ت. وي با اش��اره به 
قيمت روز خودرو گفت: قيمت ها مانند چهارشنبه 
گذشته است؛ قيمت پرايد ۱۰۷ ميليون تومان، پژو 
۲۰۶ تي��پ ۲ حدود ۱۹۰ ميلي��ون تومان و تيپ ۵ 
حدود ۲۴۵ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ دنده اي ۲۷۲ 
ميليون تومان و اتوماتيك آن ۴۰۳ ميليون تومان، 
سمند LX حدود ۱۸۵ ميليون تومان، سمند ۱۸۳ 
ميليون تومان، تيبا صندوقدار ۱۱۸ ميليون تومان، 
تيبا ه��اچ بك ۱۲۸ ميلي��ون تومان، س��اينا ۱۳۰ 
ميليون تومان، هايم��ا و جك ۸۰۰ ميليون تومان، 
پ��ژو ۴۰۵ حدود ۱۸۵ ميليون توم��ان و پژو پارس 

۲۰۵ ميليون تومان است.
ب��ه گفت��ه نايب رييس اتحادي��ه نمايش��گاه داران 
خ��ودروي ته��ران، نمايش��گاه داران مي گويند در 
يك هفته حدود ۲ خودرو مي فروش��ند كه آنها نيز 
خودروهاي س��بك مانند پژو ۲۰۶ و پرايد هستند. 
خودروهاي دست دوم بيش��تر و خودروهاي صفر 

كمتر معامله مي شوند.
بنا به توضيحات كرمي، ممكن است با نزديك شدن 
به ش��ب عيد مقداري افزايش قيمت وجود داشته 
باش��د. هميش��ه ش��ب عيد قيمت ها رو به افزايش 
مي رود، بيشتر مش��تريان نيز دست نگه داشته اند 
كه قيمت ها ثابت ش��ود، ش��ايد ح��دود ۲۰ درصد 
آنه��ا خريد خود را به خاطر نوس��انات قيمت انجام 

نداده اند.

    گمرك اختصاصي ايران خودرو 
همچنين در مراسمي با حضور رييس كل گمرك، 
معاون فن��ي گم��رك، مديرعامل س��ازمان بنادر 
و دريان��وردي اي��ران و مديرعامل گ��روه صنعتي 
ايران خ��ودرو، طرح توس��عه گم��رك اختصاصي 
ايران خودرو به بهره برداري رسيد. با بهره برداري از 
اين طرح و تسريع در روند ترخيص و ارسال قطعات، 
در گام نخس��ت، بيش از ۳۰ هزار دس��تگاه خودرو 
تكميل، تجاري سازي و وارد بازار خواهد شد. فرشاد 
مقيمي، مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خودرو نيز 
در اين مراس��م گفت: حذف هزينه اجاره كانتينر و 
برخي هزينه هاي سربار مربوط به ترخيص كاالها و 
تجميع امور گمرك در انبار اختصاصي ايران خودرو، 
بهاي تمام شده توليد را كاهش خواهد داد كه منافع 
آن نصيب تمامي ذي نفعان اين شركت خواهد شد. 
ترخيص سريع قطعات سبب خواهد شد تا خودروي 
ناقصي از خط توليد خارج نش��ود. با اين اقدام، ۳۰ 
هزار خودروي ناقص تكميل و تجاري س��ازي شده 
و تعه��دات معوق به جز تعداد كم��ي كه مربوط به 
خودروهاي مونتاژي هستند، تا پايان سال، به صفر 
خواهد رسيد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
گزارشي از شرايط طراحي، توليد و تحويل ارايه كرد. 
وي از تحقق ۸۹ درصدي برنامه هاي توليد امس��ال 
تا ۱۸ بهمن خبر داد و عبور از ركورد توليد دو سال 
گذشته و توليد ۴۴۲ هزار دستگاه خودرو و افزايش 
۹ درصدي تحويل خودرو در سال ۹۹ نسبت به سال 
گذش��ته را از اقدامات اخير برشمرد. او همچنين از 
افزايش ۵۵ درصدي تولي��د در بخش خودروهاي 
سنگين و تجاري در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: احياي خط توليد اتوبوس پس از ۹ 
س��ال توقف، يكي از اقدامات مهم در راستاي رونق 

توليد داخل كشور بوده است.
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كميته بازرگاني ايران و عراق 
تشكيل مي شود

قيمت كاالهايي كه م��ردم به صورت روزانه مصرف 
مي كنند از شروع سال ۹۹ در حال افزايش است. اين 
افزايش قيمت ها باعث ش��ده تا اقالم زيادي از سبد 
خريد مردم حذف ش��ود. به عنوان نمونه قيمت هر 
شانه تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر بين 
۴۰ تا ۴۸ هزار تومان است؛ كه بر اساس قيمت مصوب، 
قيمت هر شانه تخم مرغ فله اي در بازار حداقل ۶ هزار 
تومان بيش از قيمت مصوب عرضه مي شود. همچنين 
قيمت هر كيلو گرم ران تازه گوس��فندي و ران تازه 
گوساله در ميادين ميوه و تره بار به ترتيب ۱۳۵ و ۱۲۱ 

هزار تومان است.
عالوه ب��ر اين در هفته ه��اي اخير ش��اهد افزايش 
قيمت هاي بي سابقه اي در بازار ميوه و تره بار بوده ايم.

با توجه به افزايش هاي پي در پي در بازار بر اس��اس 
اطالعات منتشر شده از سوي سازمان حمايت، در 
دي ماه امسال بيشترين شكايات بر اساس نوع تخلف 
مربوط به گرانفروشي و تقلب، در بخش كاال مربوط به 
انواع نان، روغن مايع و در بخش خدمات مربوط به نرخ 
تعمير خودروهاي سبك و رستوران هاي غذاخوري 
بوده است. اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه وزير 
صمت ادعا مي كند كه بازار رها نشده و تحت نظارت 

مستمر است.

   كاالهاي مصرفي در صدر شكايات
بنا به اعالم سازمان حمايت، در دي ماه امسال ۲۱ هزار 
و ۹۲ فقره گزارش و شكايت مردمي در خصوص كاال 
و خدمات از طريق ستاد خبري مستقر در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها دريافت شده است.

از اين تعداد شكايات ۱۸ هزار و ۸۳۷ فقره معادل ۸۹ 
درصد مربوط به كاال و ۲۲۵۵ فقره معادل ۱۱ درصد 
شكايات مربوط به خدمات بوده است. در اين ميان 
بيشترين شكايت دريافت شده در بخش كاال مربوط 
به انواع ن��ان، روغن مايع و در بخش خدمات مربوط 
به نرخ تعمير خودروهاي س��بك و رس��توران هاي 
غذاخوري اس��ت. از اواخر ش��هريور ماه سال جاري 
عرضه روغن جامد در فروشگاه ها كم شد و قيمت آن 
نيز افزايش يافت. كمتر از يك ماه بعد نيز روغن مايع 
در بازار كمياب شد به طوري كه اين كاال يا در مغازه ها 
و فروشگاه هاي بزرگ نبود يا به هر نفر تنها يك روغن 
فروخته مي شد. اگر چه بنا بر وعده مسووالن مربوطه 
قرار بود از اوايل دي ماه روغن در بازار توزيع و مشكل 
اين كاالي پرمصرف حل شود، اما به نظر مي رسد اين 
وعده به وي��ژه در بخش روغن جامد هنوز عملياتي 
نشده است، به طوري كه مردم مجبورند براي تهيه 
روغن مصرفي خود يا ساعت ها در صف هاي طوالني 
بايس��تند، يا بهاي گزافي پرداخت كنند يا در ازاي 
خريد كاالهاي ديگر روغن مورد نيازشان را خريداري 
كنند. در همين راس��تا همچن��ان گزارش هايي از 
ف��روش اجباري كاالهاي ديگر ب��راي عرضه روغن 
منتشر مي شود؛ به اين معني كه برخي فروشگاه ها به 
شرطي روغن را به مشتري مي فروشند كه كاالهاي 
مدنظر فروشگاه را خريداري كند. اخيرا هم مجددا 
گزارش هايي از كمياب ش��دن روغن ماي��ع در بازار 
منتشر شده بود، اما اخيرا رييس سازمان حمايت از 
تأمين روغن خام خبر و وعده داد كه توزيع روغن مايع 

و جامد در حداقل زمان ممكن انجام شود.

