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 صفحه 2 

 صفحه 8 

يادداشت- 1

تصميمات ضد توليد  مجلس
صحب��ت ه���اي����ي ك���ه 
رييس جمهوري در خصوص 
سياسي  تصميم س��ازي هاي 
مجلس در خص��وص بودجه 
مطرح كرد، موضوع جديدي 
نيس��ت، اين صحبت ها پيش 
از اين باره��ا توس��ط اس��اتيد 
اقتص��ادي، صاحب نظ��ران و 
كارشناس��ان، مطرح و درباره آن صحبت ش��ده است و 
كارشناسان هفته ها اس��ت ابعاد و زواياي گوناگون آن را 
تشريح مي كنند. در واقع با وجود شعارهايي كه مجلس 
قبل از انتخابات 98 مطرح كرده بود و از بودجه اي اصالح 
ش��ده و انقباضي س��خن مي گفت، اما در عمل آنچه كه 
مردم و كارشناسان مش��اهده كردند؛ برخالف اين ادعا 
بود. بدون ترديد اين روند در سال آينده اقتصاد ايران را با 
مشكالت عديده اي مواجه خواهد كرد. در يك فقره، فقط 
نرخ پايه ارز را از 4200 تومان به 17500 تومان افزايش 
دادند. موضوعي كه سقف عمومي بودجه را تا حد زيادي 
افزايش داده است و احتماال اقتصاد كشور را با تكانه هاي 
تورمي عميقي روبه رو خواهد كرد. از سوي ديگر بررسي 
روند تصميم سازي هاي مجلس در خصوص بودجه نشان 
مي دهد كه نمايندگان تالش كرده اند تا از طريق افزايش 
يارانه هاي نقدي ب��ه زعم خود تا 2براب��ر افزايش دهند. 
بر اس��اس تصميم نمايندگان حدود 80ميليون ايراني 
به انواع و اقس��ام مختلف از يارانه ه��اي نقدي بهره مند 
خواهند شد. اين تصميم مجلس 2 وجه دارد كه نمي توان 
به س��ادگي از آن عبور كرد. از يك طرف نشان مي دهد 
وضعيت اقتصادي كش��ورمان به اندازه اي بحراني است 
كه اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان نيازمند دريافت يارانه 
هستند. از سوي ديگر هم شاخص هاي اقتصادي كشور 
با تكانه هايي چون رش��د تورم، توس��عه پايه پولي، رشد 
نقدينگي و افزايش فقر مطلق خواهد شد. ضمن اينكه 
اين پالس را به جهان ارسال مي كند كه در ايران سيستم 
اقتصادي مبتني بر اعانه جريان دارد و مساله رشد توليد، 
بهبود محيط كس��ب و كار و رش��د اقتصادي براي اين 
ادامه در صفحه 5 كشور مطرح نيست.   

علي قنبري

»تعادل«داليلسرخپوشيبازارسرمايهرابررسيميكند

گروه بورس| شاخص كل بازار س��رمايه در ادامه روند 
افت س��نگين خود طي 10 روز گذش��ته به كانال يك 
ميليون و صد هزار واحدي س��قوط كرد و هفته گذشته 
توانست با رش��د كمي كه بسياري از س��هامداران آن را 

دس��توري دانس��تند به ميانه هاي كانال يك ميليون و 
200 هزار واحدي بازگردد. اما نماگر در سه روز گذشته 
بار ديگر رون��د نزولي به خود گرفت و روز چهارش��نبه با 
ريزش هفت هزار و 279واح��دي معادل با 0/۶ درصدي 

بازهم در آستانه سقوط به دره پيشين قرار گرفت و بيش 
از 70 درصد نمادهاي بازار قرمزپوش بودند. اين در حالي 
است كه سرمايه مردم تاكنون حدود 70 درصد آب رفته 
است و اعتراض سهامداران زخم خورده راه به جايي پيدا 

نمي كند. بس��ياري از فعالين و كارشناس��ان بازار بر اين 
نظرند بازار ديگر نسبت به تحليل هاي تكنيكال و بنيادي 
گزارش هاي مالي خوب شركت ها  و ارزنده بودن قيمت 
صفحه 4 را بخوانيد سهام توجهي نمي كند و ...  

شاخص درآستانه سقوط عميق
 مجلسبودجهعموميرا
 از841هزارميلياردتومان

به1143هزارميلياردتومانرساند

بيشازيكميليونخانوار
تحتپوششسازمان
بهزيستيقراردارند

اصرارمجلسبهحذفارز
4200تومانيوتغييرنرخ

تسعيراز11هزارو500تومان
به17هزارو500تومان

 افزايش 
302 هزار 

ميليارد توماني 
منابع عمومي 

بودجه

 بندبازي
 زير خط فقر

روحانيدرگاليهشديدازاحضاروزيرارتباطات

من دستور دادم من را محاكمه كنيد
يادداشت-4يادداشت-3

روزهاي خاكستري بورس تهرانعلل صعود و سقوط بورس در 99
در اين گفتار به بررسي علل 
رش��د چش��مگير و ريزش 
ب��ازار ب��ورس در س��ال 99 

مي پردازيم.
ب��راي بررس��ي بهت��ر اي��ن 
موضوع در ابتدا به بررس��ي 
برخي عوامل محرك جذب 
نقدينگي در نيمه دوم سال 
98 و به طور خاص در س��ال 99 بايستي توجه كنيم. 
از بزرگ ترين معضالت اقتصادي دولت ها بحث رشد 
نقدينگي است كه باعث تورم و نتيجتا افزايش قيمت 
كاالها مي شود لذا ساز و كاري براي كنترل نقدينگي 
و جذب نقدينگي بازار از خواست هاي دولت ها است.

در زمان افزايش نرخ تورم يا بدبيني س��رمايه گذاران 
نس��بت به رش��د تورم بحث پول داغ قوت بيشتري 
مي گيرد يعني نگهداري پول باعث كاهش ارزش آن 
مي شود و رغبت به تبديل آن به كاالهاي سرمايه اي 
ميان س��رمايه گذاران رونق مي گيرد.در صورت عدم 
وجود راهكار كاربردي و دقيق اين رغبت باعث ايجاد 
سفته بازي در بازارهاي س��رمايه گذاري از جمله ارز، 
طال، خودرو و مسكن مي شود.از طرف ديگر كسري 
بودجه و ع��دم تامين بودج��ه الزم از طريق صادرات 
نفت به دليل تحريم ه��ا جذابيت بازار ب��ورس براي 
دولت جهت تامين كسري بودجه از طريق واگذاري 
سهام خود در ش��ركت هاي بزرگ را دوچندان كرد. 
حمايت هاي مال��ي و تبليغاتي دولت از ب��ازار بورس 
باعث س��بزپوش ش��دن بازار بورس ش��د و شرايط 
ركود اقتصادي به دليل شيوع بيماري كرونا و تالش 
صاحبان كسب و كارها براي كسب درآمد جايگزين 
و جبران زيان ها و از س��وي ديگر كاه��ش نرخ بهره 
بانك ها سبب شد بسياري از صاحبان سرمايه با توجه 
به جذابيت بازار بورس نس��بت به انتقال س��رمايه از 
بانك ها به بورس اقدام كنند.از عوامل ديگر جذابيت 
بازار بورس ب��راي رغبت عام جامعه ب��ه آن مي توان 
به سهولت دسترسي به معامالت يك دستگاه تلفن 
همراه اشاره كرد كه حتي در دورافتاده ترين مناطق 
هم امكان وجود دارد.قطع واردات بسياري از كاالها به 
دليل تحريم ها كه نتيجه آن اقبال به كاالهاي داخلي 
و نتيج��ه آن سود س��ازي ش��ركت هاي توليد داخل 
به دليل رش��د درخواست ها ش��د.دولت براي تامين 
كس��ري بودجه از طريق فروش س��هام مي بايستي 
شرايط را براي رشد بازار فراهم مي كرد تا سهام خود 
را با قيمت مناسب و پيش بيني شده به فروش برساند 
لذا با طراحي و فروش صندوق هاي  ETFنس��بت به 
حمايت از سهم هاي خاص اقدام نمود.از سوي ديگر 
رش��د فزاينده افزايش س��رمايه ش��ركت ها در سال 
جاري كه در راس��تاي بهبود ساختارهاي مالي انجام 
مي ش��ود جذابيت هاي فزاينده اي ب��راي نمادهاي 
شمول آن ايجاد كرد.در ابتداي سال با رشد چشمگير 
در چندي��ن نماد پس از بازگش��ايي بع��د از افزايش 

سرمايه س��يگنال جذابيت افزايش س��رمايه به بازار 
مخابره شد.در راستاي تامين مالي دولت عرضه هاي 
اوليه شدت بيشتري گرفت كه سودهاي رويايي كه 
نصيب سهامداران خود در مدت زمان كوتاه مي كرد 
تالش براي خريد آن تبديل به رقابتي روزانه ش��د.با 
جذب عام جامعه به ب��ازار نوعي ترس عقب افتادن از 
كسب سود ميان س��هامداران ايجاد شد كه نگران از 
دس��ت دادن س��ودهاي جذاب روزانه بودند كه خود 
نسبت به هيجانات صف خريدهاي روزانه مي افزود و 

صفوف را سنگين تر مي كرد.
حال كه نگاهي به عل��ل و عوامل رش��د كرديم بايد 
ببينيم كه علل عرضه ها چه بود و چه شد كه بازاري 
با اين هم��ه جذابيت تبدي��ل به جهنم پولس��وزي 
س��رمايه گذاران حتي قديمي بازار ش��د، آيا اصالح و 
ريزشي كه ذات بازار بود رخ داد يا سناريويي از پيش 

تعيين شده بود؟
ش��اخص 2ميليون واحد از نظر روان��ي و تكنيكالي 
مقاومتي را براي رش��د نش��ان مي داد اما شاخص در 
500هزار واحد و 1 ميليون واحد هم ش��رايط مشابه 
و چه بس��ا مي توان گفت مقاومت ه��اي محكم تري 
داش��ت.با دقت به روند ه��اي معامالت��ي نمادهاي 
شاخص س��از و بزرگ دولتي به خص��وص نمادهاي 
عرضه شده در صندوق هاي ETF فرايندي مهندسي 
ش��ده را مي توان يافت. عرضه همزمان و يك باره اين 
نمادها به گونه اي كه گويا با آهنگي منظم و حجمي از 
پيش تعيين شده در زمان هايي كامال مشخص انجام 
مي پذيرفت اقدام به عرضه هاي س��نگين و آبشاري 
س��هام در پيك هاي قيمتي نمودند كه از جمله اين 
عرضه ها مي توان تاري��خ 19 مرداد ماه و حجم عرضه 
نمادهاي پااليشي اشاره كرد. س��لب اعتماد فعالين 
بازار از تصميمات دولتي به دليل تاييد و تكذيب هاي 
پي درپي در خصوص عرضه صن��دوق پااليش يكم و 
نيز جبهه گيري هاي سياس��ي وزراي اقتصاد و نفت 
در خص��وص اين صن��دوق از عوامل ايج��اد تنش و 
نوسان در بازار شد. س��وال مهم در اين برهه آن است 
كه اين س��و گيري ها و تقابل ميان وزرا بحثي فني با 
ريشه اقتصادي بود يا لفظي براي بهانه ريزش بازار و 
پنهان كردن عرضه آبشاري نمادها؟ آزاد سازي سهام 
عدالت و دس��تپاچگي در ف��روش آن در اوج قيمت 
باعث ايجاد فروش در بازار ش��د. عدم فرهنگ سازي 
دولت قب��ل از دعوت عام ب��ه بازار ب��ورس و آموزش 
نديدن اغلب افراد باعث شد كه با كوچك ترين شوك 
صفوف خريد جاي خود را به صف هاي فروش بدهد 
و  در اين ميان با بهانه حمايت از بازار حقوقي ها اقدام 
به نوس��ان گيري از فعالين هميش��ه در صف نمايند. 
عرضه هاي س��نگين در نقاط مقاومت��ي تكنيكالي 
انجام گرفت كه به نظر طبيعي اس��ت ولي با بررسي 
حجم عرضه ها و زم��ان و هماهنگي آنها نوعي برنامه 
از پيش تعيين ش��ده در ذهن محقق ايجاد مي كند. 
به دليل داغ بودن فضاي بورس و در راس��تاي عقب 

نماندن از حمايت بازار هر مسوول با تخصص يا بدون 
تخصص اقدام به بحث در خص��وص بازار و حمايت از 
بازار نمود كه حت��ي در خصوص خط��وط حمايتي 
و مقاومتي تكنيكالي ش��اخص كل هم اظهارنظر از 
زبان مس��ووالن س��وال برانگيز بود كه اين امر باعث 
اعتماد س��رمايه گذاران و جذب سرمايه هايي به بازار 
شد كه نتيجه آن اصالح بيشتر بازار و از دست رفتن 
سرمايه ها گرديد. دستورها و ابالغيه هاي شبانه بازار 
بورس و جلس��اتي كه در آخر هفته ها بعد از تعطيلي 
بازار برگزار مي ش��د و نتيجه آن هيجان را شنبه ها به 
بازار تزريق مي نمود. دو شيفت كردن بازار بورس در 
تير ماه كه خ��ود از عوامل بازدارنده اص��الح بازار بود 
كه ش��ايد اگر بازار بورس روند طبيعي خود را پيش 
مي رفت حال ش��اهد اظطراب بيش��تر خانواده هاي 
ايراني براي از دست دادن سرمايه و آينده مبهم بازار 
نبوديم. سوالي كه بايد مطرح كنيم اين است كه اگر 
نمادي بيش از 70 درصد ريزش را به خود ديده نشان 
از بي ارزش��ي آن دارد يا عرضه هاي سنگين و ذخيره 
پول ها و برنامه براي ج��ذب مجدد آن در قيمت هاي 
بسيار نازل ار دست سهامدار خرد تازه وارد باعث طمع 
حقوقي ها شده اس��ت.آيا محدود بودن دامنه نوسان 
خود باعث ايجاد فضاي س��فته بازي گروه ها نش��ده 
است. در بازارهاي جهاني اين عرضه و تقاضاست كه 
قيمت را مشخص مي كند كه مطمئنا با تحليل هاي 
بنيادي و تكنيكالي اقدام به تقاض��ا مي كنند حال با 
محدود بودن دامنه نوس��ان امكان مهندس��ي روند 
رشد را به س��فته بازان مي دهيم. محدود بودن دامنه 
نوس��ان به نوعي تش��ابه با همان نرخ دس��توري در 
اقالم را دارد كه از اقتصاد دس��توري نشات مي گيرد.

با حذف دامنه نوس��ان نمادها با توجه به ارزش خود 
و تقاضا قيمت واقعي خ��ود را پيدا مي كنند كه البته 
بايس��تي قوانين محك��م كارا در بازار جاري ش��ود و 
قوانين با تغيير اش��خاص تفس��ير به راي نش��ود. از 
ديگر عوامل تاثيرگ��ذار بر جو منفي ب��ازار مي توان 
به دوگانگي در تصميم مجل��س و دولت در خصوص 
عرضه اوراق مبتني بر نفت )س��لف نفت( اشاره كرد، 
همچنين نزديكي انتخاب��ات امري��كا و تحليل ها از 
تاثير نتيج��ه انتخابات ب��ر اقتصاد جهان��ي و روابط 
بين المللي و وضعيت تحريم هاي ايران اشاره كرد. با 
بررسي عوامل و اتفاقات و نتايج پس از گذشت حدود 
۶ ماه از شروع اصالح بازار بايد س��وال كرد آيا دعوت 
از عام جامعه ب��راي س��رمايه گذاري در بورس ايجاد 
شرايطي براي رشد وضعيت معيشت اقشار در شرايط 
بحران تحريم و اقتصادي بوده يا فضايي براي تامين 
كسري ها و محيطي براي قرنطينه نقدينگي جامعه 
در جهت كنترل آن يا حتي تبخير بخشي از آن؟ در 
پايان اشاره كنيم كه گذشته بازار سرمايه نشان داده 
است كه با نگاهي ميان مدت نه تنها زيان ها را جبران 
بلكه سهامداران خود را به سودهايي بيش از بازارهاي 

موازي رسانده است.