    وعده وزير صمت
قيمت تمامي كاالهاي مصرفي از شروع امسال روندي 
افزايش داش��ته اس��ت. قيمت ها در بازار به گونه اي 
بي ثبات و افزايش��ي است كه از ش��روع سال جاري 
تاكنون قيمت تخم مرغ كه يكي از كاالهاي بسيار 
پرمصرف براي مردم است سه بار افزايش پيدا كرده 
است. اين در حالي است كه عليرضا رزم حسيني وزير 
صنعت، معدن و تجارت در نشست هماهنگي آغاز 
طرح ويژه بازرسي و نظارت در ايام پاياني سال و نوروز 
كه هفته گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد، اعالم كرد كه بازار رها نشده و مورد نظارت 
مستمر اس��ت و اجازه نمي دهيم كه گران فروشي و 
بي ثباتي قيمت ها مردم را در شرايط سخت اقتصاد 
آزار دهد. گران فروش��ي در ب��ازار و عرضه كاال فقط 
مختص تخم مرغ نيست و در حال حاضر شكر نيز در 
خرده فروشي ها بيش از قيمت مصوب عرضه مي شود.

در حالي كه قيمت مصوب هر كيلوگرم شكر فله اي 
براي مصرف كننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعيين شده، 
اما اي��ن كاال با قيمتي بيش از قيمت مصوب در بازار 
عرضه مي شود و قيمت هر كيلوگرم از اين كاال بيش 
از ۱۱ هزار تومان است. همچنين با توجه به مشكلي 
كه در تامين روغن جامد مورد نياز بازار وجود دارد، 
قيمت روغن جامد نيز بسيار گران تر از قيمت واقعي آن 
است.  به گفته علي بهره مند رييس اتحاديه شيريني، 
قنادي و كافه قنادي در حالي كه قيمت مصوب هر 
حلب روغن ۱۰ كيلويي مخصوص قنادي ها ۱۲۰ هزار 
تومان است، اما اين كاال در بازار سياه به قيمت ۵۰۰ 

هزار تومان عرضه مي شود. 
عرضه كاال به قيمتي بيش از قيمت مصوب در حالي 
است كه سيد جواد احمدي معاون بازرسي و رسيدگي 
به تخلفات س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان نيز بر طرح بازرسي، نظارت و پايش 
بازار اقالم هدف و پرمصرف ويژه ايام پاياني سال تاكيد 
دارد و با بيان اينكه اين طرح از ۱۵ بهمن در سراسر 
كشور آغاز شده و تا ۱۵ فروردين ماه سال ۱۴۰۰ ادامه 
دارد، گفت: اين طرح با نظارت ويژه و مستمر بازرسان 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان هاي 
سراسر كشور بر كليه مراكز عرضه كاال شامل لبنيات 
)شير، ماست و پنير(، گوش��ت قرمز، گوشت مرغ، 
تخم مرغ، برنج، ش��كر، روغن نباتي، حبوبات، ميوه، 
پوش��اك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، خواربار 
و ش��يريني جات  و واحدهاي ارايه خدمات از جمله 
شركت هاي مسافرتي، هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي 

و انجام مي گيرد. 

درج قيمت ۱۱۰۰توماني
روي هر تخم مرغ الزامي شد

تس�نيم| مرتضي رضايي معاون امور توليدات دامي 
وزارت جه��اد كش��اورزي امروز در نشس��ت خبري به  
مناس��بت دهه فجر اظهار كرد: اجراي طرح مرغ سايز 
فعاًل به صورت پيشنهادي در حال اجراست و در آينده 
س��ازوكار و دس��تورالعمل هاي جديدي در اين ارتباط 
داريم. وي افزود: توليد و مصرف مرغ سايز عالوه بر آنكه 
به نفع اقتصاد خانوار است طعم و كيفيت بهتري نيز دارد 
همچنين ميزان دورريز و چربي در مرغ هاي متوس��ط 
كمتر از مرغ هاي درش��ت اس��ت. مع��اون وزير جهاد 
كش��اورزي ادامه داد: چربي هاي بيشتري كه از توليد 
مرغ درشت ايجاد مي شود در واقع با همان نهاده هايي 
توليد ش��ده كه با ارز ۴۲۰۰توماني به كشور وارد شده 
است. رضايي تصريح كرد: ضريب تبديل گوشت مرغ در 
كشور ۲.۰۷ است كه به دنبال كاهش ضريب تبديل به 
۱.۸ هستيم. وي ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي توسعه 
توليد و مصرف انواع ماكيان را در دستور كار دارد به طوري 
كه توليد صنعتي بوقلمون در سال هاي اخير افزايش يافته 
اس��ت. اكنون ۴۲ هزار تن به اين شكل در كشور توليد 
مي شود و اين محصول را مي توان از اكثر فروشگاه هاي 
مواد غذايي تأمين كرد. معاون امور توليدات دامي وزارت 
جهاد كشاورزي در ارتباط با توليد كره گفت: در حالي كه 
در س��ال قبل ۵۰ هزار تن كره به كشور وارد مي شد اين 
رقم در سال جاري به هفت هزار تن كاهش يافته است و 
با ضريب خودكفايي ۸۵درصدي در آستانه خودكفايي 
هستيم. رضايي همچنين با اش��اره به كاهش واردات 
گوشت قرمز گفت: ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن گوشت قرمز در 
سال گذشته به كشور وارد مي شد كه اين رقم امسال به 
۴۰ هزار تن كاهش يافته است. وي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با ابراز اينكه واردات جو در سال جاري 
۵۰ درصد كاهش يافته اس��ت، گفت: متأسفانه شاهد 
كاهش واردات اين محصول هستيم اما بايد توجه داشت 
كه تا دو ماه آينده مراتع كشور قابليت چرا پيدا مي كند و 
تا آن مدت نياز توليدكنندگان را مديريت خواهيم كرد. 
معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كش��اورزي در 
ارتباط با درخواست مرغداران براي افزايش قيمت اين 
محصول گفت: پيشنهاد افزايش قيمت گوشت مرغ به 
س��ازمان حمايت رفته است اما بايد توجه داشت كه در 
صورت تصويب اين طرح، افزايش قيمت اين محصول 
زياد نخواهد بود. رضايي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با دفاع از عملكرد سامانه بازارگاه گفت: بر اين اساس 
توانستيم گرفتن مبلغ پشت بارنامه و پول اضافه گرفتن 
از مرغ��داران را حذف كنيم و ديگر چنين امكاني براي 
سودجويان فراهم نيس��ت و ما حاضريم اين موضوع را 
راستي آزمايي كنيم. وي آزاد شدن صادرات شيرخشك را 
الزامي دانست و گفت: در صورتي كه صادرات شيرخشك 
آزاد نشود امكان حفظ خودكفايي در توليد اين محصول 
فراهم نخواهد بود زيرا بعد از توليد كره پودري به دست 
مي آيد كه بايد مازاد آن را صادر كنيم و بازار كشش الزم 
براي جذب آن را ندارد. معاون وزير جهاد كش��اورزي، 
وزارت صمت را مس��وول كنترل قيم��ت تخم مرغ در 
بازار دانست و تصريح كرد: ما در طرح عمده فروشي اين 
محصول را مورد پايش قرار داديم. رضايي گفت: طرح 
درج قيمت تخم مرغ روي بسته بندي و هر عدد تخم مرغ 
آغاز ش��ده است. بر اين اساس قيمت هر شانه تخم مرغ 
۳۱ تا ۳۳ هزار توم��ان و هر دانه آن حدود ۱۱۰۰ تومان 
خواهد بود. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: در صورتي 
كه قيمت هاي يادش��ده تخم مرغ در بازار رعايت نشود 

دستگاه هاي نظارتي مكلف به برخورد هستند.

روغن هايي كه
در عمده فروشي ها مانده اند

ايس�نا| رحمان ناصري��ان، مع��اون اقتصادي و 
بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به وضعيت روغن در بازار اظهار كرد: وضعيت روغن 
در بازار مناسب است و در حال حاضر ۸۵ درصد از 
فروشگاه ها روغن دريافت مي كنند. وي ادامه داد: 
موضوع كمبود روغ��ن را نمي پذيرم؛ مقدار زيادي 
روغن در عمده فروشي ها مانده كه خريدار ندارند و 

تب خريد روغن در بازار فروكش كرده است.

گران فروشي چاي نداريم
ايلنا| حبيب جهانساز، رييس سازمان چاي كشور 
درباره تامين بازار چاي اظهار كرد: امسال ميزان توليد 
چاي در كشور به دليل شرايط مناسب آب و هوايي با 
افزايش ۳ هزار تني روبه رو بوده اس��ت. وي ادامه داد: 
سال گذشته ميزان توليد چاي در كشور ۲۷ هزار تن 
بود كه در س��ال جاري به ۳۰ هزار تن رسيده است. به 
گفته رييس سازمان چاي كشور؛ بر اساس آمار سازمان 
بيش��تر حجم چاي توليد داخل در بازار عرضه شده و 
تقريبا حدود ۵ هزار تن چاي در انبارها باقي مانده كه 
به تدريج عرضه مي شود. جهانساز شرايط تامين چاي 
وارداتي را نيز مناس��ب ارزيابي ك��رد و افزود: با وجود 
تغيير ن��رخ ارز واردات چاي حجم واردات نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته تغييري نداشته است. وي 
ميزان واردات چاي در ۹ ماهه سال جاري را ۴۵ هزار تن 
عنوان كرد كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته 
است. جهانساز تاكيد كرد: با توجه به افزايش توليد و 
ثابت ماندن واردات كمبودي در بازار چاي نداريم و اين 
موضوع نبايد بهانه اي براي گران فروش��ي باشد.  وي 
دليل افزايش قيمت چند برابري چاي خارجي در سال 
جاي را حذف ارز ترجيحي براي واردات اين كاال عنوان 
كرد. رييس سازمان چاي كشور قيمت چاي وارداتي با 
وجود تغيير نرخ ارز واردات را منطقي دانست و افزود: 
هر كيلوگرم چاي خارجي با قيمت ۵ دالر وارد كشور 
مي شود كه با توجه به نرخ ارز و هزينه هاي مربوط به 
بسته بندي و... به قيمتي مي رس��د كه اكنون در بازار 
عرضه مي شود. جهانساز كمترين قيمت هر بسته چاي 
داخلي را ۳۵ هزار تومان و نوع ممتار آن را ۶۰ تا ۶۵ هزار 
تومان اعالم كرد. وي معتقد است؛ با توجه به هزينه تمام 

شده توليد قيمت چاي داخلي ارزان است.

»تعادل« بررسي مي كند

آياقيمتخودروافزايشمييابد؟

هدايت منابع ريالي و ارزي به سمت توسعه و توليد
اما در س��ال آينده، براي رسيدن به همه اين اهداف 
چه بايد كرد؟ تنها راه��كار اين حوزه افزايش توليد 
و صادرات دانش پايه است. هرگونه سياست گذاري 
پولي، مالي، رسانه اي و نظاير آن اگر اين هدف گيري 
را نداشته باش��د، نمي تواند به نتيجه مطلوب و غير 
تورمي ختم ش��ود.بايد رانت و فسادزدايي به عنوان 
هدف اصلي قانونگذاري و عمل قرار بگيرد، وقتي كه 
اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار كند آن زمان امكان 
تصميم سازي و تصميم گيري بهينه فراهم مي شود. 
اگر اين پيش نياز انجام نش��ود، مابقي شرايط اگر به 
فرض هم مناسب باشد، در نهايت ويتريني و فانتزي 
خواهند بود و مورد استفاده قرار نمي گيرد و مسكوت 
باقي مي ماند.اما چگونه مي توانيم اين حجم نقدينگي 
را كه در جامع��ه وجود دارد، كم كني��م تا منجر به 
تورم نش��ود. آن هم در صورتي ك��ه اكنون مي بينم 
كه يارانه ها در حال افزايش است. ملكي در اين باره 
توضيح داد و گفت: به جاي اين بايد هزينه هاي توليد 

را كاهش داده و فضاي كسب وكار را اصالح كرد.
راه حل هم مشخص است؛ بايد برخي قوانين مترقي 
اصالح فضاي كسب وكار كه در اين زمينه وجود دارد، 
اجرايي ش��ود و براي خاطيان قانون جرايم تنبيهي 
متناس��ب با جرم تعريف و اجرايي ش��ود. وقتي كه 
فساد و رانت وجود داشته باش��د، طبيعي است كه 
اين سياست هاي حاش��يه اي مثل باتالقي مي ماند 
كه هر اقتصادي را غ��رق مي كند.ما االن دچار يك 
خطاي تحليل گري هستيم بس��ياري از دستگاه ها 
دنبال فضاسازي و اختيار براي رانت خواري به بهانه 
حماي��ت از مس��تضعفين البته ب��ه كام ثروتمندان 
هس��تند اگر دولت و نظام سياس��ي ما ب��ه ارتقاي 
بهره وري و شفافيت روي بياورد تعامل برابر با جهان 
خارج برقرار نمايد خيلي از مش��كالت به راحتي با 
حداكثر رفاه براي مردم قابل حل و دستيابي است. 
بانك مركزي بايد پيگير هزينه كرد تسهيالت معوق 
باش��ددر مورد مس��ائل خارجي بايد تالش شود كه 
تعامل برابري با جهان به وجود بيايد و اقداماتي كه 

براي رفع تحريم ها هس��ت با رعاي��ت منافع ملي به  
فوريت و هوشمندانه انجام گيرد و سياست گذاري ها 
بايد به شيوه اي باش��د كه مانند گذشته هزينه هاي 
سنگين و ناخواسته به اقتصاد ومردم تحميل نشود.