از ابتداي س��ال تاكن��ون آقاي 
دهقان دهنوي سومين فردي 
اس��ت كه به رياس��ت سازمان 
بورس انتخاب ش��ده اس��ت. 
چ��ه اتفاقات��ي رخ داده كه در 
يك س��ال اينگون��ه رفتارها و 
اس��تعفا را شاهد هس��تيم آن 
هم در بازار س��رمايه كه دولت 
حساب ويژه اي بر روي آن باز كرده است. حال كه انتخاب 
معاون وزير اقتصاد براي رياست در ماه هاي پاياني دولت 
تدبيرو اميد براي س��ازمان بورس اعالم شده بايد ديد چه 
عملكردي خواهد داش��ت. البته موضوعاتي پيرامون اين 
انتصاب صورت گرفته اس��ت. بزرگ ترين و شايد در حال 
حاضر چيزي كه منتق��دان و تحليلگران بازار س��رمايه 
بر آن تاكيد مي كنند رزومه غير بورس��ي رياست جديد 
سازمان بورس است. ايشان كه معاون وزير اقتصاد بودند 
در ابتداي ماه هاي پرنوس��ان بازار صحبت هايي را مطرح 
كردند نسبت به بازار س��رمايه، ولي آيا مي توان به ايشان 
اعتماد كرد و عملكرد بازار سرمايه در آينده رياست جديد 
به چه نحوي خواهد ب��ود. در دوره اي ك��ه وزير اقتصاد با 
هجمه هاي بسياري مواجه است نسبت به تصميمات در 
مورد بورس كاال اقدامات دستوري به فروش محصوالت 
و ايجاد مش��كالت عديده كه به وجود آمده كه به تبع آن 
بازار س��رمايه نيز تحت تأثير قرار گرفته است با انتصاب 
معاون وزير براي ميز رياس��ت بايد ديد روزهاي روشن به 
بورس برمي گردد؟در ش��بكه هاي اجتماعي عموم مردم 
بر اين انتصاب رضايتي ندارند و بس��ياري نگران هستند.
برخي ديگر نيز بر اين باورند كه ايش��ان زمان مناسبي به 
اين منصب رسيده است به اين دليل كه بازار ريزش هاي 
خود را داشته و در حال اس��تراحت براي رشد دوباره خود 
است و اين موضوع امتياز مثبت براي آقاي دهقان دهنوي 
خواهد بود كه عمده نظرات مردم و مسووالن را از رشد بازار 
جذب خود خواهد نمود.رييس جديد سازمان بورس بايد 
بيشترين تاثير خود را در چند ماهه اخير در بازار سرمايه 
بگذارد چرا كه در دولت جديد و امكان بركناري ايش��ان و 
جايگزيني فردي ديگر از كابينه جديد دولت نوپا خواهد 
بود البته بيشترين تأثير تا زمان انتخابات رياست جمهوري 
با توجه به نوع سياست موجود در كشور مشاهده مي شود. 
بايد در روزهاي آتي دي��د برنامه هايي كه دهقان دهنوي 
بر پايه آن پاي به اين عرصه گذاش��ته چگونه است و آيا با 
مشاوران بورس��ي همكاري و تامل خواهد داشت و براي 
بهبود و ثبات بازار چه پيشنهاداتي را ارايه خواهد داد.قدرت 
رييس سازمان بورس چه ميزان است، اين سوالي است كه 
بسياري را درگير خود كرده اس��ت. در دوره رياست قبلي 
آقاي قاليباف اص��ل كه از بدنه بورس به منصب رياس��ت 
رسيده بود در عملكرد چندين ماهه خود به افزايش نجومي 
بازار س��رمايه و رشد ش��اخص به باالي دو ميليون و يك 
ريزش باز هم بي سابقه در تمام طول دوران بورس با زيان 
حدود 75درصد در برخي ش��ركت هاي بزرگ بورسي را 
سهامداران تجربه كردند.    ادامه در صفحه 5 

محسن بابايي

يادداشت-5يادداشت-2

تصوير دردآور فقر مطلقهمراهي درحمايت از كم درآمدها
متاس��فانه بعض��ا در اراي��ه 
بحث هاي��ي  و  ديدگاه ه��ا 
ك��ه در تريبون ه��ا مط��رح 
مي شود، انتقادات سياسي و 
جناحي تا جاي��ي باال مي رود 
ك��ه داش��ته هاي كش��ور و 
واقعيت ه��اي اقتصادي ديده 
نمي ش��ود. اقتصاد اي��ران در 
طول سال هاي گذشته تحت تاثير فشارهاي امريكا قرار 
داشته و تحريم ها تالش كردند ش��رايط را براي كشور 
دشوار كنند. در اين بين ما بايد دو موضوع را از يكديگر 
تفكيك كنيم. در يك سو بايد در نظر داشت كه موضوع 
تحريم ها پيچيده تر  از جابه جايي يك رييس جمهور در 
امريكا خواهد بود. امري��كا در دولت هاي مختلف براي 
ايران محدوديت و تحريم هاي يكجانبه وضع كرده و با 
رفتن يك نفر و آمدن نفري جديد تغييري در ماهيت 
سياس��ت ها رخ نخواهد داد. حضور منطق��ه اي ايران و 
اختالف نظرهاي��ي كه با برخي هم پيمان��ان امريكا در 
منطقه وجود دارد، مس��ائلي نيس��ت كه قابل مذاكره 
باش��د. در عين حال ام��ا در صورتي ك��ه فرصتي براي 
كاهش تحريم ها به وجود آيد، بايد با درك درس��ت از 
شرايط و مصالح ملي از آن اس��تفاده كنيم.در كنار آن 
بايد ظرفيت هاي كشور را نيز دريافت. ما چه در دوران 
جنگ و چه در دوره هاي تحريم توانس��تيم كش��ور را 
اداره كنيم و اقتصاد ايران آنقدر ظرفيت دارد كه بتواند 
از زير بار اين فشارها خارج شده و با اتكا به توانايي هاي 
داخلي در اين مسير گام هاي مثبت فراواني بردارد. در 
كنار آن نبايد فراموش كرد كه اقشار كم درآمد جامعه 
در سال هاي گذش��ته فشارهاي معيش��تي فراواني را 
تجرب��ه كرده اند كه قطع��ا حمايت از آنها ني��از به يك 
برنامه دقيق دارد. ما در س��ال هاي گذشته تجربه هايي 
مانند تخصيص ارز 4200 توماني را داشتيم كه بنا بود 
به شكل غير مستقيم به اقشار كم درآمد كمك كند اما 
در عمل ما شاهد آن بوديم كه از س��ويي برخي افراد از 
اين فرصت رانت استفاده كردند و از سوي ديگر قيمت 
كاالهاي اساسي كه در فهرست دريافت ارز قرار داشتند 
همچنان باال رفت. براي برون رفت از اين ش��رايط بايد 
اجراي سياس��ت هاي غلط متوقف ش��ود و به جاي آن 
طرح هايي اجرايي شوند كه كارايي دارند. موضوع كوپن 
يكي از اين گزينه هاست كه در كشور تجربه اجراي موفق 
آن را داش��ته ايم و مي توان انتظار داشت كه در شرايط 
فعلي نيز با بس��يج كردن امكانات، بخشي از فشارهاي 
معيشتي مردم كاهش پيدا كند. در اين بين موضوعي 
كه اهميت فراوان��ي دارد، نگاه كالن مس��ووالن چه در 
دولت و چه در مجلس به مسائل است. ما نبايد فراموش 
كنيم كه موضوعات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشت 
مردم، بحثي سياسي و جناحي نيست، بلكه يك موضوع 
ملي و كالن اس��ت و در اين بين بايد با كنار گذاش��تن 
دعواهاي حزبي، با اس��تفاده از تمام ظرفيت ها اقدامات 
الزم در دستور كار قرار گرفته و...  ادامه در صفحه 5

ب��ر اس��اس برخ��ي آمارهاي 
مستند كه توسط شخص وزير 
تعاون، رف��اه و تامين اجتماعي 
در اختي��ار نمايندگان مجلس 
ق��رار گرفته اس��ت، بي��ش از 
3ميليون ايراني در كش��ورمان 
وجود دارن��د كه اساس��ا هيچ 
تراكنش مالي و بانك��ي از آنها 
ثبت نمي ش��ود. اين عدد و رقم بيانگر مسائل و مشكالت 
فراواني اس��ت. وقتي 3ميليون خانوار هيچ تراكش بانكي 
نداشته باشند و اين عدد را به صورت روتين ضرب در تعداد 
اعضاي خانوارها در كشورمان كنيم به اعداد و ارقام تازه اي 
مي رس��يم كه تصويري دردآور از فقر در كش��ور را نمايان 
مي كند. در برابر اين دامنه وس��يع از ش��هروندان نيازمند، 
جماعت ديگري در كش��ورمان نيز وج��ود دارند كه بنا به 
داليل گوناگون به جريان رانت، ويژه خواري و س��وداگري 
اتصال دارند و از مواهب ميلياردي بهره مند هستند. افرادي 
كه نه تنها درآمدهاي نجومي دارند، بلكه اساس��ا ماليات و 
عوارضي هم پرداخت نمي كنند. اين ع��دم توازن و تعادل 
يكي از مهم ترين چالش هايي اس��ت كه اقتصاد و اساس��ا 
مديريت كشور با آن دس��ت به گريبان است و بايد هرچه 
س��ريع تر براي برون رفت از آن چاره انديشي شود. واقعيت 
آن است كه كشورمان از عدم تعامل و هم افزايي بخش هاي 
مختلف آسيب هاي فراواني را متحمل شده است. مجلس 
به دنبال آن اس��ت كه از دل تصميم سازي هايش فضايي 
براي بهبود شاخص هاي معيشتي مردم فراهم شود. يكي 
از برنامه هايي كه مجلس براي بهبود وضعيت معيش��تي 
مردم كمتر برخ��وردار تدارك ديده اس��ت، دو برابر كردن 
ميزان يارانه هاي نقدي اس��ت، هر چند ممكن اس��ت اين 
افزايش هم گرهي از هزارتوي مش��كالت م��ردم باز نكند، 
اما به هر حال واكنشي است به مش��كالتي كه مردم با آن 
دست به گريبان هستند. مردمي كه هر روز اقالم تازه اي از 
سفره هاي مصرفي آنها حذف مي شود و در معيشت خود با 
مصايب فراواني دست به گريبان هستند. يكي از مطالبات 
اقتصادي و معيشتي مهم مردم ايجاد بستر مناسب براي 
ثبت نام جاماندگان از سهام عدالت بود كه بعد از تالش هاي 
صورت گرفته، روند ثبت نام اين دس��ته از شهروندان واجد 
شرايط فراهم خواهد ش��د.در واقع مجلس تالش مي كند 
شرايط ثبت نام آن دسته از افرادي كه واجد شرايط دريافت 
سهام عدالت هستند اما موفق به ثبت نام نشده اند را فراهم 
كند. بر اساس طرح جاماندگان از سهام عدالت افرادي كه 
در شش دهك پاييني جامعه قرار دارند، اما بنا به هر دليلي 
موفق به ثبت نام براي بهره مندي از سهام عدالت نشده اند، 
مي توانند از مزاياي اين طرح استفاده كنند. واقع آن است در 
شرايط فعلي همه افراد، جناح ها و گروه ها بايد به دنبال حل 
مشكالت معيشتي مردم باشند و هر رفتاري كه خللي در 
اين زمينه ايجاد كند بايد از دستور كار خارج شود. معتقدم 
مجلس، دولت و مجموعه تصميم سازان كشور بايد به دنبال 
بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي جامعه باشند و با 

مقوله بودجه رفتارهاي سياسي و جناحي نداشته باشند.

بهروز محبييحيي آل اسحاق  حامد علي محمد
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كمتر از يك هفته ديگر، بررسي اليحه بودجه در صحن 
علني مجلس آغاز خواهد شد و نمايندگان در جلسات 
علني به بررسي آنچه كه دولت ارايه كرده و البته آنچه 
كه كميسيون تلفيق تصويب كرده خواهند پرداخت. 
محل اصلي اختالف دقيقا در فاصله ميان طرح دولت 
و مصوبات كميسيون تلفيق است و به نظر مي رسد با 
وجود آنكه تنها چند هفته زمان تا پايان بررسي اليحه 
و تبدي��ل آن به قانون باقي مانده اما دو قوه مس��يري 
طوالني تا رس��يدن به يك جمع بندي قطعي در اين 

زمينه دارند.
آنچه كه بررسي اختالف نظرها و جمع بندي در رابطه 
با آن را با ام��ا و اگرهاي جدي مواجه مي كند، طرحي 
است كه در سر نمايندگان مجلس گذشته و حاال با پايان 
يافتن بررسي ها در كميسيون تلفيق نشانه هايي از آن 
نمايان شده است. مجلس اصرار دارد كه طرح دولت راه 
به جايي نمي برده و حاال بناست در راستاي اصالحات 
صورت گرفته اقتصاد به ريل اصلي خود باز گردد. دولت 
اما مي گويد آنچه كه مجل��س نهايي كرده، نه تنها به 
وعده هاي نمايندگان نزديك نيست كه اقتصاد كشور 

را با چالش هاي جديدي مواجه خواهد كرد.
اختالف نظرها ميان مجلس و دولت، از همان روزهاي 
ابتدايي تحويل اليحه بودجه به مجلس آغاز شد. دولت 
در بودجه پيشنهادي خود نگاهي خوشبينانه نسبت 
به آينده اقتصاد كش��ور داشت. ايران در سال 99 با دو 
بحران تحريم و كرونا كنار آمد و با وجود دشوار شدن 
شرايط در پايان شش ماه نخست سال، رشد اقتصادي 
كشورمثبت شد. در سال 1400 ايران اميدوار است كه 
تغييرات مثبتي در هر دو بحران به وجود آيد. از سويي با 
آغاز به كار بايدن در كاخ سفيد، دولت انتظار دارد ميزان 
تحريم هاي امريكا كاه��ش پيدا كرده و امكان فروش 
نفت در بازارهاي جهاني به وجود آيد و از س��وي ديگر 
با دست يابي به واكسن كرونا در بسياري از كشورهاي 
جهان، نخستين محموله از واكسن در دهه فجر به ايران 
خواهد رسيد و انتظار مي رود تا پايان بهار، واكسن ايراني 
كرونا نيز در دسترس قرار بگيرد و به اين ترتيب بخشي 
از بح��ران كرونا، فروكش خواه��د كرد. هرچند هنوز 
قطعيتي در هيچيك از اين دو موضوع وجود ندارد اما 

دولت بودجه را با خوشبيني بست.
دولت اع��الم كرده بود ك��ه توان ف��روش روزانه 2.3 
ميليون بش��كه نفت و به اين ترتيب درآمدي حدود 
200 هزار ميليارد توماني را خواهد داشت و به دنبال 
آن، منابع عمومي بودجه و هزينه هاي جاري افزايش 
خواهد يافت. از سوي ديگر با توجه به نرخ باالي تورم، 
پيش بيني افزاي��ش 25 درصدي حق��وق در بودجه 
مشاهده مي شد و از سوي ديگر درآمدهاي حاصل از 
ماليات و فروش اموال و سهام دولتي افزايش يافته بود.

در نگاه نخست به نظر مي رسيد، نظر نمايندگان مجلس 
مانند بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به اين 
حجم از خوشبيني منفي باش��د و نتيجه بررسي ها، 
كاهش درآمدهاي دولت باش��د اما ب��ا وجود آنكه در 
روزهاي نخست دريافت بودجه، نمايندگان نسبت به 
اين موضوع انتقادات جدي داشتند در نهايت آنچه كه 

در كميسيون تلفيق رخ داد، متفاوت بود.

    افزايش منابع و درآمدها
پس از پايان يافتن بررس��ي ها در مجلس، كميسيون 
تلفيق تغييراتي را اعالم كرد كه فاصله اي قابل توجه 
با پيش بيني هاي دولت داش��ت و اين تغييرات نه در 
مسير كاهش تعهدات كه در راستاي افزايش آنها بود.

گمانه زني ها نشان مي دهد كه منابع عمومي بودجه كه 
در اليحه دولت، 841 هزار ميليارد تومان پيش بيني 
شده بود در نهايت از سوي كميسيون تلفيق به 1143 
هزار ميليارد تومان رسيده و به اين ترتيب افزايش 302 

هزار ميليارد توماني داشته است.
در ش��رايطي كه در عدد 841 ه��زار ميليارد توماني 
اعالمي دولت نيز ش��ك و ترديدهايي وجود داشت، 
مجلس منابع عمومي را به شكل قابل توجهي افزايش 
داده و در اين مس��ير، افزايش درآمده��اي مالياتي، 
گمركي، فروش ام��وال دولتي و اخذ ع��وارض ديده 
مي ش��ود. در ش��رايطي كه با توجه به شيوع ويروس 
كرونا، فشاري جدي بر كسب و كارها وارد شده و از اين 
رو به نظر مي رسد دس��ت يابي به درآمدهاي مالياتي 
پيش بيني شده، دش��وارتر از گذشته باشد، مجلس 
درآمدهاي ماليات��ي را افزاي��ش داده و در اين بين با 
افزايش ماليات بر ارزش افزوده اين س��وال را به وجود 
آورده كه با توجه به قانون مصوب اين ماليات، اساس��ا 
امكان افزايش درآمد از اين ماليات وجود ندارد. در كنار 
آن مجلس پيش بيني ك��رده درآمد دولت از حوزه اي 
مانند دخانيات نيز به شكل قابل توجهي افزايش پيدا 
كند كه تنها راهكار آن، افزايش قيمت سيگار خواهد بود 
كه اين امر با توجه به مصرف ثابت اين محصول، تنها به 
افزايش قاچاق و فعاليت هاي غيرشفاف منجر مي شود.

در كنار آن مجلس، رقم درآمدهاي پيش بيني ش��ده 
نفتي را از 199 هزار ميليارد تومان به 231 هزار ميليارد 
توم��ان افزايش داده كه با توجه به نامش��خص بودن 
سرنوشت فروش نفت در سال آينده، صرف اين افزايش 
بيش از 30 هزار ميليارد توماني خود محل بحث و ابهام 
است. البته ديدگاه مجلس اين است كه درآمد نفت را 
واقعي كرده است. مالك شريعتي نياسر  - رييس كميته 
انرژي كميسيون تلفيق مجلس- گفته: آقاي روحاني 
متعجب بود از اينكه مجلس ميزان فروش نفت را كمتر 
كرده اما درآمدش در بودجه بيشتر شده است اما بايد 
براي رييس جمهور توضيح داد؛ آنچه كه ما در اليحه 
دولت به عنوان وابستگي بودجه به نفت تلقي مي كنيم 
حاصل 4 رقم است. عدد اول 199 هزار ميليارد تومان 
است كه خود آقاي روحاني نيز به آن اشاره كردند كه 
اين وابستگي آشكار و صريح بودجه به نفت است البته 
3 عدد ديگر وابستگي بودجه به نفت وجود دارد اما به 
صورت پنهان در تبصره ها، كه كميسيون تلفيق آنها 

را آشكار كرد.
وي با بيان اينكه 3 عدد ديگر وابستگي بودجه به نفت 
اما به صورت پنه��ان در تبصره ها وجود دارد، توضيح 
داد: اين اعداد عبارتند از؛ نخس��ت پيش بيني حدود 
75هزار ميليارد تومان به صورت استقراض از صندوق 
توس��عه ملي در اليحه دولت، دوم؛ پيش بيني فروش 
70هزار ميليارد تومان اوراق س��لف نفتي بود كه اين 
عدد كامال دالر نفتي اس��ت و ريال حاصل از آن نفتي 
تلقي مي شود. سوم؛ جدول بند )ه( تبصره 4 بود كه 2 و 
8 دهم ميليارد يورو براي برخي مخارج پيش بيني شده 
بود كه اين هم با استقراض از صندوق توسعه ملي بود. 

بدهي 18 درصدي دولت يا همان )مابه التفاوت 38 به 
20 به صندوق توسعه ملي( نخستين عدد پنهان اليحه 
بودجه بود، دومين عدد پنهان فروش اوراق سلف نفتي 
بود و سومي عدد آمده در جدول بند )ه( تبصره 4 اليحه 
اس��ت، بنابراين اگر اين 3 عدد را با 199 هزار ميليارد 
توماني كه به صورت آشكار آمده بود جمع كنيم، 394 
هزار ميليارد تومان رقم درآمد پيش بيني شده در اليحه 
دولت به دست مي آيد كه دقيقا ميزان وابسته به نفت 
بود بنابراين رقم واقعي وابستگي بودجه به نفت 394 
هزار ميليارد تومان است نه 199 هزار ميليارد توماني 

كه آقاي روحاني به آن استناد كرد.
اين محاس��بات مجلس را دولت قبول ندارد و معتقد 
است بر اس��اس ميزان فروش پيش بيني شده، تعداد 
روزهاي س��ال و قيمت احتمالي نف��ت در بازارهاي 
جهاني، عدد درآمد بيش از آنچه كه پيش بيني شده 
نخواهد بود و مجلس بايد در رويكرد خود تغيير ايجاد 
كند. در كن��ار آن اصرار مجلس به ح��ذف ارز 4200 
توماني و تغيير نرخ تس��عير از 11 هزار و 500 تومان 
به 17 هزار و 500 تومان نيز موضوع ديگري است كه 
دولت مبناي تغيير آن را نمي پذيرد و مجلس بر اجرايي 
بودن آن اصرار دارد. هرچند تمام اين تغييرات بايد به 
صحن علني مجلس بيايد و پس از چكش كاري آن از 
سوي مجلس و دولت به قانون نهايي بودجه بدل شود 
اما ميزان اختالف نظرها و ميزان تغييرات اعمال شده در 
برنامه دولت آن قدر زياد شده كه دولت مي گويد آنچه 
كه مجلس ارايه مي كند هيچ شباهتي به برنامه ابتدايي 
ندارد و همين موضوع تعيين تكليف اقتصاد ايران در 

سال 1400 را بيش از هر زمان ديگري مي كند.
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ايران مساله اول بايدن نيست
يك عضو س��ابق كابينه دولت حسن روحاني با 
تحليل انتخابات اي��االت متحده امريكا، نتانياهو 
و اسراييل را اولين بازنده تغيير قدرت در امريكا 
دانس��ت و گفت: در حالي كه ايران مس��اله يك 
بايدن نيس��ت، جريان بازن��ده اي در خاورميانه 
هست كه مي خواهد ايران را به مساله اول امريكا 
تبديل و ش��ري را در منطقه ايج��اد كند. عباس 
آخوندي با اش��اره ب��ه روي كار آم��دن بايدن به 
عنوان رييس جمهور جديد اياالت متحده گفت: 
ما از دو منظر مي توانيم ب��ه تحوالت امريكا نگاه 
كنيم؛ يكي از داخل امريكا و ديگري از بيرون. در 
نگاه دروني، رييس جمهوري در اين كشور حاكم 
بوده كه رسما از نژاد پرستي دفاع مي كرد، امريكا 
را دو قطبي كرده و در آن شكاف اجتماعي بسيار 
جدي ايجاد كرده بود. اين شكاف اجتماعي سبب 
يك س��ري منازعات اجتماعي داخل اين كشور 
ش��ده بود. از اين منظر، امريكا در اين نگاه موفق 
شد چنين رييس جمهوري را ظرف 4 سال كنار 
بگذارد. بنابراين اتفاقي در داخل اين كش��ور رخ 
داده و م��ا بايد اين واقعيت را بپذيريم. وي افزود: 
خيلي ها تمايل دارند بگوي��د اتفاقي رخ نداده و 
سگ زرد برادر ش��غال است اما داستان اين طور 
نيست، بلكه اتفاقي رخ داده كه نديدن آن امكان 
پذير نيست. مثل اين است كه بگوييم خاتمي و 
احمدي نژاد فرقي با هم ندارند و عين يكديگرند. 
در حالي كه اينها دو سياس��ت كامال متفاوت را 
اجرا كردند و دو جري��ان فكري كامال متفاوت را 
نمايندگي مي كنند؛ يكي ظرف يك سال، شش 
قطعنامه از ش��وراي امنيت مي گيرد و ديگري از 
كش��ور در فضاي جهاني تش��نج زدايي مي كند. 
اين ها دو جريان هس��تند. اخيرا يك��ي از آقايان 
گفته بود كه باي��دن و ترامپ دو لنگه كفش يك 
آدم هستند اين چه تمثيلي است؟ با اين تمثيل، 
جهان واقع عوض نمي ش��ود. بنابراين اتفاقي رخ 
داده و اگر ما س��عي نكنيم اي��ن اتفاق را بفهميم 
اش��تباه مي كنيم. اي��ن بدين معني نيس��ت كه 
ضرورتا بايدن به نفع ايران عمل مي كند. مهم اين 
اس��ت كه تغيير را ببينيم و آثارش را بر سياست 

جهان و ايران درست ارزيابي كنيم.

 دستور روحاني براي 
همكاري با مجلس در بودجه

معاون پارلماني رييس جمهوري از دستور روحاني 
به اعضاي اقتصادي كابينه دولت براي همكاري 
با مجل��س جهت تصويب اليح��ه بودجه 1400 
خبر داد. حس��ين علي اميري مع��اون پارلماني 
رييس جمهوري با بيان اينك��ه بودجه اكنون در 
كميسيون تلفيق در حال رسيدگي است، اظهار 
داش��ت: نماينده دول��ت در امر بودجه س��ازمان 
برنامه و بودجه اس��ت، آقاي نوبخت و معاونانش 
در روند جلسات كميسيون تلفيق حضور داشتند 
و نقطه نظرات دولت را مطرح كرده اند. وي افزود: 
بر اس��اس نامه اي كه مجلس شوراي اسالمي به 
دولت ارسال كرده، قرار است اليحه بودجه سال 
1400 از سه شنبه در دستور صحن مجلس قرار 
گيرد. رييس جمهوري نيز امروز تاكيد داشتند كه 
آقاي نوبخت و همچني��ن وزراي اقتصادي براي 
اينكه اليحه به تصويب برسد با مجلس همكاري و 
مشاركت كنند. معاون پارلماني رييس جمهوري 
با بي��ان اينكه »اح��كام اليحه بودج��ه هر كدام 
داراي منطق خودش اس��ت«، خاطرنشان كرد: 
در جلسات مفصل دولت، اليحه بودجه 1400 با 
توجه به شرايط و واقعيت هاي كشور تهيه و تدوين 
شده و به تصويب رسيد. ما بارها اعالم كرديم كه 
نمايندگان مجلس كه حتمًا نيت خير دارند، اگر 
راجع به اح��كام اليحه بودجه تبص��ره درآمدها 
و هزينه ها ابهامي يا س��والي دارن��د، دولت آماده 
است كه اين ابهامات را رفع كند و به سواالت آنها 
پاسخ دهد. اميري ادامه داد: اميدواريم كه اليحه 
بودجه امسال كه اولين اليحه بودجه اي است كه 
توسط مجلس يازدهم بررسي مي شود و آخرين 
بودجه دولت تدبير و اميد اس��ت، فصل خوبي از 
همكاري هاي دولت و مجل��س را رقم بزند و يك 
كار مشترك ماندگاري براي حل مشكالت كشور 
صورت گيرد. وي با تاكي��د بر اينكه ابتكار اليحه 
بودجه با دولت است، گفت: آنچه براي دولت مهم 
است اين است كه با توجه به اينكه اليحه بودجه 
بر اساس واقعيات تنظيم و در دولت تصويب شده، 
تغييرات آن به حدي نباش��د كه ساختار و شاكله 
بودجه به هم بخورد. اليحه بودجه از يك نظام به 
هم پيوسته تشكيل مي شود و يك منظومه به هم 
تنيده اس��ت كه اگر يكپارچگي آن بر هم بخورد، 

قطعًا در اجرا با مشكالتي مواجه مي شود.

 15 سال حبس
 براي پوري حسيني

پوري حسيني رييس اسبق سازمان خصوصي سازي 
به 15 سال حبس محكوم شده است.

»ميرعلي اش��رف عبداهلل پوري حسيني« رييس 
پيشين سازمان خصوصي سازي در چندين جلسه 
در ش��عبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياس��ت قاضي جواهري با عنوان اتهامي »اخالل 
در نظام اقتصادي و توليدي كشور به طور عمده از 
طريق عدم رعايت تش��ريفات قانوني در واگذاري 
شركت هاي دولتي به بخش خصوصي« محاكمه 
شد. غالمحس��ين اس��ماعيلي دو روز گذشته در 
نشس��ت خبري گفت: در همين روزها در پرونده 
خصوصي سازي منتهي به صدور رأي شده است و 
خود فرد محكوم و يكي از شركت هاي واگذار شده 

به لحاظ قانون ابطال شده است.

دولت پشت بورس را خالي نكند
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاكيد بر اينكه دولت و حكومت 
پشت بازار سرمايه را خالي نكرده اند، گفت: تالش مي كنيم 
كه از دخالت هاي سياس��ي در بازار سرمايه جلوگيري 
كنيم. فرهاد دژپسند در حاشيه مراسم توديع و معارفه 
روساي سازمان بورس با تاكيد بر اينكه ما سعي كرديم 
پرده هاي حواشي در بازار را كنار بزنيم گفت: بايد پشت 
پرده واقعيت بورس از نظر عملكرد را نشان بدهيم. وي 
در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه از آنجاكه يكي از داليل 
استعفاي قاليباف دخالت هاي سياسي بوده چه تضميني 
وجود دارد كه اين دخالت ها ادامه نداشته باشد، گفت: 
ما بايد به روش هاي متفاوت متصل شده و مانع از دامن 
زدن به حواشي شويم. بازار سرمايه بازار نحيفي است و 
حاش��يه ها ديواره هاي بازار را سست مي كند. وزير امور 
اقتصاد و دارايي ادامه داد: اولين كار فرهنگ سازي است 
و رسانه ها در اين موضوع نقش پررنگي دارند. همچنين 
بايد از اخذ تصميماتي كه ممكن است باعث حاشيه سازي 
شود خودداري كنيم. بايد به بازار سرمايه به عنوان مامن 
سرمايه گذاري نگاه شود نه پايگاه فعاليت هاي اجتماعي 
و سياس��ي، من اطمينان نمي دهم ك��ه دخالت هاي 
سياسي از بين برود اما تالش خود را مي كنم. دژپسند به 
اين سوال كه گفته مي شود دولت و وزير اقتصاد در بازار 
سرمايه دخالت مي كنند گفت: آدرس دهند كدام مورد 
بوده است. گاهي ممكن است يك عضو دولت اظهارنظر 
كند اما مداخله يعني مسير تضمين عوض شود. شوراي 
عالي بورس سياست گذار عالي و وزير اقتصاد رييس اين 
شورا است. وي با تاكيد بر اينكه سياست اصلي در بازار 
سرمايه باال بردن نقدشوندگي است، گفت: زماني كه نرخ 
ماليات، كارمزد سازمان، كارمزد كارگزاري وجود دارد. اگر 
بخواهيم دامنه نوسان را كاهش دهيم رسما تعطيلي بازار 
را اعالم كرده ايم. البته اين موضوع در دستور شورا قرار 
دارد اما تصميمي در مورد آن گرفته نشده است. وزير امور 
اقتصاد و دارايي با تاكيد بر اينكه دولت و حكومت پشت 
بازار سرمايه را خالي نكرده است، گفت: وقتي مشاهده 
كرديم كه مسير شاخص نزولي شده مصوباتي را فراهم 
كرديم كه بنگاه ها و حقوقي ها وارد عمل شوند تا سهام دار 
دچار خسران نشود. من اعالم كردم دولت از بازار سرمايه 
حمايت مي كند اما اين بازار را تضمين نمي كند. دژپسند 
در مورد وعده آزادس��ازي قسمت سوم سهام عدالت در 
22 بهمن گفت: ممكن است زمان بندي كلي ارايه شود 
اما در نهايت متناسب با شرايط بازار تصميم مي گيريم و 

فعال برنامه اي براي اين كار نداريم.