در داخل هم بانك مركزي و نظام پولي كش��ور بايد 
به اين امر توجه كند كه پيگير افرادي كه تسهيالت 
كالني گرفته اند و اين پول ها را به سمت بخش هاي 
غيرمولد اقتصادي برده اند، باشد؛ پول ها را پس بگيرد 
و در اين موضوع اطالع رساني و شفاف سازي كند كه 
اگر مثال افرادي اين پول را به بخش توليد برده اند و 
از پس كار برنيامده اند بايد به صورت منصفانه تري با 
آنها برخورد شود. در مقابل، كسي كه وام هاي كالني 
گرفته و ب��ه كارهاي داللي روي آورده يا در خارج از 
كشور سرمايه گذاري كرده است، با او بايد با جديت 
برخورد ش��ود. يكي از مواردي كه پايه نقدينگي را 
افزايش داده است، وام هاي كالني  است كه اشخاصي 
به صورت رانتي و فسادآور گرفته اند و پس نداده اند. 
مهم تر از آن، عده اي كه تسهيالت را از مسير توليد 
منحرف كرده و به بخش س��وداگري برده اند و فقط 
باعث چالش و مشكل بيشتر در اقتصاد شده اند. در 
اين قسمت بانك مركزي بايد پول ها را كنترل كند 
و پول هايي كه كثيف هستند به صورتي مهار شوند. 
در عين حال، براي گردش پول هاي س��الم هم بايد 

امتيازاتي در نظر گرفته شود. 
يعني فقط نبايد در حوزه تسهيالت كسب وكار سلبي 
برخورد كرد و اعطاي امتيازات براي توليدكنندگان 
واقعي  يك رويكرد ايجابي و مثبت به مس��اله است. 
بانك مركزي بايد سياست هاي مستقلي را در پيش 
بگي��رد و همه منابع را به س��مت تولي��د و صادرات 
دانش پايه س��وق دهد و براي اينك��ه باالخره بايد با 
هزينه هايي كه غير توسعه اي و ضد توليدي هستند، 
مقابله كند. اگر قرار اس��ت ب��ه طبقات پايين كمك 
ش��ود طبيعتًا كمك ها بايد در قالب كارت هوشمند 
هزينه هاي اساسي صورت بگيرد. يعني اينكه مبلغي 
كه داده مي ش��ود فقط در قبال هزينه هاي ضروري 

قابل پرداخت باشد.
از طرف ديگر، كس��اني كه فعاليت هاي سوداگرانه 
دارند، بايد مهار ش��وند و از آنها ماليات گرفته شود؛ 
االن عمدت��ًا مالي��ات از بخش مول��د اقتصاد گرفته 
مي شود و عالوه بر آن موانع متعددي در سر راه توليد 
وجود دارد. خصوصا در ح��ق توليدكننده هايي كه 
ارزش افزوده براي كشور دارند، اجحاف حق مي شود؛ 
اينها بايد حل شود تا هزينه هاي توليد پايين بيايد، 
سود بايد در توليد و خالقيت باشد؛ اشتغال باال برود 
و توليد نيز افزايش يابد. بايد نقدينگي در جهت توليد 
حرك��ت كند در حالي ك��ه االن نقدينگي در جهت 
غيرتوليد حركت مي كند و س��وداگرانه س��ودهاي 
بيش��تري به همراه دارند، فعاليت هاي مولد سودي 
ندارند يا درگير انواع موانع توليد و كسب وكار نظير 
دريافت مجوز ،سهميه هاي رانتي، شمشير تعزيرات، 
قيمت گذاري هاي سركوبگرانه و...هستند. بنابراين 
بانك ها باي��د در اين چارچوب حركت كنند و عالوه 
بر اينكه به مصلحت جريانات سياسي وام پرداخت 
نكنند، شفاف عمل كنند و با وصول معوقات بانكي 
بزرگ وام گيرندگان به كنترل نقدينگي كمك كنند. 
درباره موضوع ارز، ش��فافيت گام اول بهبود اوضاع 
اس��ت. چه در ريال و چه در ارز بايد ش��فافيت هاي 
الزم چه بر دولت و ش��به دولت و اف��كار عمومي به 
وجود بيايد تا رانت ها حذف شود و اقتصاد به سمت 
تعادل حركت كند. وقتي ك��ه برخي نهادها با باال و 
پايين شدن نرخ ارز و تزريق و عدم تزريق ارز به بازار 
مي توانند به سودهاي كالن و افسانه هاي دست پيدا 
كنند، طبيعي است كه در جهت منافع مردم حركت 
نمي كنن��د و چنين افرادي فقط در جهت غارتگري 
اقتص��ادي و چپاول عم��ل مي كنن��د. بايد جلوي 
هزينه هاي زائد دولتي و غير دولتي هم گرفته شود. 
االن بسياري از هزينه هايي كه در جامعه ما هست، 
هزينه هاي ضدتوسعه اي است كه نبايد انجام شوند؛ 
بخش قابل توجهي از بودجه قابليت حذف و اصالح 
دارد، ولي توجهي به آن نمي شود و همه اينها باعث 

شده كه اقتصاد ما به اين ميزان كوچك و فقير شود.
در موضوع نقدينگي توجه به مسائل داخلي و خارجي 
در كن��ار هم وج��ود دارد، در مجموع حرف من اين 
اس��ت كه به فعاليت هاي رانت��ي و انحصاري يا ضد 
توسعه اي نبايد منابع تزريق شود چه منابع بودجه اي 
و چه منابع بانكي و...  اگر جلوي اينها گرفته ش��ود و 
از اينها ماليات شفاف گرفته شود و در كنار آن منابع 
محدود پولي و ارزي به س��مت توليد صادرات محور 
 دانش پايه جهت داده شود و نه به سمت خام فروشي 
و صادرات آن به راحتي اقتصاد بس��مت توس��عه و 
پيشرفت سوق پيدا مي كند.اگر اين اتفاقات صورت 
بگيرد ما هم ش��بيه جوامع مترقي مي توانيم جلوي 
گس��ترش بي رويه پايه پول��ي را بگيريم و هم اينكه 
منابع را در راس��تاي توسعه و اش��تغال و پيشرفت 

كشور قرار دهيم. 
كاري كه در نهايت باعث ش��ود كه ت��ورم كاهش و 
اش��تغال س��الم افزايش  يابد.اگر سياست گذاري ها 
اصالح ش��ود، قاعدتا به مرور شاهد كاهش قيمت ها 
خواهيم ب��ود و ديگر ني��ازي به دخال��ت دولت در 
نرخ گذاري و س��ركوب قيمت ها نخواهيم داش��ت 
.براي مثال، دولت اجازه مي ده��د مواد اوليه و خام 
كه نرخ دولتي دارد، به صورت آزاد به فروش برس��د 
يا صادر ش��ود، از آن طرف، توليدكننده داخلي بايد 
كااليش قيمت گذاري شود تا به مردم تحويل دهد. 
يعني مواد اولي��ه را به ص��ورت آزاد و گران بخرد و 
محصول ساخته ش��ده خود را به اسم مردم ارزان تر 
بفروشد! و سود آن به دست دالل و رانت خوار برسد. 
در همين موضوع خودروها، تصور مي كنيد، س��ود 
نهايي نصيب چه كسي مي ش��ود!؟ به اسم مردم به 
كام رانت خواران و غارتگران اقتصادي! ولي راه حل 
كنترل نقدينگي و تورم و مديري��ت بازارها تنها در 
گرو شفافيت اقتصادي اس��ت و رانت خواران كشور 
را به اينجا رس��انده اند. به طوري كه عده اي زد و بند 
دارند و فضاسازي مي كنند تا نرخ ها در اختيارشان 

باقي بماند كه بايد جلوي اين رويه ها گرفته شود.