هزينه خانوار شهري
بيشتر افزايش يافت

به گزارش مركز آمار بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
در دي ماه س��ال جاري مربوط به اس��تان كردستان با 
٥٥.٨درصد و كمترين آن مربوط به استان قم با ٤١.٥ 
درصد است. مركز آمار وضعيت تورم دي ماه را به تفكيك 
استان هاي مختلف اعالم كرد. بر اين اساس عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي كشور به ٢٨٥.٧ رسيد كه نسبت 
به م��اه قبل ١.٨ درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط 
به اس��تان زنجان با ٣.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان هاي مازندران و قم با ٠.٧ 
درصد افزايش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقط��ه( براي 
خانوارهاي كش��ور ٤٦.٢ درصد اس��ت. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان كردستان )٥٥.٨ 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان قم )٤١.٥ درصد( 
اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه ١٣٩٩ 
براي خانوارهاي كش��ور به عدد ٣٢.٢ درصد رسيد كه 
بيشترين آن مربوط به استان هرمزگان )٣٦.٥ درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس��تان مركزي )٢٨.٨ درصد( 
است. همچنين در دي ماه ١٣٩٩ تورم ماهانه برابر با ١.٩ 
درصد بوده است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي ش��هري نيز مربوط به استان زنجان با 
٣.٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان هاي گلستان، قم و مازندران با ٠.٧ درصد افزايش 
است. تورم نقطه به نقطه براي خانوارهاي شهري كشور 
٤٥.٥ درصد اس��ت و بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان كردستان با ٥٥.٤ 
درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان قم ٤١.٥ درصد 
است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به دي ماه سال جاري 
نيز براي خانوارهاي شهري به عدد ٣٢.٢ درصد رسيد 
كه بيشترين آن مربوط به استان هرمزگان ٣٦.٢ درصد 
و كمترين آن مربوط به اس��تان هاي آذربايجان غربي و 
مركزي٢٨.٦ درصد است. در دي ماه 1399 عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي روستايي به 301.3 رسيد كه حاكي 
از تورم ماهانه 1.7 درصدي اس��ت. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان 
زنجان با 3.3 درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان هاي گيالن و مركزي با 0.5 درصد افزايش است.

تحقق 102 درصدي
درآمدهاي مالياتي

يك مقام مس��وول مالياتي گفت در 10 ماه امسال 
وصولي هاي مالياتي تحقق يافت. به گزارش فارس، 
يك مقام آگاه مالياتي با اشاره به وضعيت درآمدهاي 
مالياتي وصول ش��ده و طي 10 ماهه امسال اظهار 
داشت: در مجموع 102 درصد درآمدهاي مالياتي 
سال 99 وصول شد. كه شامل ماليات هاي مستقيم 
و ماليات ارزش افزوده مي ش��ود. وي تصريح كرد: 
پيش بيني ها بر اين اس��ت بتوان تا پايان امس��ال 
درآمد 180 هزار ميليارد توماني مصوب سال جاري 
را به طور كامل محقق كرد. اين مقام مسوول مالياتي 
در مورد وصولي ماليات ارزش افزوده گفت: مصوب 
ماليات ارزش افزوده حدود 92 هزار ميليارد تومان 
است كه در 10 ماهه 5۶ هزار ميليارد تومان از اين 
محل به دست آمده است كه حدود 75 تا 80 درصد 
رقم مصوب آن محقق شده است و تا پايان سال پيش 

بيني ها بر همين روال خواهد بود.

مجلس چگونه طرح دولت را زير و رو كرد؟

واعظي:روحاني: 

افزايش 302 هزار ميليارد توماني منابع عمومي بودجه

واكسن پيش از 22 بهمن وارد مي شودمن دستور دادم من را محاكمه كنيد
رييس جمهور با تش��كر از وزير ارتباطات تاكيد كرد: وزير 
ج��وان ارتباطات م��ا و همچنين وزير س��ابق كار بزرگي 
كرده اند. كسي را به خاطر پهناي باند نمي توانند محاكمه 
كنند. دستور من بوده و اگر مي خواهيد محاكمه كنيد من 
را محاكمه كنيد.  حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
صبح امروز در جلسه هيات دولت با اشاره به امكاناتي كه 
فضاي مجازي ايجاد كرده است، اظهار كرد: در اين دوران 
كرونا، فضاي مجازي به فضاي تنفس براي مردم تبديل شده 
است. در اين ماه ها كه ناچار بوديم به مردم بگوييم در خانه 
بمانيد و كسب و كارهاي خود را تعطيل كنيد و به بچه ها 
گفته ايم به مدرسه و دانشگاه نرويد. اگر اين فضاي مجازي 
نبود مردم چه كار مي كردند و يا دانشجويان و دانش آموزان 
چگونه درس مي خواندند و مردم در اين ش��رايط سخت، 
چگونه سرگرم مي شدند. وي اضافه كرد: من در اينجا از وزير 
ارتباطات تشكر مي كنم. وزير جوان ارتباطات ما و وزير سابق 
كار بزرگ��ي كردند. پهناي باند كار عظيم و افتخاري براي 
كشور است. نمي توانند كسي را براي پهناي باند محاكمه 
كنند. اين دستور من بوده و اگر مي خواهيد محاكمه كنيد 
م��ن را محاكمه كنيد. پهناي باند يعن��ي آزادي مردم در 
كس��ب و كار الكترونيك، يعني از ثبت سفارش گرفته تا 
بانك مرك��زي و گمرك و ورود كاال به انبارها همه را مردم 
ببينند. پهناي باند يعني مبارزه با فساد 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 اينكه 
وزير من را احضار كنيد. روحاني با تاكيد بر اينكه همه وزراي 
ما در حال تالش هستند عنوان كرد: فضاي مجازي براي 
مردم شغل و كار درست كرده است، آموزش درست كرده 
و دبستان و دبيرستان و معلم و شاگرد را به هم متصل كرده 
است. البته مشكالتي هم دارد، هيچ كسي منكر اين نيست. 
خب حاال اگر وزير راه ما آمده جاده و اتوبان درست كرده و 
در اين جاده تصادف مي شود آيا بايد وزير راه را بگيرند، مثال 
بگويند چون جاده و اتوبان را بزرگ درست كرديد ماشين ها 
با سرعت آمدند و تصادف كردند. آقاي وزير پاسخگو باش؟ 
نه آقا آن متخلف را بايد بگيريد. پليس بايد مراقبت كند. آيا 
مي توان وظيفه پليس و دوربين را به گردن وزير راه انداخت. 
رييس جمهور ادامه داد: هر كسي وظيفه اي و مسووليتي 
دارد. جاده و اتوبان بايد باشد. اتومبيل هم بايد باشد. نمي شود 

اتومبيل را جمع كنيم و بگوييم وقتي اس��ب و قاطر و االغ 
هست چرا ماشين بياوريم كه تصادف شود. بله اينها خطرش 
كمتر است اما بهره وري اش هم كمتر است. ما وقتي ماشين 
و ريل و هواپيما و فرودگاه مي آوريم. ممكن است تصادف 
و تخل��ف هم صورت بگيرد. بايد جلوي تخلف را بگيريم و 
فرهنگ سازي كنيم. رييس جمهور همچنين بيان كرد: 
در فضاي مجازي هم درست مانند فضاي حقيقي بعضي ها 
تخلف، سوءاس��تفاده و دزدي مي كنند. بعضي ها ايمان 
جوان ها را هدف گرفتند. ما بايد مراقبت كنيم. همانطور 
كه رها كردن نادرست است بستن هم نادرست است. اين 
موض��وع راه دارد و براي آن مراقبت وجود دارد. اگر فضاي 
مجازي نبود ما چطور بيماران كرونا را كنترل مي كرديم. با 
همين اپليكيشن ها اين كار را انجام داديم. فضاي مجازي 
امروز به ما در بخش هاي مختلف و در س��المت و آموزش 
مردم كمك كرده، البته بايد مراقبت ها را هم انجام دهيم. 
رييس دولت دوازدهم در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به بودجه سال 1400 گفت: بودجه هفته آينده در 
مجلس بررسي مي شود و من از همه مي خواهم كه بيايند 
درباره آن توضيح بدهند. بگوييد بودجه عمومي كه 841 
هزار ميليارد تومان بوده و االن 1140 هزار ميليارد تومان 
شده چگونه و چقدر زياد شده است. چه جوري باال رفته؟ 
دوستان افزايش ها را توضيح بدهند و اينكه درآمدها و يا نفت 
چگونه باال رفته را توضيح بدهند. وزرا و مسووالن و معاونان 
هم بيايند توضيح بدهند. اين حق مردم است كه بدانند. 
ظاهر بودجه به سرنوشت سال آينده دولت مرتبط است ولي 
در داخل آن سرنوشت اقتصادي مردم هم هست. اگر شاكله 
و اهداف بودجه به هم نخورد ما مي توانيم با مجلس همكاري 
كنيم. ولي اگر بخواهد به اين صورت جلو برود ممكن است با 

مشكالتي مواجه شويم.

رييس دفتر رييس جمه��وري در واكنش به ادعاي 
مقامات اسراييل درصورت بازگشت امريكا به برجام 
گف��ت: فكر مي كنم دولت جديد امريكا مثل س��اير 
كشورها، اس��تقالل خود را دارد و اين كارهاي رژيم 

صهيونيستي صرفًا جنگ رواني است.
محمود واعظي در پاس��خ به اين پرسش كه واكنش 
ايران به ادعاي اس��راييل ب��راي حمله به جمهوري 
اسالمي در صورت بازگشت امريكا به برجام چيست، 
اظهار كرد: هم مردم ما و هم مردم منطقه با ادبياتي 
كه مسووالن رژيم صهيونيس��تي تا االن داشته اند، 
آشنايي دارند. آنان بيش��تر حرف مي زنند و دنبال 
جنگ رواني هس��تند و عماًل نه برنامه اي دارند و نه 

توانايي دارند و نه از عهده اين كار برمي آيند. 
وي افزود: در دفاع از ايران نيروهاي مسلح ما ورزيده 
هس��تند و مانورهاي مختلفي كه ما داشته ايم، اين 
عالمتي است كه ما قصد جنگ نداريم، ولي در زمينه 

دفاع از كشور جدي هستيم. 
رييس دفتر رييس جمهوري تصريح كرد: البته برخي 
مسووالن رژيم صهيونيس��تي فكر مي كنند كه هر 
حرفي كه بزنند واشنگتن اين حرف ها را مي پذيرد؛ 
حاال يك ترامپي بود كه او دامادي داشت و در حقيقت 
دامادش كارگزار صهيونيس��ت ها در واشنگتن بود 
و يكس��ري كارها را انج��ام مي داد و نظ��رات رژيم 
صهيونيس��تي را تأمين مي كرد اما من فكر مي كنم 
دولت جديد امريكا مثل س��اير كش��ورها، استقالل 
خود را دارند و اين كارهاي رژيم صهيونيستي صرفًا 

جنگ رواني است.
واعظي با اشاره به احتمال بازگشت امريكا به برجام 
و رفع تحريم ها، گفت: اين يك موضوعي اس��ت كه 
هم رژيم صهيونيستي و هم برخي كشورهاي منطقه 
همچون عربستان سعودي كه با ما دشمن هستند 
دارند خيلي تالش مي كنند كه اين اتفاق رخ ندهد 
و البي گري هاي خود را در امريكا انجام مي دهند اما 

نبايد چنين مواردي را جدي بگيريم.
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا قرار است ايران 
درباره واكسن روس��يه هم مذاكراتي داشته باشد، 
اظهار كرد: حدود دو ماه است هم با روس ها و هم با 

چيني ها و هم با هندي ها مذاكره مي كنيم. سرعت 
مذاكرات با روس ها بيشتر شده و در يك ماه گذشته 
تمام اسنادي كه داشتند را براي ما فرستادند و گروه 
علمي ما تمام اين ها را بررس��ي كرده اس��ت و در دو 
روز گذشته اين تاييد شده و تأييديه را ديشب براي 
روس ها فرستاديم و مقدمات قرارداد هم فراهم شده 
و اميدواريم همين امروز يا فردا امضا ش��ود و اولين 

محموله آن قبل از 22 بهمن به تهران برسد.
رييس دفت��ر رييس جمه��وري با تاكيد ب��ر اينكه 
سياست ما حمايت جدي از واكسن هاي توليد داخل 
است، گفت: ولي ما نمي توانيم مردم را تا اواخر بهار 
براي آماده شدن واكسن هاي ايراني منتظر بگذاريم، 
از حاال تا اواخر بهار ما يك قرارداد با كووكس بستيم 
و از طرف ديگر با س��ه كشوري كه نام بردم به دنبال 
بستن قرار داد هستيم و درباره خريدمان از كووكس 
هم داريم فش��ار مي آوريم كه هرچ��ه زودتر اولين 
محموله آن به دس��ت ما برسد. همچنين ميزان دو 
ميليون دوز از واكسن روسي را هم براي قرارداد در 

نظر گرفته ايم.
واعظي در پاسخ به پرسشي درباره اطمينان ايران از 
واكسن  خارجي كووكس اظهار كرد: ما 1۶.5 ميليون 
دوز واكسن از كووكس خريداري و هزينه آن را هم 
پرداخت كرديم و منتظريم كه نوبت مان برسد و براي 
ما ارسال شود. البته داريم رايزني مي كنيم تا ارسال 

بخش اول آن را جلو بيندازند.
رييس دفتر رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا گشايشي در حصر خانگي ميرحسين موسوي 
و مهدي كروبي در حال انجام است، گفت: نمي دانم 

اما عالئمش دارد مشاهده مي شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
تحت تاثير شيوع كرونا و خسارت به بخش هاي مختلف 
اقتصادي كشور، تحريم هاي اقتصادي، فشار حداكثري 
امريكا، در سال 99 نياز بخش هاي اقتصادي به تسهيالت 
بيشتر ش��ده و براي مقابله با اين فش��ارها و خسارت ها، 
بانك هاي كشور ميزان تسهيالت دهي خود را به ميزان 95 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داده اند. البته 
اگر تعديل ارقام سال 98 را در نظر بگيريم رشد تسهيالت 
ده��ي 86 درصد بوده اس��ت و چنانچه رقم تس��هيالت 
)مس��تقيم( پرداختي بابت كرونا و همچنين آثار ناشي از 
افزايش تسهيالت پرداختي به شركت هاي كارگزاري مزبور 
از كل تسهيالت پرداختي طي 9 ماهه ابتدايي سال ۱۳99 
خارج شود، رشد پيش گفته از 85.9 درصد به 6۲.9 درصد 
تعديل خواهد شد. به عبارت ديگر بدون اثر كرونا براقتصاد، 
رشد تسهيالت دهي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در 9 
ماه نخست سال 99 معادل 6۳ درصد بوده است كه البته 
بازهم رقم بزرگي است و نشان دهنده رشد شديد هزينه هاي 
بخش هاي اقتصادي اس��ت كه نياز آنها براي تامين مواد 
اوليه و پرداخت هزينه ها را به ش��دت رشد داده و دريافت 
تسهيالت از بانك ها را حداقل به اندازه 6۳ درصد نسبت به 
سال 98 افزايش داده است.  هر چند كه برخي كارشناسان 
اين موضوع را عامل عمده رشد پايه پولي، نقدينگي و 
مطالبات معوق بانك ها ارزيابي كرده اند اما براي گذر از 
اين دوران سخت و رشد هزينه هاي توليد، چاره اي جز 
پرداخت تسهيالت و تامين نقدينگي بيشتر نبوده است 
و واحدهاي اقتصادي براي سرپاماندن و تامين هزينه هاي 

خود تحت فشار بوده اند. 
به گزارش بانك مركزي، تسهيالت پرداختي بانك ها 
طي 9 ماهه ابتداي سال 99 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 
۱۲۱99 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ 59۳6 هزار ميليارد ريال معادل 

9۴.8 درصد افزايش داشته است.

    رشد 111 درصدي تامين سرمايه
در گردش بخش هاي اقتصادي

ه��دف از دريافت تس��هيالت پرداخت��ي در بخش هاي 
اقتصادي طي 9 ماهه ابتداي سال ۱۳99 نشان مي دهد كه

بيشترين سهم تسهيالت بانكي به تامين سرمايه در گردش 
يعني خريد مواد اوليه و پوشش هزينه هاي پرسنلي و اداري 
اختصاص يافته تا واحده��اي اقتصادي بتوانند روي پاي 
خود باقي بمانند و به حيات خود ادامه دهند. براين اساس 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
تمامي بخش هاي اقتصادي طي 9 ماهه سال جاري مبلغ 
۷۲۱۴ هزار ميليارد ريال معادل 59.۱ درصد كل تسهيالت 
پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۳8۰6 هزار ميليارد ريال مع��ادل ۱۱۱.۷ درصد افزايش 
داشته است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن طي 9 ماهه سال جاري 
معادل ۲۷۰۴ هزار ميليارد ريال بوده اس��ت كه حاكي از 
تخصيص ۳۷.5 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در 
گردش كليه بخش هاي اقتصادي )مبلغ ۷۲۱۴ هزار ميليارد 
ريال( اس��ت. به عبارت ديگر، بخش بزرگي از تسهيالت 
بانك ها براي سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن بوده و 
بخش صنعت و معدن حدود ۷5 درصد تسهيالت دريافتي را 
براي سرمايه در گردش و روي پا ماندن توليد خود به كار برده 
است.مالحظه مي شود از ۳6۲۱ هزار ميليارد ريال تسهيالت 

پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۷ درصد آن 
)مبلغ ۲۷۰۴ هزار ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين 

منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

    رشد 86 درصدي تسهيالت
بخش هاي اقتصادي در 9 ماهه 99

گفتني است با توجه به بهبود روش هاي گزارش گيري و 
همچنين تكميل و اصالح اطالعات موجود در سامانه هاي 
بانك مركزي توسط بانك ها و موسسات اعتباري، اطالعات 
تسهيالت پرداختي در 9 ماهه نخست سال ۱۳98 از 6۲6۲ 
هزار ميليارد ريال به 656۰ هزار ميليارد ريال تعديل شده 
است؛ كه با اعمال اين تعديل، رشد تسهيالت پرداختي طي 
9 ماهه ابتداي سال ۱۳99 نسبت به دوره مشابه سال قبل 

از 9۴.8 به 85.9 درصد مي رسد.

    رشد 63 درصدي تسهيالت بدون اثر كرونا
از سوي ديگر، عوامل ديگري بر افزايش تسهيالت پرداختي 
تاثيرگذار بوده اند كه از آن جمله مي توان به افزايش منابع 
بانك ها و موسسات اعتباري، تسهيالت پرداختي به اقشار 
آسيب ديده از ش��يوع كرونا، تس��هيالت وديعه مسكن 
مستاجران و افزايش تسهيالت پرداختي به شركت هاي 
كارگزاري فعال در بازار سرمايه اشاره نمود. به نحوي كه، 
چنانچه رقم تس��هيالت )مستقيم( پرداختي بابت كرونا 
و همچنين آثار ناش��ي از افزايش تسهيالت پرداختي به 
شركت هاي كارگزاري مزبور از كل تسهيالت پرداختي طي 
9 ماهه ابتدايي سال ۱۳99 خارج شود، رشد پيش گفته از 
85.9 درصد به 6۲.9 درصد تعديل خواهد ش��د. براساس 
اعالم بانك مركزي ميزان تسهيالت پرداختي بانك ها در 
6 ماهه نخست امسال به بخش هاي اقتصادي معادل 8۲.۳ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت.

    خدمات با سهم 39 درصدي
پيشتاز جذب تسهيالت

بخش خدمات با ۴8۱ هزار ميليارد تومان و ۳9.۴ درصد 
كل تسهيالت بانك ها بيشترين سهم از تسهيالت بانك ها 
را جذب كرده است و بيش��ترين سهم را در ايجاد و حفظ 
اشتغال كشور داشته است. بخش صنعت و معدن با ۳6۲ 
هزار ميليارد تومان ۲9.۷ درصد كل تس��هيالت را جذب 
كرده و رتبه دوم جذب تسهيالت را داشته است. همچنين 
بخش بازرگاني با ۲۲۱ هزار ميليارد تومان معادل ۱8.۱۱ 
درصد كل تس��هيالت را جذب كرده و رتبه سوم را داشته 
است. بخش كشاورزي نيز با 8۴ هزار ميليارد تومان، 6.9 
درصد كل تسهيالت را جذب كرده و رتبه چهارم را كسب 
كرده است.  بخش مسكن و ساختمان با ۷۰ هزار ميليارد 
تومان 5.۷۴ درصد كل تسهيالت را جذب كرده و كمترين 
سهم را در جذب تسهيالت بانك ها داشته كه عامل عمده 

آن ركود بخش مسكن و ساختمان بوده است. 
بعد از س��رمايه در گردش كه س��هم باالي 59 درصدي 
معادل ۷۲۱ هزار ميليارد تومان در پرداخت تسهيالت و 
تامين نياز واحدهاي اقتصادي داشته و اين رقم بيشتر از 
كل تسهيالت پرداخت ش��ده 9 ماهه نخست 98 به كل 
بخش هاي اقتصادي است، سهم ايجاد واحدها و فازهاي 
جديد توليد بيش��ترين س��هم را در پرداخت تسهيالت 
داشته و ۱۲.6 درصد كل تسهيالت را به خود اختصاص 
داده كه معادل ۱5۴ هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي 
ديگر، سهم توسعه واحدهاي اقتصادي نيز رقم قابل توجه 
۱۱.6 درصدي معادل ۱۴۱ هزار ميليارد تومان را به خود 
اختصاص داده است و ايجاد و توسعه روي هم معادل ۲۴.۲ 
درصد تسهيالت را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
واحدهاي اقتصادي براي تعميرات خود معادل ۳۰ هزار 
ميليارد تومان معادل ۲.5 درصد كل تسهيالت را به كار 
برده اند كه اين بخش از تسهيالت نيز ياري دهنده خط توليد 

است و با تعميرات انجام شده به راه اندازي خطوط توليد 
كمك شده است.  از سوي ديگر، خريد كاالي شخصي كه 
كمك كننده توليد و عامل رشد تقاضا براي خريد كاالهاي 
توليد شده است به ۱۰۷ هزار ميليارد تومان معادل 8.8 
درصد كل تسهيالت بانك ها رسيده است كه رشد خوبي 
را نشان مي دهد و نشان مي دهد كه اثر وام هاي مرابحه به 
مردم كمك زيادي براي خريد كاالهاي مورد نياز داشته و 
در عين حال حامي توليد كشور بوده است.  از سوي ديگر 
سهم خريد مسكن نيز با ۱.۷ درصد كل تسهيالت معادل 
نزديك به ۲۱ هزار ميليارد تومان تاحدودي به رشد توليد 
مسكن كمك كرده اما رقم آن نسبت به سال ها و دهه هاي 
قبل كمتر شده است و نشان دهنده ركود نسبي در بخش 
مسكن و كافي نبودن رقم تسهيالت براي خريد مسكن 
اس��ت. از سوي ديگر، ساير تس��هيالت به مبلغ ۴۲ هزار 
ميليارد تومان معادل ۳.6 درصد كل تسهيالت را به خود 
اختصاص داده است.  در مجموع عدد ۱۲۲۰ هز ار ميليارد 
توماني تس��هيالت بانك ها در اين 9 ماه، عامل حمايتي 
مهمي در سرپاماندن وادامه حيات واحدهاي اقتصادي در 
سال سخت كرونا و فشارهاي حداكثري تحريم ها محسوب 
مي ش��ود. بانك مركزي اعالم كرده كه همچنان بايد در 
تداوم مس��ير جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را 
نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل 
تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين 
اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق 
افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش 
تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح 
اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين 
سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر 
دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار 
سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.
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ثبات سياست هاي پولي و ارزي 
شرط تقويت سرمايه گذاري

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به شروط 
بهبود روند سرمايه گذاري، گفت: سياست گذاري هاي 
پولي، مال��ي و ارزي اگ��ر داراي ثبات باش��د مي تواند 
سرمايه گذار خارجي را جذب كند.  مهدي طغياني درباره 
سياست هايي كه مي تواند باعث افزايش سرمايه گذاري 
خارجي در كش��ور ش��ود، اظهار كرد: سياست هايي 
مختلفي براي جذب سرمايه گذار خارجي وجود دارد 
كه يكي از همين موارد ثبات در سياست گذاري هاست، 
يعني تا سياست گذاري ها داراي ثبات نباشد سرمايه گذار 
خارج��ي رغبت نمي كند. نماينده م��ردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: سياست گذاري هاي 
پولي، مال��ي و ارزي اگ��ر داراي ثبات باش��د مي تواند 
سرمايه گذار خارجي را جذب كند، اما اگر اين سياست ها 
متغير باش��د نتيجه عك��س خواهد داد. س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانك مركزي بايد 
يك ثبات در سياس��ت گذاري را اتخ��اذ كند مثاًل بايد 
سياست پولي و مالي اتخاذ كند كه اين سياست مستمر و 
مداوم باشد، ولي اگر بخواهد اين حركت سينوس وار باشد 
سرمايه گذار ديگر اعتمادي به بازار كشور نخواهد كرد. 
طغياني تصريح كرد: دومين مورد سهولت كسب و كار در 
كشور است يعني اگر كسب و كار در كشور اوضاع خوبي 
داشته باشد مي تواند كمك كند تا سرمايه گذار خارجي 
در اين كار سرمايه گذاري كند، اما به دليل موانع متعدد 
در ايجاد كسب و كار در كشور سرمايه گذار داخلي رغبت 
نمي كند ورود پيدا كند چه برسد به سرمايه گذار خارجي. 
وي افزود: براي آسان تر كردن كسب و كار شاخص هايي 
وجود دارد از بحث حقوق مالكيت تا رسيدگي به دعاوي 
دادگاه ها كه اگر تك تك اين شاخص ها بهبود پيدا كنند 
شاهد ورود سرمايه گذار به كشور خواهيم بود. وي با بيان 
اينكه تالش در مجلس و دولت براي جذب سرمايه گذار 
خارجي وجود دارد، بيان كرد: طرح آسان كردن كسب و 
كار در كشور در كميسيون جهش توليد مجلس موجود 
اس��ت اين مورد نشان دهنده آن است مجلس درصدد 
ايجاد فضاي امن براي سرمايه گذار خارجي است. طغياني 
در پايان گفت: به نظر بنده فضاي جذب سرمايه گذار چه 

خارجي و چه داخلي در سال آينده رو به مثبت است.

مسير بازگشت ريال
به ارزش واقعي

 محمدعلي محمدميرزاييان ضمن تاكيد بر رابطه حفظ 
ارزش پول ملي با رشد صادرات اظهار كرد: هر چند باال 
بودن نرخ ارز به سود صادركنندگان كشور است، اما بطور 
كلي كاهش و ثبات نرخ ارز ضرورتي اجتناب ناپذير براي 
اقتصاد به شمار مي رود كه بازگشت ارزش پول ملي را 
نيز به دنبال خواهد داش��ت.  وي با بيان اينكه افزايش 
صادرات و ارزآوري هرچه بيشتر به كشور تاثير بسزايي 
در بازگشت ارزش پول ملي دارد، تصريح كرد: تنها در 
خواس��ت صادركنندگان از دولت ثبات نرخ ارز است، 
چرا كه با افت و خيز قيمت ها در بازار ارز دچار ضررهاي 
جبران ناپذيري مي ش��وند كه قدرت ادامه فعاليت را از 
آنها مي گيرد. به گفته محمد ميرزاييان، اگر قيمت دالر 
افزايش يابد ارزش كاالها نيز بيش��تر خواهد شد و ارز 
بيشتري وارد كشور مي شود، اما قيمت ارز بايد باثبات 
باشدتا صادركننده امنيت فكري داشته باشد. تصور كنيد 
چند ماه پيش كه نرخ دالر باالتر از امروز بود صادركننده 
كاالي خود را فروخته و حاال براي بازگشت ارز به كشور 
بايد با قيمت روز كه كاهش داش��ته است محاسبات را 
انجام دهد كه متاسفانه دچار ضرر و زيان هاي بسياري 
خواهد شد. در صورت افزايش صادرات و مسير هموار 
براي صادركنندگان بطور قطع ارزش پول ملي نيز در 
بلندمدت بازمي گردد اما عوامل مختلفي در اين ميان 
نقش دارند و نبايد نگاه تك بعدي داشت.  بنابراين بايد 
تمام مجموعه اقتصاد و شاخص هاي تاثيرگذار و كالن 
اصالح و تقويت شود تا به دنبال افزايش توليد و كنترل 
تورم و ثبات نرخ ارز با محدوده تغييراتي اندك و همچنين 
رش��د صادرات، در نهايت ارزش پولي ملي بازگردد. به 
اعتقاد كارشناسان، بايد تورم در اقتصاد كاهش يابد چراكه 
يكي از راهكارهاي اصلي در بازگشت ارزش ريال است. 
اين امر نيز مسير روشني دارد كه از كنترل رشد نقدينگي، 
لزوم انضباط مالي دولت، جلوگيري از قاچاق و خروج ارز 
از كش��ور مي گذرد. يكي ديگر از اين راهكارها، افزايش 
توليد ناخالص داخلي است كه تحريم ها مانع مهمي براي 
آن است و باعث ايجاد محدوديت هاي متعدد براي اقتصاد 
شد به نحوي كه حجم پول در گردش متناسب با وضعيت 
اقتصادي كشور حركت نمي كند و اين موضوع باعث رشد 
نقدينگي در كشور و در نهايت ايجاد تورم و كاهش ارزش 
پول ملي خواهد شد. در نتيجه اينكه نبايد براي بازگشت 
ارزش پول ملي بر سركوب و تضعيف دالر متمركز شويم 
چرا كه نه تنها عايدي براي اقتصاد نخواهد داشت، بلكه 
باعث آس��يب به بخش هاي مختلف اقتصاد مي شود. 
بنابراين بايد با تعادل نسبي و منطقي محدوده قيمتي نرخ 
ارز و همچنين استفاده از راهكارهاي كارشناسي تقويت 

ارزش ريال، به اهداف كالن اقتصادي رسيد.