ادامه از صفحه اول



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Tue. Feb 9. 2021  1874   سه شنبه    21      بهمن 1399   26 جمادي الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:19اذانمغرب:17:59اذانصبحفردا:5:32

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

بازيگر و كارگردان پيشكسوت تئاتر و سينما درگذشت
حميد صفايي بازيگر، كارگردان و نمايشنامه نويس پيشكسوت عرصه تئاتر، سينما و تلويزيون صبح روز دوشنبه )۲۰ بهمن ماه( در سن 
۶۷ سالگي در اثر سكته قلبي درگذشت.حميد صفايي نمايشنامه نويس، كارگردان و بازيگر متولد ۱۳۳۳ بود كه فعاليت هنري خود را 
از اواسط دهه ۵۰ در تئاتر آغاز كرد. او بازيگر و عضو گروه تئاتر »كوچ« به سرپرستي بهزاد فراهاني بود و در بيشتر نمايش هايي كه اين 
كارگردان روي صحنه برد، بازي كرد.بر اساس اين گزارش و به نقل از ستاد خبري جشنواره سي ونهم تئاتر فجر، از جمله فعاليت هاي 
او در عرصه بازيگري مي توان به بازي در نمايش هايي مانند »مطرب«، »مريم و مرداويج«، »عروس«، »معدن« اش��اره كرد. زنده نام 
صفايي نمايش هايي مانند »كلووي«، »نبي سليمان«، »عروس صفه«، »خانه زيباي عشق« و... را به عنوان كارگردان روي صحنه برد.

رويداد

عاقد ۱۲۰ مورد كودك همسري در نمين دستگير و روانه 
زندان شد.دادستان شهرستان نمين گفت: عاقد ۱۲۰ 
مورد كودك همسري در نمين دستگير و روانه زندان شد 
كه با بررسي هاي انجام يافته متهمان شناسايي شدند و 
دو دفترخانه پلمب شد. عظيم اكبري با اشاره به تشكيل 
پرونده در اين ارتباط نيز گفت: شناسايي متهمان براي 
برخي به دليل نداشتن سند و مدارك كافي مقدور نبود و 
تمامي متهمان شناسايي شده اهل آبي بيگلوي شهرستان 
نمين كه با ضمانت اخذشده عقد كرده بودند به جرم عقد 
كردن دختران زير سن قانوني روانه زندان شدند.دادستان 
شهرستان نمين گفت: دادستان به عنوان مدعي العموم 
در راستاي احقاق حقوق عامه و جلوگيري از ترويج اين 
فرهنگ نادرست و اشتباه ورود پيدا كرده است و جرم ۶ 
ماه تا ۳ سال براي متهمان در نظر گرفته شده است كه اين 
اتهام شامل خانواده هاي دختر و پسر مي شود كه در اين 
امر دخيل بوده اند. اكبري تصريح كرد: يكي از علل افزايش 
آسيب هاي اجتماعي ازدواج زودهنگام دختران است كه 
در برخي مناطق همچنان ادام��ه دارد در حالي كه اين 
موضوع نتايج بسيار منفي در زندگي افراد بعد از رسيدن 
به سن قانوني دارد و عالوه بر رها كردن دوران تحصيل 
خود مجبور به وارد شدن به يك زندگي مشترك كاماًل 
بي اطالع هستند. او اظهار كرد: نياز است در اين زمينه 
رصدهاي همه جانبه داش��ته باشيم تا بتوانيم از حقوق 

كودكان به نحو احسن دفاع كنيم و شاهد ريشه كن كردن 
اين فرهنگ غلط بين مردم باشيم كه انتظار مي رود در 
اين راستا خانواده ها نيز با ما همكاري هاي الزم را داشته 
باشند. اما در قانوني كه سال ۱۳۷۰ به تصويب رسيد آمده 
است: » عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال 
تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام 
شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با 
تشخيص دادگاه صالح« كه البته در هيچ كدام از اين ۱۲۰ 

مورد عقد انجام شده اين قانون رعايت نشده است. بسياري 
از والدين از مراجعه به دادگاه براي دريافت اجازه سر باز 
مي زنند و در بسياري از موارد ترجيح مي دهند با پرداخت 
مبلغي اضافه تر عاقد را مجاب كنند كه عقد را جاري كند 
و بسياري ديگر البته با ثبت نكردن عقد رسمي و تنها عقد 
شرعي اين كار را به بعد از زماني كه دادگاه اجازه داده است 
موكول مي كنند، كه در هر دو صورت مشكل از شكلي به 

شكل ديگر درآمده و قطعا حل نمي شود.

دستگيري عاقد ۱۲۰ عقد كودك همسري
جامعه ادامهازصفحهاول

بازنشستگان را دريابيد
 آس��ايش آنها در دوران س��الخوردگي باشد، 
حتي كفاف خرج ده روزشان را هم نمي دهد، 
اي��ن تازه در مورد كس��اني اس��ت كه صاحب 
خانه ان��د و نمي خواهن��د اجاره به��ا پرداخت 
كنند، آنه��ا كه هنوز مس��تاجرند ك��ه ديگر 
اوضاعش��ان خيلي بدتر اس��ت. خيلي از آنها 
هم��ان روز اول دريافت حق��وق درصد قابل 
توجهي از آن را به صاحبخانه مي دهند و براي 
امرار مع��اش مجبورند دوباره س��ر كار بروند. 
مساله ديگر تفاوت هايي است كه بازنشستگان 
ب��ا يكديگر دارن��د، اينكه سال هاس��ت بحث 
همسان س��ازي حقوق مطرح شده و دست و 
پا شكس��ته هم به اجرا رسيده اما باعث نشده 
تا بازنشس��تگان تامين اجتماعي يا كشوري و 
لشكري تفاوت هاي فاحشي با يكديگر نداشته 
باش��ند. بحث مس��تمري بگيران ك��ه ديگر 
خيلي دردناك تر است و وقتي تنها با دريافت 
حقوق هاي زير يك ميلي��ون تومان مجبورند 
چرخ زندگ��ي ش��ان را بچرخانند. بس��ياري 
از بازنشس��تگان تامين اجتماعي خواس��تار 
اين مس��اله هس��تند كه حقوقش��ان با ديگر 
بازنشستگان به يك اندازه باشد، البته كه حتي 
بازنشستگان لشكري و كشوري هم در بسياري 
از مواقع دخلشان جوابگوي خرجشان نيست.

مس��اله اينجاس��ت كه ما در يك رقابت نابرابر 
هميشه در حال باختن هستيم، چون تا افزايش 
حقوق در جايي اتف��اق مي افتد، قيمت ها هم 
اوج مي گيرند، تا بحث يكسان س��ازي حقوق 
بازنشس��تگان مي ش��ود، قيمت ه��ا صعودي 
مي ش��وند و گاهي وقت ها ت��اوان اتفاق هاي 
نيفتاده را هم بايد پس بدهيم. بازنشس��تگان 
روزهاي خوبش��ان را به فقر و نداري باخته اند. 
آنها نمي دانس��تند كه قرار است بعد از سال ها 
خدمت باز هم هشت ش��ان گرو نه شان باشد 
و از پ��س هزينه ه��اي زندگي ب��ر نيايند. آنها 
نمي دانستند كه قرار اس��ت در مقابل عروس 
و داماد و نوه هايش��ان س��ر افكنده شوند. آنها 
نمي دانستند كه در دوران پيري تازه بايد كفش 
آهني به پا كنند و به دنبال گرفتن حق ش��ان 
از اين س��ازمان به آن س��ازمان بروند و فرياد 
بزنند. روياي بازنشستگي آنها اين نبود، روياي 
سال هاي پيري شان زندگي شادتر و بهتر بود 
كه همه ما چه جوان و چه پير با توجه به شرايط 

كنوني از تجربه آن محروم مانده ايم. 
مشكالت اقتصادي هر روز بيش از روز گذشته 
بر گرده مردم فشار مي آورد و دولتمردان سعي 
دارند با شور و ش��عار وعده روزهايي را بدهند 
كه معلوم نيس��ت كي قرار اس��ت از راه برسد. 
اما بازنشس��تگان زمان زيادي براي ديدن اين 

روزها و اين وعده ها ندارند. آنها را دريابيد.

كرونا جان ۶۷  نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميليون و ۴۷۳ هزار و ۷۵۶ 
نفر در كشور بطور قطعي به ويروس كرونا 
مبتال ش��ده و با فوت ۶۷ نفر از بيماران 
مبتال به كرون��ا تعداد ج��ان باختگان 
كرونا در كش��ور به ۵۸ ه��زار و ۵۳۶ نفر 
رسيده است.سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معياره��اي قطعي تش��خيصي۷ هزار 

و ۳۲۱ بيم��ار جديد مبت��ال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد و ۷۰۷ نفر بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و 
۴۷۳ هزار و ۷۵۶ نفر رسيد.سيما سادات الري افزود: 
خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۲۶۰ هزار و ۴۵ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين۳۷۷۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و 
تاكنون ۹ ميليون و ۷۲۲ هزار و ۹۶۹آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. او گفت: بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۳۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، 

۱۷۸ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۲۳۴ 
شهرستان نيز در وضعيت آبي قرار دارند. 
الري ادامه داد: شهرستان هاي عجب شير 
در آذربايجان شرقي، اردستان در اصفهان، 
اسفراين در خراسان شمالي، گرمسار در 
سمنان، بافت در كرمان، پاوه در كرمانشاه، 
بندرگز و كردكوي در گلس��تان، آستانه 
اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، 
صومعه س��را و الهيجان در گيالن، آمل، بابل، بابلسر، 
بهش��هر، تنكابن، جويبار، رامسر، س��اري، سوادكوه، 
قائمشهر، محمودآباد، نكا، نور و نوشهر در مازندران، 
بستك، بندرلنگه و قشم در هرمزگان، بهار، تويسركان 
و رزن در هم��دان و ابركوه در يزد در وضعيت نارنجي 
قرار دارن��د. به گفته او اتوبوس هاي درون ش��هري از 
كانون هاي انتقال كروناست. توصيه اين است كه قبل 
از ورود و هنگام استفاده از اتوبوس از ماسك استفاده 
ش��ود. هموطنان عزيز تا جاي ممكن از سوار شدن به 
اتوبوس هاي شلوغ خودداري كنيد و هنگام استفاده از 

اتوبوس يك متر فاصله از افراد را رعايت كنيد.

توزيع متادون در داروخانه ممنوع است
رييس كانون سراس��ري انجمن هاي 
صنفي مراكز س��رپايي درم��ان اعتياد 
كشور از آخرين وضعيت مصوبه توزيع 
داروه��اي مخ��در در داروخانه ها خبر 
داد. جمال فرهمندي��ان گفت: در اين 
راستا نامه اي از سوي س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر به دستگاه ها ابالغ و قرار بر 
اين شده است كه براي توزيع داروهاي 

مخدر روال به صورت قبل باشد؛ به اين مفهوم كه تا 
اطالع ثانوي دارو صرفا توس��ط مراكز درمان اعتياد 
به بيمار ارايه ش��ود. او با بيان اينكه در مسير موضوع 
توزيع داروهاي مخدر توسط داروخانه ها با فراز و فرود 
بس��ياري مواجه بوده ايم، گفت: برايند اين موضوع 
منجر به نامه اي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
دستگاه ها ابالغ و قرار بر اين شده است كه براي توزيع 
داروهاي مخ��در روال به صورت قبل باش��د؛ به اين 
مفهوم كه تا اطالع ثانوي دارو صرفا توسط مراكز درمان 

اعتياد به بيمار ارايه ش��ود و به هيچ وجه 
دارو توس��ط داروخانه ها توزيع نش��ود. 
كارگروه هايي ه��م كه براي اين موضوع 
مش��خص ش��ده اند كه در حال بررسي 
موضوع هستند. او افزود: كانون سراسري 
انجمن هاي صنفي مراكز سرپايي درمان 
اعتياد كشور نيز هميشه اعالم كرده كه 
مطيع قانون اس��ت. از نظر قانون، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در اين زمينه سازمان باالدستي 
اس��ت و نامه اي كه ابالغ كرده بر سازمان هاي ديگر 
ارجح  و فصل الخطاب است. رييس كانون سراسري 
انجمن هاي صنفي مراكز سرپايي درمان اعتياد كشور 
با اشاره به تاثير توزيع داروهاي مخدر در داروخانه ها 
بر درمان بيماران يادآور شد: به دليل اينكه با توزيع 
داروهاي درم��ان اعتياد در داروخان��ه، روند درمان 
معتادان دچار مشكل مي شود، كانون با اين موضوع 

به شدت مخالف است.

چرا تاالب ميانكاله سم توليد مي كند
اداره حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
مازندران م��رگ بي��ش از ۲۳۰۰ پرنده 
مهاجر ازجمله چنگر معمولي، فالمينگو، 
مرغابي تلف��را و... را در ت��االب ميانكاله 
تاييد كرده است. از سوي ديگر سازمان 
دامپزش��كي نيز اعالم كرده اس��ت كه 
علت مرگ پرندگان تاالب ميانكاله سم 
بوتوليسم اس��ت؛ همان سمي كه سال 

گذشته هم س��بب مرگ ۴۰ هزار پرنده مهاجر در اين 
تاالب شد.حر منصوري عبدالملكي فعال محيط زيست 

درباره سم بوتوليسم و مرگ پرندگان مهاجر 
در ميانكاله اظهار كرد: عده اي بر اين باورند 
كه كاهش سطح آب تاالب ميانكاله سبب 
توليد سم و مرگ و مير پرندگان شده است 
اين درحالي است كه طي سال هاي۱۹۸۱ 
تا ۱۹۸۴ نيز كش��ور ايران با خشكسالي 
مواجه و تاالب ميانكاله خيلي بيش��تر از 
حال  حاضر خشك شده بود اما هيچ سند و 
گزارشي مبني بر مرگ و مير گسترده پرندگان مهاجر 

در ميانكاله طي آن سال ها وجود ندارد.

ادبیات

تيمي از دانشگاه بيرمنگام در ابتكاري جديد، به كمك مردمان محلي آثار »ويليام 
شكسپير« نمايشنامه نويس سرشناس انگليسي را در ۹۳ زبان و گويش مختلف 
احيا كرد.به گزارش روزنامه گاردي��ن، كتابخانه بيرمنگام ميزبان بزرگ ترين 
كلكسيون آثار شكسپير در بين كتابخانه هاي عمومي جهان است. اين كلكسيون 
كه تاالر يادبود شكسپير نام دارد، در سال ۱۸۶۴ ميالدي به مناسبت سيصدمين 
سالروز تولد وي تشكيل شد و اولين مجموعه بزرگ از آثار اين نمايشنامه نويس 
در جه��ان بود.صحنه جهاني يا World Stage جديدترين بخش اين پروژه 
اس��ت شامل مجموعه اي از هفت فيلم كوتاه كه در آن ۱۴۰ شهروند چندزبانه 
بيرمنگامي به ۹۳ زباني كه در اين كلكسيون پيدا مي شود، نقش بازي مي كنند.