اصالح آيين نامه اجرايي نحوه 
تسويه بدهي ها و مطالبات دولت

هيات وزيران به پيشنهاد وزارتخانه هاي اقتصاد و راه و 
شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، 
آيين نامه اجرايي مربوط به نحوه تس��ويه بدهي ها 
و مطالبات دول��ت را اصالح كرد. هي��ات وزيران در 
جلسه 5 بهمن ۱۳99 به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور 
اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي و سازمان برنامه 
و بودجه كشور و بانك مركزي، آيين نامه اجرايي بند 
)و( و جزو )۴-۲( بند )و( تبصره )5( ماده واحده قانون 
بودجه س��ال ۱۳99 كل كش��ور، موضوع به ترتيب 
نحوه تسويه بدهي هاي قطعي دولت از طريق اسناد 
خزانه و نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي 
عمومي غيردولتي، ش��ركت هاي دولتي، بانك ها، 
بيمه ها، اتحاديه ها و استان هاي قدس با حسابرسي 

ويژه را اصالح كرد.

ثبت چك از سال 1۴۰۰
در سامانه صياد الزامي مي شود

سخنگوي اجراي قانون چك از الزامي شدن ثبت چك 
از سال ۱۴۰۰ در سامانه صياد خبر داد. آمنه نادعلي زاده 
با تاكيد بر اينكه از سال ۱۴۰۰ ثبت چك در سامانه صياد 
الزامي خواهد شد، گفت: چك هاي جديد نيز با طرح و 
رنگ متفاوت روانه بازار و ثبت آن در سامانه نيز اجباري 
مي شود. وي افزود: همچنين گيرنده چك نيز از دريافت 
چك كه در سامانه صياد ثبت نشده بايد خودداري كند 
تا به منظور فرهنگ سازي و آشنايي مردم با سامانه صياد 
بانك مركزي، از ۲۰ دي ماه ۱۳99 برنامك هاي موبايلي 
در اختيار مشتريان شبكه بانكي قرار داده شد تا مشتريان 
با استفاده از اين برنامه ها نسبت به ثبت، تاييد و انتقال 
چك در اين سامانه استفاده كنند. سخنگوي اجراي 
قانون چك ادامه داد: با توجه به اينكه شرايط اختياري 
بودن ثبت چك ها براي مشتريان فراهم شده است، مردم 
اقبال جدي از اين برنامك هاي موبايلي داشته باشند تا 
به هنگام اجراي اجباري قانون مشكالت كمتري داشته 
باشند. نادعلي زاده افزود: در برنامك هاي موبايلي عالوه بر 
امكان ثبت، تاييد و انتقال چك امكان استعالم وضعيت 
و سابقه صادركننده چك امكان پذير است. همچنين 
اس��تعالم در وب سايت اصلي بانك مركزي نيز امكان 
پذير است و از طريق پيامك با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ نيز 
امكان استعالم س��ابقه اعتباري صادركننده چك نيز 
فراهم است. وي در پايان تاكيد كرد: با استعالم و نمايش 
رنگ هاي متفاوت، وضعيت اعتباري صادركننده چك 
نيز نمايان خواهد شد. سخنگوي اجراي قانون جديد 
چك ويژگي هاي ظاهري چك هاي جديد و لزوم ثبت 
آنها در سامانه صياد بانك مركزي را تشريح كرد.آمنه 
نادعلي زاده، معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
و سخنگوي اجراي قانون چك در بخش هايي از سخنان 
خود در يك مصاحبه  تلويزيوني اظهار داشت: چك هاي 
جديد رنگش��ان متمايز با چك هاي قديم خواهد بود. 
چك هاي فعلي صورتي و سبز رنگ هستند، درحالي 
كه چك هاي جديد صورتي و بنفش رنگ خواهد بود. 
وي با بيان اينكه چك هاي جديد با لوگوي بانك ها چاپ 
مي ش��وند، ولي به لحاظ رنگ و محتوا يكسان سازي 
ش��ده اند، افزود: چك هاي جديد همچون چك هاي 
سابق داراي شناسه ۱6  رقمي هستند، و همچنين يك 
عبارت تاكيدي مبني بر اينكه فعال سازي چك منوط 
به ثبت آن در سامان صياد است بر روي چك هاي جديد 
درج شده است. نادعلي زاده با اشاره به اينكه چك هاي 
جديد يك باركد دو بعدي دارند كه گيرنده مي تواند با 
اسكن باركد، وضعيت اعتباري صادركننده را استعالم 
كند، افزود: چك هاي جديد كه از سال ۱۴۰۰ چاپ 
مي شوند، بايد توسط صادركنندگان در سامانه صياد 
ثبت ش��وند و گيرنده چك بايد از صادركننده چك 
بخواهد كه چك در سامانه صياد حتما ثبت شده باشد 
و اگر چك در سامانه صياد ثبت نشود بانك نمي تواند 

مبلغ آن را پرداخت كند.

حراج اوراق بدهي دولتي
با نرخ 2۰.5 درصد

بانك مركزي ضمن اعالم نتيجه  سي و پنجمين مرحله 
از ح��راج اوراق بدهي دولتي مورخ ۷ بهمن ۱۳99، به 
اطالع رساند كه  حراج جديد اوراق ياد شده در تاريخ ۱۴ 
بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد. طي برگزاري 
سي و پنجمين مرحله از اين حراج، چهار بانك و موسسه 
اعتباري سفارش هاي  خود را به ارزش 9.5 هزار ميليارد 
ريال در سامانه  بازار بين بانكي ثبت كردند. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي نيز ضمن پذيرش تمام درخواست ها 
با فروش 8.6 هزار ميليارد ريال اوراق »اراد6۴« با نرخ 
بازده تا سررسيد ۲۰.5 درصد و ۰.9 هزار ميليارد ريال 
اوراق »اراد۷۰« با نرخ بازده تا سررس��يد ۲۰.5 درصد 
موافقت كرد. معامالت مرب��وط به فروش اين اوراق به 
نهادهاي مالي برنده در روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳99 
توس��ط كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي 
بورس ثبت شد. همچنين طي هفته گذشته، ۲ هزار 
ميليارد ريال اوراق اراد6۰ با نرخ بازده تا سررسيد ۲۱.5 
درصد، ۷.۲ هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد6۴« با نرخ 
بازده تا سررسيد ۲۰.5 درصد و ۱.6 هزار ميليارد ريال 
اوراق »اراد65« با نرخ بازده تا سررس��يد ۲۱.5 درصد 
در بورس فروخته شد. بنابراين در مجموع، ۲۰.۳ هزار 
ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي طي هفته منتهي به 
۷ بهمن ماه ۱۳99 توسط س��رمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي خريداري شد. تمام نهادهاي مالي متقاضي 
شركت در اين حراج ميتوانند س��فارش هاي خود را 
در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمايند. شايان ذكر 
اس��ت حداقل حجم س��فارش در هر يك از نمادهاي 
مزبور 5۰۰ هزار ورقه است. همچنين به نهادهاي مالي 
شركت كننده در اين حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي 
به سبد دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مدنظر 
قرار دهند.  ذكر اين نكته ضروري است كه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش تمام پيشنهادهاي 
دريافت شده يا فروش كليه اوراق عرضه شده در حراج 
ندارد. بانك مركزي سفارش هاي  دريافت شده را براي 
تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 
مي كند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعيين سفارش هاي 
برنده از طريق مشخص كردن حداقل قيمت پذيرفته 
شده در سازوكار حراج اقدام مي كند. در نهايت، عرضه 
اوراق به تمام برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود. 
همچنين بر اس��اس جزو )۴( بن��د »ك« تبصره )5( 
قانون بودجه سال ۱۳99، بانك مركزي تنها مجاز به 
خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه 
اوراق است. بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي 
مجاز به خريد اوراق مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و 
نمي تواند در فرآيند برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي 
را با هدف تامين مالي دولت خريداري كند. همچنين، 
كارگزاري بان��ك مركزي تامين كننده زيرس��اخت 
معامالت و برگزاركننده حراج فروش اوراق به بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي عضو بازار بين بانكي است 
و تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق به فروش رفته 

در بازار اوليه ندارد.

۱۲۲0 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي اقتصادي در 9 ماه نخست 99 پرداخت شده است

نياز بخش هاي اقتصادي به تسهيالت بانك ها بدون اثر كرونا 63 درصد رشد كرده است

ورود دالر به كانال ۲3 هزار توماني و نوسان قيمت سكه در كانال ۱0 ميليون توماني 

رشد 86 درصدي تسهيالت بخش هاي اقتصادي در 9 ماه

افزايش قيمت دالر و سكه 
گروه بانك و بيمه | 

 روز چهارش��نبه 8 بهمن 99، قيمت دالر در ب��ازار آزاد و 
صرافي ها افزايش يافت و در حالي كه در بازار نقدي و آزاد به 
۲۳9۰۰ تومان رسيده در صرافي ها ۲۳۴۱۰ تومان معامله 
شده است. كارشناسان و فعاالن بازار مي گويند كه در برخي 
ساعات دالر نقدي در بازار آزاد به ۲۴۱۰۰ تومان رسيد اما 
در ساعات عصر بار ديگر كاهش يافته و به ۲۳9۰۰ تومان 
رسيده است. به دنبال رشدقيمت دالر، نرخ سكه نيز به ۱۰ 
ميليون و 9۰۰ هزار تومان افزايش يافت. يورو نيز ۲9۱۰۰ 
تومان و پوند ۳۲۲۰۰ تومان و درهم 6۷6۰ تومان معامله 
شده است.   هر دالر در صرافي هاي بانكي ۲۳ هزار و ۴۱۰ 
تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري 
گذشته با افزايش ۴۴۰ توماني همراه شد و نرخ هر يورو نيز 
به ۲8 هزار و ۴۰۰ تومان رس��يد. قيمت فروش يورو نيز با 
افزايش 5۰۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
گذشته )سه شنبه( به ۲8 هزار و ۴۰۰ تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر ۲۱ هزار و 9۲۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲6 هزار و 9۱۰ تومان اعالم شد، همچنين قيمت خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و 5۴۰ تومان و قيمت فروش 
آن ۲۲ هزار و ۷65 تومان بود. عالوه براين نرخ خريد يورو در 
اي��ن بازار ۲۷ هزار و ۴۲6 تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و 
۷۰۱ تومان اعالم شد. براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )سه شنبه(، هر يورو به قيمت ۲۷ هزار 
و ۲۳8 تومان و هر دالر ۲۲ هزار و ۴8۳ تومان به فروش رفت. 
همچنين در سامانه سنا روز )سه شنبه(، حواله يورو به قيمت 
۲8 هزار و 6۲6 تومان معامله شد و همچنين حواله دالر 

به قيمت ۲۳ هزار و ۷۷ تومان مورد مبادله قرار گرفت.
 قيمت دالر در روزهاي گذش��ته با توج��ه به افزايش 
اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي به منابع 
مالي كاهشي شده است. هفته گذشته نيز رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: ايران توانسته گشايش هايي در 

فروش نفت داشته باشد.

    تقويت دالر در بازارهاي جهاني
ش��اخص دالر در معامالت چهارشنبه باال رفت. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۱۲ درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته در سطح ۱9۲/9۰ واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱۲۷ دالر اعالم 
شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۷۷ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۷۴ دالر مبادله شد. يورو 
۰.۲6 درص��د باال رفت و با ماندن در كانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱5 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
۰.۲۳ درصد افزايش به ۱۰۳.6۷۲ ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۲9۱ دالر مبادله شد. 
همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۴65 يوان چين اعالم 
ش��د. با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت ۱8۴۷ دالر و 
قيمت دالر به قيمت ۲۳9۰۰ تومان، بار ديگر قيمت ارز و 
طال در بازار افزايشي شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز )چهارشنبه( با افزايش ۳۴۰ هزار توماني 
نسبت به سه شنبه ۷ بهمن ۱۰ ميليون و 6۴۰ هزار تومان 
معامله شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون 
و 55۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و 9۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي هم در برابر دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
معامله شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱8 عيار به يك ميليون و 6۷ هزار تومان و هر مثقال طال به 
چهار ميليون 6۲5 هزار تومان رسيد.انس جهاني طال نيز 

امروز يك هزار و 8۴۷ دالر و 68 سنت فروخته شد.
از سه شنبه هفته گذشته )۳۰ دي ماه( قيمت سكه تاكنون 
با باقي ماندن در كانال ۱۰ ميليون توماني، هر روز با افزايش 
يا كاهش روبرو ش��ده اس��ت. بررسي ها نش��ان مي دهد 
هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشته و سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال موثر 
بود. همچنين افزايش قيمت انس جهاني طال باعث شده تا 

قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر با رشدي 
نسبي همراه شود. اين در شرايطي است كه كارشناسان افت 
بيشتر انس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند. عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا 
و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال 

از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد.

    نرخ 175۰۰ تورم زاست
يك كارش��ناس امور اقتصادي گفت: نرخ محاسباتي ۱۷ 
هزار و 5۰۰ توماني مدنظر مجلس در بودجه ۱۴۰۰، تورم زا 

خواهد بود و گراني به همراه دارد.
يوسف كاووسي، كارشناس امور اقتصادي دليل به نتيجه 
نرسيدن اهداف ارز ۴۲۰۰ توماني را چنين مطرح كرد: چند 
عامل در روي دادن اين اتفاق موثر واقع شدند. در ابتدا بايد به 
اين نكته اشاره داشت، دولت دنبال تاسيس وزارت بازرگاني 
بود كه حقيقتا تخصص آن در امر واردات و توزيع كاال است 
زيرا پس از ادغام وزارتخانه ها فردي كه با تجارت آشنايي 
نداشت و بيش��تر متخصص صنعتي و معدني به حساب 
مي آمد در راس وزارتخانه قرار گرفت، اما به نتيجه نرسيد. 