ويليام شكسپيريكي از بزرگ ترين و نام آورترين نمايشنامه نويسان جهان به شمار 
مي رود كه با خلق ۳۹ نمايشنامه شاخص به شهرت جهاني دست يافت. اوعالوه بر 
نمايشنامه نويسي، شاعر هم بود و ۱۴۵ غزل و ۲ قصيده از خود به يادگار گذاشت.

احياي آثار شكسپير در بيش از ۹۰ زبان و گويش
سینما

دبير شوراي صنفي نمايش از برنامه ريزي براي اكران چهار فيلم سينمايي، 
پس از جش��نواره فيلم فجر و در ماه هاي بهمن و اس��فند خبر داد.مرتضي 
شايسته گفت: با توجه به شرايطي كه براي اكران فيلم ها در زمان جشنواره  
فجر وجود داش��ت، ما نيز اين روند را از اين پ��س ادامه مي دهيم و دو فيلم 
»ش��ناي پروانه« به كارگرداني محمد كارت و »آنجا هم باران مي بارد« به 
كارگرداني نادر طريقت از ۲۳ بهمن ماه اكران مي شوند.او افزود: همچنين 
فيلم »الله« به كارگرداني اسداهلل نيك نژاد از ۲۹ بهمن و فيلم »آن شب « 
كورش آهاري از ۶ اسفند ماه روانه اكران خواهد شد. البته سينماها همچنان 
بر رعايت پروتكل ها تاكيد دارند و تمهيداتي كه براي تضمين فروش سينماها 
در نظر گرفته ش��ده بود تا آخر اس��فندماه همچنان برقرار اس��ت.او درباره 
برنامه ريزي براي اكران نوروزي س��ال جديد هم گفت كه در اين باره هفته 

آينده تصميم گيري خواهد شد.

۴  فيلم پيش از نوروز روانه اكران مي شوند

گليماندگار| داستان رحم هاي اجاره اي 
مربوط به ديروز و امروز نيست. سال هاست 
كه اين اتفاق نه تنها در كشور ما كه در تمام 
دنيا رخ مي دهد. اما مساله اينجا كمي فرق مي كند. دالالن 
در اين زمينه هم ورود كرده اند و بازار را به دست گرفته اند. 
بماند كه خيلي از مادراني كه در آرزوي فرزند هستند ولي 
توان بارداري را ب��ه هر دليلي ندارند، به اين افراد مراجعه 
مي كنند تا بتوانند فرزندي س��الم از مادري سالم داشته 
باش��ند، اما در اين بين هس��تند مادراني هم كه ترجيح 
مي دهند حتي با وجود سالم بودن به دنيا آوردن فرزندشان 
را به فرد ديگري بسپارند. هر چه هست اين روزها بازار رحم 
اجاره اي هم داغ شده و حاال تبليغات آن به فضاي مجازي 
هم رسيده، از اينكه زنان جوان را به كاري پر درآمد و پر 
سود دعوت مي كنند كه يا رحمشان را اجاره بدهند يا 

اهداي تخمك داشته باشند. 

    دالالن در اين بازار چه  مي كنند
خيلي ساده است، رساندن مادراني كه به دنبال رحم 
جايگزين مي گردند و زناني كه به هر دليل كه اغلب هم 
دليل اصلي آن مشكالت اقتصادي است و به دنبال كسي 
هس��تند تا رحم خود را به آنها اجاره بدهند و با كسب 
درآمد مشكالت مالي شان را حل كنند، كار هر كسي 
نيست. بايد كساني در اين ميان به عنوان واسطه حضور 
داشته باشند، چرا كه هيچ ساز و كار ديگري براي اين 
افراد وجود ندارد. مادراني كه در آرزوي فرزند هستند و 
توان بچه دار شدن را ندارند، در خيلي از موارد حاضرند 
هر مبلغي را بپردازند تا بتوانند بچه دار شوند و زناني كه 
سختي امرار معاش آنها را مستأصل كرده يك حلقه 
رابط مي خواهند و دالالن اين ميانه را در دست گرفتند 

و اغلب هم درآمد خوبي دارند.

   قيمت ها از 50 ميليون تا صد ميليون 
در نوسان است

ام��ا قيمت رحم هاي اج��اره اي از ۵۰ ميلي��ون تومان تا 
۱۰۰ميليون تومان در نوسان است، بستگي به اين دارد 
كه خانواده متقاضي چقدر پول داشته باشند و البته فرد 
داوطلب هم چقدر مشكالت مالي داشته باشد. در اين بين 

سهمي هم به دالالن مي رسد كه اين خود بر روي قيمت 
نهايي كه توافق مي كنند، تاثير بسزايي دارد.

   ب�راي حل مش�كالت اقتص�ادي ام به اين 
پول نياز دارم

عاطفه زني ۳۰ ساله است، او خودش يك دختر ۱۰ ساله 
دارد و چند س��الي مي شود كه از همسرش جدا شده، او تا 
به حال سه بار رحمش را اجاره داده و حاال براي بار چهارم 
آماده اين كار مي شود. اولين بار سال ۹۱ زماني كه دخترش 
تنها دو سال داش��ت و هنوز طالق نگرفته بود با تشويق 
همسرش اين كار را كرد، آن موقع البته مبلغي كه دريافت 
كردند خيلي زياد نبود و مجبور بودند ۲۰ درصد از آن پول 
را هم به دالل بدهند. آخرين بار هم سال ۹۸ اين كار كرده 
و اين بار به قول خودش شانس با او يار بوده و خانواده خيلي 
پولداري به او پيشنهاد داده بودند، البته كه خانم خانه هم 
براي بارداري مشكلي نداشته اما اصال دوست نداشته كه ۹ 
ماه تمام را دست و پاي باد كرده و حالي نزار سپري كند! به 
همين خاطر عاطفه را انتخاب كردند تا فرزندشان را به دنيا 
بياورد و او يك دوقلوي دختر و پسر براي اين خانواده متمول 
به دنيا آورده، آنها هم به قدري از اين ماجرا خوشحال بودند 
كه در يكي از شهرك هاي اطراف تهران خانه اي كوچك 
براي عاطفه خريدند تا از مصيبت مستاجر بودن راحت شود. 
عاطفه مي گويد: هر روز دعايشان مي كنم، آنها زندگي من 
و دخترم را دگرگون كردند، حاال هر درآمدي داشته باشم 
براي خودم و دخترم هزينه مي كنم، ديگر نگران جابه جايي 
و پرداخت اجاره خانه نيس��تم.  او در مورد اينكه پس چرا 
دوباره مي خواهد اي��ن كار را انجام دهد، مي گويد: اين بار 
مي خواهم با پولم ماشين بخرم و اين آخرين باري است كه 
اين كار را انجام مي دهم، چون ديگر سنم باال مي رود و توان 
اين كار را ندارم، من تمام اين سال ها به طور طبيعي زايمان 
كردم اما اين بار با خانواده متقاضي توافق كرده ام بايد سزارين 

كنم، چون ديگر واقعا توان و تحمل درد كشيدن را ندارم.

    همه  خوش شانس نيستند
اما در ميان كساني كه حامل مي شوند، همه مثل عاطفه 
خوش شانس نيستند، رويا يكي ديگر از كساني است كه 
در اين باره مي گويد: من سال ۹۶ براي اولين بار دست به 

اين كار زدم، آن هم به اين خاطر كه همسرم بيكار شده بود 
و نمي توانستيم از پس هزينه هاي زندگي بر بياييم، من دو 
تا بچه دارم و تامين هزينه هاي اينها خيلي سخت است. آن 
سال من از خانواده متقاضي ۳۵ ميليون تومان گرفتم و 
البته ۵ ميليون آن را دالالل برداشت، اما براي گرفتن همين 
پول هم كلي اعصاب و روانم به هم ريخت، خانواده كه بچه 
را گرفتند براي تسويه حساب خيلي اذيتم كردند، از طرفي 
هم من دچار افس��ردگي بعد از زايمان شدم، خالصه كه 
خيلي سخت گذشت به همين خاطر گفتم ديگر هيچ وقت 
اين كار را نمي كنم، اما االن دوباره دارم وسوسه مي شوم كه 
اين كار را انجام بدهم، االن ۳۲ ساله ام. اگر خانواده اي باشد 
كه پول خوبي بدهد و البته درس��ت و حسابي پول بدهد 
و بازي در نياورد حتما اين كار را مي كنم، در اين ش��رايط 
آنقدر وضعيت اقتصادي مان بد است كه ديگر نمي دانيم 

بايد چه كار كنيم. 

    اهدا تخمك  درآمدي ندارد
پروانه يكي ديگر از افرادي است كه دالل اينستاگرامي به 
من معرفي مي كند، او هم به دنبال خانواده اي است كه رحم 
جايگزين بخواهند، مي گويم چرا تخمك اهدا نمي كني، 
مي گويد: درآمدي ندارد، مث��ال ۳ تا ۴ ميليون تومان اما 
رحم جايگزين برايم خيلي بهتر است، من سه سال پيش 
از همسرم جدا شده ام و االن با خانواده ام زندگي مي كنم، 
وقتي به آنها گفتم مي خواهم چه كار كنم خيلي عصباني 
شدند اما وقتي فهميدند از اين راه مي توانم ۱۰۰ ميليون 
تومان درآمد داشته باشم، راضي شدند. اسم پول كه بيايد 
سنگ آب مي ش��ود. پروانه ۲۸ سال سن دارد و تا به حال 
زايمان نكرده و مي گويد اگر بتواند تا ۳۲ سالگي سه بار اين 

كار را انجام دهد درآمد خوبي كسب خواهد كرد. 

    از مادران تا حامالن
اما يك نكته كه هميشه اينجا ناديده گرفته مي شود، حق 
و حقوق زناني است كه به دليل فشارهاي اقتصادي تن به 
اين كار مي دهند، خيلي از آنها در طول بارداري نس��بت 
به جنيني كه در درونشان رشد مي كند، حس تعلق پيدا 
مي كنند و بعد ناگهان بعد از زايمان مجبورند بچه را تحويل 
خانواده اي دهند كه از آنها پول گرفته تا فرزندشان را در 

درونش بزرگ كند. بعد از زايمان اكثر اين زنان با احساس 
دوگانه اي مواجه مي شوند، خيلي از آنها نمي توانند با اين 
اتفاق به طور طبيعي كنار بيايند، ماه ها و حتي سال ها از نظر 
روحي و رواني دچار پريشاني مي شوند و در هر گوشه اين 
شهر به دنبال كودكي مي گردند كه روزي در درون خود 
آن را پرورانده بودند. كودكي كه حاال مادر و پدر خودش را 
دارد هيچ نشاني هم از او به ياد نمي آورد.مساله اينجاست 
كه بعد از زايمان و پرداخت پول ديگر كسي با زن حامل 
كار ندارد و او مي ماند و تنهايي و زجري كه در خلوت خود 

تحمل مي كند. 

  كاسبي دالالن از بازار داغ رحم اجاره اي!
مي گويند در اين توافق، هر سه طرف برنده اند، مشروط 
به اينكه متقاضي اصلي تواف��ق، )زوج نابارور( داراي 
تمكن مالي باشد. اين وسط »مادر ميانجي« سهمش 
را مي گيرد، دالل هم به نان و نوايي مي رسد. متقاضي 
از قرار بايد ميليون ها تومان وجه ناقابل را دودس��تي 
تقديم كند. گويا نرخ ها در اين بازار بي سامان، متفاوت 
است اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه تولد يك نوزاد 
به ش��يوه »حمل جايگزين« به طور تقريبي بيش از 

۱۰۰ ميليون تومان به عنوان وديعه و ماهانه يك تا دو 
ميليون تومان آب مي خورد.

    3 ميليون زوج نابارور
آمارهاي سال گذشته مي گويند سه ميليون زوج در ايران 
نابارورند و مطابق گفته هاي معاون درمان وزارت بهداشت، 
ساالنه حدود ۸۸  هزار زوج نابارور به اين جمعيت افزوده 
مي شوند. برخي پزشكان و متخصصان، »حمل جايگزين« 
را شيوه اي موثر براي درمان ناباروري مي دانند اما تاكنون 
هيچ قانوني در اين زمينه به تصويب نرسيده و تنها بر اساس 
فتواي برخي مراجع و فقها اين روش به كار گرفته مي شود. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد، اجراي چنين شيوه درماني از 
مسير اصلي خود منحرف شده، به دليل اينكه دالل ها براي 
جيب متقاضي كيسه مي دوزند. ضمن اينكه خأل بانك 
اهداي جنين و تخمك در برخي مراكز درماني باعث شده 

دالل ها پا به ميدان بگذارند.

    خألهاي قانوني 
به گفته گروهي از پزشكان به دليل نبود قانون، برخي از اين 
طريق داللي مي كنند، افرادي كه شايد صالحيت علمي 

هم نداشته باشند. آنها معتقدند در رابطه با رحم جايگزين و 
اهدا تخمك و جنين، نيازمند قوانين دقيق و سامانه اي براي 
ثبت هستيم. برخي از پزشكان هم به اين نكته اشاره كرده اند 
كه در حال حاضر مشخص نيست فرد چندبار تخمك خود 
را اهدا كرده به همين علت ممكن اس��ت، بارها اين اقدام 
را انجام داده باشد كه تكرار آن، در آينده باعث گسترش 
بيماري هاي ژنتيكي در جامعه و مسائل حقوقي مرتبط با 
اهداشده و ازنظر ازدواج با محارم، دردسرساز خواهد بود. از 

طرفي مشخص نيست، والد ژنتيكي آنها چه كسي است.

    نوزاداني كه خواهر و برادر ژنتيكي اند
دكتر مهناز اشرفي، جراح و متخصص بيماري هاي زنان و 
زايمان در اين باره به »تعادل« مي گويد: امكان دارد خيلي از 
نوزادان، خواهر و برادر بيولوژيك باشند يعني ازنظر ماهيت 
تخمكي عين هم باشند و ممكن است خانمي به چند مركز 
تخمك بدهد او تأكيد مي كند: در حوزه تخمك اهدايي 
مشكالت ما بيشتر از رحم اجاره اي است زيرا هنوز سامانه 
ثبت اطالعات نداشته و نمي دانيم چه افرادي به ديگران 
تخمك اهدا مي كنند، به نظر مي رسد در اين حوزه، وزارت 

بهداشت كم كاري كرده است.

گزارش

افزايش هزينه هاي رحم اجاره اي تا ۱۰۰ ميليون تومان

مشكالتمعيشتيوافزايشمادراناجارهاي
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