شرايط بازرگاني كشور در چنين وضعيتي مهجور واقع شد 
و دولت هم براي دستيابي به هدف خود از سر اجبار به يك 
عده از نزديكان خود كه مورد اعتمادش بودند، كمك رساند 
تا واردات انجام گيرد. با وجود آنكه هدف مقدس بود و ورود 
كاال با نرخ پايين جهت رس��يدن به دست مصرف كننده 
مدنظر قرار داش��ت، اما در اين فاصله اتفاقاتي روي داد كه 
دولت از نيت خود دور شد. اين كارشناس اقتصادي توضيح 
داد: گروهي در اين رابطه دست به سوءاستفاده زدند يعني 
ارز را درياف��ت كردند و در وارد كردن كاال كوتاهي به خرج 
دادند. به اين معنا چرخه اختصاص ارز و ورود كاال از نظارت 
معيوب برخوردار بود و كاري كه بايد از زمان تخصيص تا 
ورود به انبار و توزيع رصد شود، داراي چند حلقه مفقوده 
بود كه مشكالتي را به وجود آورد. يكي از مفقودي ها همان 

صندوق هاي تراكنش مالياتي است كه بايد خيلي جدي 
گرفته شود. بحث ديگر اين است كه كاال از گمرك به بعد 
كه وارد چرخه مي شود، مورد كنترل قرار نمي گيرد، قاعدتا 
در چنين وضعيتي از مكان آن و چگونگي توزيع هم خبري 
نمي توان به دس��ت آورد. وي اظهار داشت: بخش ديگر به 
بانك ها ارتباط پيدا مي كند. زماني كه سيستم انتقال ارز و 
مبادالت از طريق بانك انجام نمي شود، بايد چنين اتفاقاتي 
را پيش بيني كرد.به اين معنا وقتي گشايش اعتبار اسنادي 
با طرف خارجي را بانك ضمانت كند، پس از تاييد اسناد 
توسط گمرك و بانك عامل اجازه ترخيص داده مي شود، 
اما اكنون اين موارد وجود ندارد و يك صرافي يا واسطه اين 
كارها را عملي مي سازد كه آن هم نتوانسته هدف دولت را 
در زمين��ه ارز ۴۲۰۰ بطور كامل به تحقق درآورد.با وجود 
اين موارد و انتقاداتي كه وجود دارد، نمي توان ارز ۴۲۰۰ را 
شكست خورده دانست. اين نوع ارز در اين يك يا دو سال 
اخير معنا پيدا كرده، سال 9۷ ارز ۴۲۰۰ در بازار آزاد 5 هزار 
تومان بود و اواخر س��ال حول و حوش 8 هزار تومان شد. 
بنابراينچنين نيست كه مطرح كنيم اين ارز به جيب دالل 
چند برابر پول وارد كرده است.  كاووسي در خصوص ارقام 
پيشنهادي مجلس براي ارز يعني ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان 
اظهار داش��ت: نرخ مجلس محاسباتي است. وزارت نفت 
پس از دريافت دالر در نتيجه فروش نفت )با فرض اينكه 
وارد كشور شود( بايد آن را تحويل بانك مركزي دهد و بانك 
مركزي هم ضرب در ۴۲۰۰ كند و ريال آن مقدار را به خزانه 
واريز سازد تا براي تامين مخارج وزارتخانه ها اختصاص يابد. 
اين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي عوارض گمركي هم به حساب 
مي آيد. يعني هر مق��دار واردات صورت مي گيرد، نرخ ارز 
پايه را ضرب در ۴۲۰۰ مي كنند و عوارض آن را اينگونه به 
حساب در مي آورند. همين مساله سبب شده تا مقداري 
كاالها ارزان تر به دست مردم برسد، بنابراين چنانچه نرخ 
جديد مبناي عوارض گمرك قرار گيرد به معناي چند برابر 
شدن ارزش كاالها خواهد بود كه گراني ها را تشديد مي كند.
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دهقان دهنوي: سايه عوامل 
غيراقتصادي بايد از بازار كم شود

محمدعلي دهقان دهنوي س��كاندار جديد س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار روز گذشته در جلسه معارفه خود 
كه ب��ا حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار ش��د، 
گفت: محدود كردن بازار سرمايه كشور به محل خريد و 
فروش سهام تصور غلطي است كه بايد اصالح شود. امروز 
بزرگ ترين واحدهاي توليدي كشور كه سهم مهمي 
از توليد ناخالص داخلي و اشتغال را به خود اختصاص 
داده اند در بازار سرمايه حضور دارند و اينجا نقطه تحقق 

جهش اقتصادي است. 
وي با تاكيد بر اينكه جايگاه بازار سرمايه كشور فراتر از 
تصورات فعلي اس��ت و بايد اين نهاد مهم اقتصادي در 
جايگاه حقيقي خود قرار بگيرد، افزود: صيانت از حقوق 
س��رمايه گذاران خرد، گسترش بازارها، تكثر ابزارهاي 
مالي، بهبود زير ساخت ها، تعامل با خانواده بازار سرمايه 
و قطع زنجيره تخلف و خطا در بورس اولويت هاي اصلي 
نهاد ناظر بازار سرمايه است و بدون شك توسعه اين نهاد 
مهم اقتصادي لحظه اي متوقف نمي شود. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه اگر به دنبال اقتصاد 
مردمي، تحقق جهش توليد و رهايي از رانت اقتصادي 
هس��تيم بايد از خيابان بازر سرمايه عبور كنيم، افزود: 
پيشرفته ترين شكل شفافيت و رقابت پذيري اقتصادي 
در بازار سرمايه متبلور اس��ت. وي با طرح اين پرسش 
كه در كدام نهاد اقتصادي ش��اهد حضور ۵۰ ميليون 
نفري هستيم!؟ افزود: بخش عظيمي از رشد اقتصادي 
و توسعه كشور به بازار سرمايه وابسته شده و بازگشت 
ثبات و آرامش به آن اولويت دولت و وزارت اقتصاد است.

 سخنگوي شوراي عالي بورس ادامه داد: بازار سرمايه طي 
ماه هاي گذشته با نوسان همرا شد. بخشي از اين نوسان 
محصول عوامل اقتصادي بود كه البته در روزهاي آينده 
افق هاي روشني پيش روي اقتصاد ما است. اقتصاد به 
ساحل آرامش نزديك شده و بنابراين انتظار داريم عومل 
مثبت اقتصادي طي روزهاي آينده در آينه بازار سرمايه 
نمايان شود.وي افزود: اما بخش��ي از نوسانات ناشي از 
عوامل غيراقتصادي ب��ود؛ عواملي كه لزومي به تجربه 
كردنشان نبود. بايد س��ايه اين عوامل غير اقتصادي را 
از سر بازار سرمايه كم كنيم. تنها با كم شدن شر سايه 
عوامل غيراقتصادي از سر بازار سرمايه اعتماد به اين ركن 
مهم اقتصاد باز مي گردد.  رييس سازمان  بورس با بيان 
اينكه افزايش نقش بازار سرمايه در سياست گذاري هاي 
اقتصادي از برنامه هاي آتي است، افزود: ما در كشور به 
دنبال جهش توليد هس��تيم و جهش توليد با افزايش 
سرمايه گذاري امكان پذير است. سرمايه گذاري در كجا 
شكل مي گيرد؟ در بازار س��رمايه! اما سياست گذاري 
غلط، دخالت و قيمت گذاري دستوري، عواملي است كه 
سرمايه را از بازار سرمايه فراري مي دهد. بنابراين نهاد ناظر 
بازار سرمايه سدي مقابل سياست هاي غلط اقتصادي 
خواهد بود.  وي خاطرنش��ان ش��د: اگر به دنبال رشد 
اقتصادي و افزايش س��رمايه گذاري در كشور هستيم، 
مسير آن رشد و بالندگي و پويايي بازار سرمايه است. دبير 
شوراي عالي بورس ادامه داد: افزايش سرمايه گذاري، 
توليد و اشتغال اهداف اصلي تصميم گيران اقتصادي 
اس��ت و اين پيام روش��ن بايد از س��وي سياست گذار 
اقتصادي به سرمايه گذار منتقل شود كه بازار سرمايه 
بهترين بستر و مناسب ترين راه براي تحقق اين اهداف 
است و به كمك همكاران و كساني كه در سازمان بورس 
حضور دارند اين پي��ام را به همه منتقل مي كنيم.  وي 
افزود: مسووليت پذيري همه مسووالن مسيله بعدي 
نهاد ناظر بازار سرمايه است و اين مضوع را به جد پيگيري 
مي كني��م. بنده در هر جايي س��عادت خدمت گذاري 
داشته ام، پاسخ گويي و مسووليت پذيري در اولويت بوده 
و از اين به بعد نيز خواهد بود.  رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار از همه سرمايه گذاران بورسي دعوت كرد نظرات 
خود را از طريق مجراهاي تعيين شده به نهاد ناظر بازار 
سرمايه منتقل كنند و افزود: هر تغييري در مقررات بازار 
و يا آيين نامه ها حتما بايد با مشورت و اخذ نظر فعالين بازار 
باشد. نبايد بازار را غافلگير كرد و بايد اجازه دهيم همه چيز 
در بستر تعامل و تفاهم پيش برود. تنها در اين صورت 
بهترين نتيجه حاصل مي شود. محمدعلي دهقان 
دهنوي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: توسعه 
نهاد هاي مالي برنامه بعدي نهاد ناظر بازار س��رمايه 
است.  نهادهاي مالي سربازان توسعه بازار هستند. اگر 
اشكالي در زمينه فعاليت اين نهادها وجود داشته باشد 

حتما بايد اصالح و بازنگري شود.

 گره زدن بورس 
با رييس جديد   اشتباه است

محمدمهدي بحرالعلوم، كارشناس بازار سرمايه درباره 
ارزيابي از تغيير رياست سازمان بورس درگفت وگو با سنا 
توضيح مي دهد: ابتدا بايد از همه روسا و مديران ادوار 
مختلف سازمان بورس، قدرداني كرد كه مانند دوندگان 
تيم دو امدادي، هر يك، سهم و نقشي در ارتقاي جايگاه 
و اعتبار بازار سرمايه داشته اند و اين بازار را با وجود همه 
افت  و خيزهايش به يكي از فراگيرترين و معتبرترين 
بازارهاي تاريخ اقتصاد ايران تبديل كرده اند؛ زيرا اين بازار 
حداقل، با معيار آمار مجموع سهامداران به نسبت كل 
جمعيت كشور، حتي در جهان، كم نظير است. در اين 
ميان، بايد سپاسي ويژه از دكتر قاليباف اصل داشت كه در 
يكي از پرچالش ترين دوره هاي بازارسرمايه، مسووليت 
سنگين رياست س��ازمان را پذيرفت و با حداكثر توان 
براي صيانت از منافع سهامداران كوشيد و فشار زيادي را 
متحمل شد؛ اما تأثيرگذاري متغيرهاي اغلب غيربورسي، 
شرايط بازار را به  گونه اي رقم زد كه ايشان، مصلحت را 
در اس��تعفا ديدند. وي ادامه داد: ابتدا بايد ذهنيت گره 
زدن تحوالت آينده بازار سرمايه را با انتخاب هر رييس 
جديدي اصالح كنيم. ماهيت بورس، طوري است كه 
هرچند، توانمندي رييس سازمان بورس مي تواند در 
تقويت و گسترش آن موثر باشد، اما واقعيت اين است 
كه از روساي بورس نمي توان انتظار معجزه داشت؛ زيرا 
فارغ از نوسان هايي كه ذات بازار سرمايه است، متغيرهاي 
متعددي كه اغلب آنها غيربورسي هستند نيز در تعيين 

وضعيت شاخص ها تأثيرگذار هستند. 

دژپسند درباره شبهات بازار سرمايه 
شفاف سازي كند

س��يدمصطفي آقاميرس��ليم نماينده مردم تهران، 
شميرانات، ري، اسالم شهر و پرديس و عضو كميسيون 
اصل نود قانون اساسي در مجلس شوراي اسالمي در 
نامه اي خطاب به فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد درباره 
وضعيت بورس هش��دار داد و روند نزول��ي اين بازار را 
ناش��ي از مديريت ضعيف دانست. متن نامه نماينده 

تهران به شرح زير است: 
جناب آقاي دكتر فرهاد دژپس��ند، وزير محترم امور 

اقتصادي و دارايي 
بازار س��هام )بورس( به وضعيت اسفناكي مبتال شده 
است و علي رغم وعده هاي متعدد مسووالن و متوليان 
امر، به صورت روزافزون با افت ش��اخص و از دس��ت 
دادن ارزش روبرو بوده و موجب خسران عظيم مادي 
و معنوي در سطح ملي ش��ده است. در خصوص نوع 
عملكرد متوليان و تصميمات و سياست هاي اتخاذشده 
در بورس و همچنين مقدار تأثير اقدامات ضعيف و بعضًا 
معكوس مديران بورس در تش��ديد روند نزولي بازار 
سؤاالت و ش��ب هاتي مطرح گرديده است كه نياز به 
شفاف سازي و پاسخگويي از طرف وزير محترم اقتصاد 

و دارايي به عنوان متولي اصلي سازمان بورس دارد: 
1 � چرا راهكارهاي مفيدي مانند عمليات بازارگرداني 
كه يكي از پرس��ودترين بخش هاي بازارهاي جهاني 
بورس اس��ت و باعث ثبات بازار و كاهش خطر سقوط 
مي گردد با ارايه شيوه ها و دستورعمل هاي اشتباه به 
عملياتي ضررده تبديل شده كه باالجبار و به صورت 
حداقلي در حال اجراست و چرا در اصالح آيين نامه ها 

و ضوابط براي رونق و سودآوري آن تعلل مي شود؟
2 � چرا در افزايش مقدار بازارگردان ها كه عامل ثبات 

بازار و جذب نقدينگي اند تعلل مي شود؟
3 � چرا در گس��ترش انتشار اوراق تبعي كه عملياتي 
بسيار مفيد براي كاهش خطرپذيري بازار است تعلل 

شده و به صورت قطره چكاني در حال اجراست؟
4 � چرا با عدم رعايت اصول عرضه و تقاضا در زمان افت 
بازار با فشار در عرضه هاي اول و صندوق ها و همچنين 
افزايش شناورس��ازي س��هام ش��ركت هاي بورسي 
موجبات ريزش هرچه بيشتر بازار به وجود آمده است؟

۵ � چرا با اتخاذ تصميم تحديد دامنه نوسان كه قباًل 
نيز سابقه اجراي ناموفق داشته )در زمان مديريت آقاي 
عبده( باعث ايجاد صف هاي خريد و فروش و افزايش بار 
معامالت و در نتيجه كندي سامانه شده و اين تجربه 

ناموفق دوباره تكرار گرديده است؟
6 � چرا متولي��ان بورس با كاهش مقدار تخصيص 
اعتبار مش��تريان حقوقي در زمان نزول بازار باعث 
كاهش تقاضا ش��ده و خطرپذيري بازار را به سمت 

حقيقي ها منتقل كرده اند؟
7 � چرا اصالح حجم مبنا كه تصميم درستي بوده و 
در دوره مديريت قبل اتخاذ گرديده هنوز مشكالتي 

دارد و در اصالح آيين نامه ها تعلل شده است؟
8 � چرا با اتخاذ روند اشتباه و اجباري باعث زيان دهي 
صندوق هاي با درآمد ثابت شده و اين بخش بسيار 

مفيد بازار را درگير مشكالت عديده كرده است؟
9 � چرا س��ازمان ب��ورس در برخورد ب��ا فعاليت هاي 
مشكوك، غير قابل توجيه و تخريب كننده ثبات و جو 
رواني ب��ازار از جمله افزايش غيرمعقول ارزش بعضي 
شركت ها مانند بيمه پاسارگاد و همچنين عدم عرضه 
س��هام بعضي ش��ركت ها در اوج تقاضاي بازار مانند 

شركت پارس الكتريك تعلل نموده و مي نمايد؟
1۰ � چرا س��ازمان بورس نس��بت ب��ه برخورد با 
فعاليت هاي مضر و مخرب صندوق هاي تثبيت و 
توسعه بازار تعلل ورزيده و در مورد شفاف سازي نحوه 
عملكرد و انتشار صورت هاي مالي از جمله ترازنامه 

و سود و زيان آنها اقدامي ننموده است؟

 بورس قابليت جذب ساليانه
 ۱۵۰ هزار ميليارد تومان را دارد

حسن قاليباف اصل در جلسه توديع و معارفه رييس 
سازمان بورس كه عصر روز گذشته در وزارت اقتصاد 
برگزار شد، با بيان اينكه، وزير اقتصاد در 1۰ماه گذشته 
بيشتر از اهالي بازار سرمايه دلسوز و پيگير تحوالت آن 
بودند، گفت: وررود بنده به سازمان بورس مصادف با 
آزادسازي سهام عدالت و عرضه صندوق هاي دولتي 
و ورود پر حجم سرمايه گذاران به بازار سرمايه بود. به 
واسطه رشد نقدينگي در سه ماهه ابتداي سال ناشي 
از چال��ش كرونا و حركت آن به س��مت بازار منجر به 
ورود12۰هزار ميليارد تومان پول جديد به بازار ش��د 
كه اين وضعيت بي س��ابقه بوده است. بازار سرمايه به 
راحتي قابليت جذب ساليانه 1۵۰ هزار ميليارد را دارد 
اما در ۵ماه اين رقم بيش از ظرفيت بازار بود. قاليباف 
ادامه داد: ارزش بازار در شهريور ماه رشد چشم گيري 
داش��ت و ش��اخص كل حدود 1۵4 درصد رشد كرد. 
همچنين ش��ركتهاي موجود افزاب��ش يافت. تعداد 
كدسهامدار از1۰ ميليون كد به 29ميليون مد افزايش 
يافت. همچنين تعداد كد بورسي با احتساب سهامداران 
عدالت به۵7ميليون كد ميرسد . وي افزود، سال قبل 
ارزش كل معامالت 1۰۰۰هزار ميليارد تومان لود اما در 
ده ماه 4هزار هزار ميليارد تومان رشد كرده است. ابتداي 
سال بحث انتشار اوراق بدون ضمانت بانكي تصويب شد 
كه همين موضوع انتشار اوراق شركتي را رشد داد. سال 
گذشته كل اوراق منتشر شده7۵۰۰ ميليارد تومان 
بود اما امسال به 24هزار ميليارد تومان رسيده است. 
كل تامين مالي سال قبل2۰۰هزار ميليارد تومان بود 
اما امسال اين رقم به 3۰۰هزار ميليارد تومان رسيد. 
رييس پيشين  گفت: تقاضا از شركتهاي خارجي از در 
خصوص يهام پروژه محور ايجاد ش��ده و يك شركت 
روسي درخواست ثبت شركت پروژه محور به ارزش 
6۰۰۰ميليارد تومان ثبت ش��ده است . سال گذشته 
مجم��وع ارزش صندوق هاي س��رمايه گذاري حدود 
2۰۰هزار ميلي��ارد تومان بود اما امس��ال با مصوبات 
ش��ورا عالي بورس، يعني افزايش سقف صندوق ها از 
1۰به۵۰هزار ميلي��ارد تومان منجر به افزايش ارزش 

صندوق ها به 412 هزار ميليارد تومان شد.

وضعيت بازار سرمايه وخيم تر مي شود؟

گروه بورس|
ش�اخص كل بازار س�رمايه در ادامه روند افت 
س�نگين خود طي ۱۰ روز گذشته به كانال يك 
ميليون و صد هزار واحدي سقوط كرد و هفته 
گذش�ته توانس�ت با رش�د كمي كه بسياري 
از س�هامداران آن را دس�توري دانس�تند به 
ميانه هاي كانال يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحدي 
بازگردد. اما نماگر در سه روز گذشته بار ديگر 
روند نزول�ي به خود گرفت و روز چهارش�نبه 
با ريزش هفت ه�زار و ۲۷۹واح�دي معادل با 
۰/۶ درصدي بازهم در آس�تانه س�قوط به دره 
پيشين قرار گرفت و بيش از ۷۰ درصد نمادهاي 
بازار قرمزپوش بودند. اين در حالي اس�ت كه 
س�رمايه مردم تاكنون ح�دود ۷۰ درصد آب 
رفته است و اعتراض سهامداران زخم خورده 
راه به جايي پيدا نمي كند. بسياري از فعالين و 
كارشناسان بازار بر اين نظرند بازار ديگر نسبت 
به تحليل هاي تكنيكال و بنيادي گزارش هاي 
مال�ي خوب ش�ركت ها  و ارزنده ب�ودن قيمت 
سهام توجهي نمي كند و موج جديدي از خروج 
پول شكل گرفته است. اگر بخواهيم صريح تر 
بگوييم س�هامداران كوچك بازار كه ديگر از 
تخلفات مكرر و نابس�اماني هاي ب�دون پايان 
خس�ته ش�ده اند، هر مثبتي را فرصت خروج 
قلم�داد مي كنن�د و حاضرند ولو ب�ا ضررهاي 
سنگين عطاي س�رمايه گذاري در بورس را به 

لقايش ببخشند.
 در اين بين بس�ياري از كارشناسان معتقدند 
دخالت هاي مكرر و مصاحبه ها  و اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي از سمت و سوي مسووالني كه 
تخصص چنداني نس�بت به قوانين و مقررات 
بازار س�رمايه ندارند، مهم تري�ن عامل ايجاد 
اين وضع است. تزريق هيجان و نوسان به بازار 
كه پ�س از دو روز سبزپوش�ي مجدد با عرضه 
حقوقي ها و بازارگردان ها منجر به شكل گيري 
صف هاي فروش مي شود، جز هدايت ناخواسته 
سهامداران به سمت نوسان گيري كوتاه مدت 
ثم�ر ديگ�ري ن�دارد و اي�ن مي توان�د تفكر 
سرمايه گذاري بلندمدت و ميان مدت در بازار 

را خدشه دار كند. 
اين نكته نيز بس�يار مهم است مسووالن بايد 
به ج�اي مصاحبه هاي متعدد ك�ه عامل درهم 
ريختگي بازار خواهد شد، به اين تخلف  ها توجه 
بيشتري داشته باشند و بازارسهام بايد بدون 
دس�تور و دس�تكاري راه خود را طي كند. اين 
بدان معناست ديگر بازارس�رمايه كه در حال 
حاضر اقيان�وس متالطم بي اعتمادي اس�ت، 
هرازچندگاهي نسبت به اخبار گوناگون واكنش 
منفي هيجاني نشان مي دهد. گفتني است طي 
روزهاي گذش�ته در ميان نمادهاي معامالتي 
»فارس«، »فملي« و »شستا« بيشترين تاثير 
منف�ي را بر ش�اخص كل داش�تند و صندوق 
»پااليش يكم« هم با ريزش سنگين ۵۰ درصدي 
كه به سوهان اعصاب سهامداران تبديل شده 
بود پس از روز چن�د روز مثبت اكنون به هفت 
هزار تومان رس�يده اس�ت. نكته حائز اهميت 
درباره اين صندوق آن است كه سرعت رشد آن 
در يكي دو روز اخير از نمادهاي پااليشي بيشتر 

است و باالتر از NAV آن معامله مي شود!!

    تذكر جدي چه شد؟
محسن عليزاده، ناظر مجلس در شوراي عالي بورس، 
هم در خصوص انتخاب رييس جديد سازمان بورس 
گفته بود: تذكر جدي مي دهم كه اگر گزينه اي بدون 
سابقه بورسي به عنوان رييس منصوب شود، نسبت به 
آن از تمام ابزارهاي قانوني همچون سوال از وزير اقتصاد 

استفاده خواهيم كرد.
درس��ت اس��ت رييس جديد س��ازمان بورس مسير 
پرپيچ و خمي را بايد طي كند و با چالش هاي بسياري 
مواجه خواهد شد، به طوريكه سوال اصلي سهامداران 
و فعاالن آن است كه او چه برنامه هايي براي بازگشت 
اعتماد به بازار سهام و پاسخگويي به انتظارات شكل 
گرفته سهامداران متضرر شده خواهد داشت. اما طي 
روزهاي گذشته بسياري از فعالين بورسي اين سخن 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس را در فضاي مجازي 

مطرح مي كنند و سوال اين فعالين اينجاست آيا با اين 
مدير برخورد مي شود و يا با قدرت از او حمايت مي شود 

تا مشكالت بازار حل شود؟
برخ��ي از فعالين مجازي درخص��وص رييس جديد 
سازمان بورس و در واكنش به سخنان محسن عليزاده 
مي گويند:  اگر قرار بود ب��از از بدنه دولت بياد بورس، 

قاليباف بود ديگه. اين شد همون كد به كد كردن.
بورس احتياج به نقدينگي شديد دارد. انتصاب دهنوي 
براي بورس نقدينگي نمي ش��ود. اين هم يك جوري 
سركار گذاشتن مردم هست. 7 ماه مردم رو به عناوين 
بازي مي دن اين چند ماه هم روش. درنتيجه سرمايه 

مردم شده يك چهارم.
در كل س��ركار گذاش��تن م��ردم هس��ت. دليل اين 
جابه جايي هم چيزي نيس��ت جز اينكه كسي نباشه 
جوابگوي زيان هزاران ميلي��ارد تومان مردم بي گناه 
باشه بايد خواسته سهامداران از رييس جديد نظارت 
بر معامالت مشكوك و مضر به حال بورس باشه و در 
قوانين مثل دامنه نوسان و حجم مبنا و غيره تغييرات 
اساسي داده بشه ديديد كاهش زمان پيش گشايش 
گرچه ناقص انجام شد ولي تا مدتي موثر بود همچنين 
خود قوانين موج��ود بورس مثل وظاي��ف ناظر بازار 
بدرس��تي انجام ش��ه و نظم رو به بورس برگردونه در 
صدور كدهاي جديد و حتي قديم و دسترسي آنالين 
برخي كه اخت��الل در معامالت مي كنند تجديد نظر 
بشه همچنين در مورد بس��تن و بازگشايي نمادها و 
عرضه هاي اوليه نظارت بر درستي گزارشات عملكرد 
هيات مديره شركت هاي بورس��ي صورت هاي مالي 
افزايش س��رمايه ها چگونگي عملكرد بازارگردان ها و 
حقوقي شركت ها و غيره ما كه ديگه دست شستيم. 
به مرحله اي رسيدم كه با خودم گفتم هرچي ميخواد 
بشه بزار بشه به درك ديگه مهم نيست يك سال بيهوده 
گرفته شد سال بعد ميام ببينم چه گلي به سرم زدي 

آقاي بورس 
آقاي عزيز مشكل مدير عوض كردن حل نميشه 4۰ 

هزار ميليارد پول كم بياريد بازار رو زنده كنيد. 
حاص��ل زحماتش��ون در وزارت اقتص��اد كام��ال 
مشهوده…!!! ايشون دس��تاوردش در وزارت اقتصاد 

چي بوده؟ 
در بورس كه هيچ تجربه اي ن��داره … يعني در بين 
مديران موفق بازار سهام كس��ي پيدا نشد كه معاون 

وزير اقتصاد رو آوردند ؟

    جدال كرونا  و  بورس
زمستان سال گذشته كه ويروس كرونا وارد ايران شد 
و اين ويروس با همه گيري بسيار باال هموطنان زيادي 
را به كام مرگ كشاند و با راكد نمودن بازارهاي شب 
عيد در ماه ها و روزهاي پاياني سال گذشته و بعد از آن 
كاهش تقاضاي موثر در ابتداي سال جاري نرخ بهره 
را در اقتصاد به طور درون زا كاهش داد و ش��رايطي را 

پديد آورد تا به موجب آن نرخ سود سپرده هاي بانكي 
نيز كم شود. اين مساله فشار مضاعف بر تقاضاي سهام 
در بورس و فرابورس وارد كرد. از سوي ديگر مردمي 
كه به دليل محدوديت ه��اي كرونايي توان رفتن به 
س��ركار نداش��تند و از طرفي كاهش نرخ بهره كه به 
فرار نقدينگي از بازار پول منجر شد در مدت اندك 4 
ماه شاخص كل سهام با رشد حدودا 4 برابري، تقربيا 
بيش از 31۰ درصدي مواجه شد. در اصل اگر بخواهيم 
نگاهي تحليلي به وضعيت حال حاضر بازار سرمايه 
داشته باشيم توجه به اين نكته ضروري است كه تاالر 
شيش��ه اي در حال حاضر يك نوسان بسيار بزرگ را 
پشت سر گذاشته كه بخش قابل توجهي از آن به طور 
غير مستقيم مرهون كرونا و بخش ديگر آن ناشي از 
نياز دولت به تامين مالي از بازار س��رمايه بوده است. 
عاقبت اين ابرنوسان تنها بزرگ شدن حبابي بود كه 
ناگزير بايد تخليه مي شد. از اين رو ابرنوسان ديگري 
در مسير نزولي رخ داد و اين بار كساني متضرر شدند 
كه در اوج قيمت ها با تبليغات ناپخته روانه اين بازار 

شده بودند. 
بورس تهران، بازاري با قوانين دست و پا گيري مانند 
حجم مبنا و دامنه نوسان چند دهه است كه از معيار 
كارآيي به دور مانده، در سال جاري شاهد قفل شدن 
صفوف خريد و فروش بوده است. در واقع آنچه طي 
تمامي ماه هاي سال جاري شاهد آن بوده ايم ريسك 
باالي نقدشوندگي بوده كه دليل فروش حقوقي ها به 
صفوف خريد و كسب سود مناسب از واگذاري سهام 
به سرمايه گذاران خرد چندان به چشم نيامده است. 
در عوض به هنگام تغيير روند ب��ازار و بدون خريدار 
ماندن سهام در دست مردم عادي در ماه هاي نخست 
ريزش قيمت اين ريسك بيشتر عيان شد. همه اينها 
در كنار تهديدهايي نظير قيمت گذاري دستوري و 
ريسك تغيير قوانين كه بارها خطر آن در طول ماه ها 
و هفته هاي اخير تكرار ش��د، وضعيت را ناگوار كرده 
است. پر واضح است كه تا به حال همه عوامل به جز 
حمايت نيم بند از بازار سهام به ضرر سهامداران بازار 

بوده است؟

    تكرار  مكررات
پيش از س��ال 1397 بورس تهران از جمله مقاصد 
س��رمايه گذاري بود كه به دلي��ل وضعيت نامطلوب 
اقتصاد و سركوب نادرست قيمت ارز با ركود مواجه 
بود. با حال اين رها ش��دن فنر قيمت ارز س��بب شد 
تا مسير دوسال و نيمه بازارس��رمايه در روند صعود 
ب��ه ناچار آغاز ش��ود. از اين رو به ناچ��ار كه در طول 
سال هاي اخير عواملي همانند خالص سرمايه گذاري 
پايين در اقتصاد اي��ران و نبود ارتباط موثر تجاري با 
كشورهاي ديگر در عمل امكان رشد متعارف بورس 
مطابق با آنچه در كشورهاي ديگر رايج است را از بازار 
سرمايه گرفته است. بررسي عملكرد شاخص بورس 

تهران در حدود 28 س��ال اخير نشانگر آن است كه 
هر بار قيمت ارز افزايش يافته و به عبارتي بهتر پول 
ملي به بهانه هاي مختلف در مقابل ارزهاي قدرتمند 
تضعيف شده است، شاخص بورس نيز به طور ميانگين 
در واكنش به اين تغيير بهاي سهام را در حد معقول 
با ارزش واقعي دارايي تطبيق داده اس��ت. همين امر 
سبب شده در بيشتر ادوار گذشته بازار سرمايه، بازاري 
تورمي باشد. با اين حال اين مساله در دوره اخير يعني 
دو الي سه س��ال ابتداي دهه 9۰ و بازه زماني فعلي 
كه از سال 97 تا سال جاري ادامه داشته بازار تورمي 
سهام، محرك ديگري نيز داش��ته است. تحريم كه 
خود بخشي از علت تورم بوده، در سال هاي اخير بارها 
توانسته با تقويت انتظارات تورمي بر سنگيني صفوف 
خريد در بورس بيفزايد. طبيعي اس��ت كه در چنين 
شرايطي قيمت ها هيچگاه تا ابد رشد نمي كنند و با 
تخفيف اثرات نامطلوب تورم يا كاهش تنش سياسي 
راه براي تعديل قيمت ها ب��ا واقعيات موجود هموار 

خواهد شد.

    واكنش ها نسبت به بورس
يك كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به اينكه بازار 
سرمايه ايران به خاطر مكانيزم معامالتي مانند حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان و اتفاق هايي كه در يك س��ال 
گذش��ته در زمينه افت و خيزهاي هيجاني رخ داده 
است چندان رفتار منطقي ندارد، اظهار مي كند: اين 
موضوع باعث شده است تا نتوانيم پيش بيني دقيقي 
را از اين بازار براي روزهاي آينده ارايه دهيم. اكنون 
بازار س��هام با توجه به وضعي��ت بازارهاي رقيب در 
كش��ور، جذاب ترين بازار براي سرمايه گذاري است 
و از پتانس��يل رشد بيشتري نس��بت به ساير بازارها 
برخوردار است. با توجه به اينكه ۵۰ روز به پايان سال 
جاري باقي مانده اس��ت؛ بنابراين به هيچ عنوان در 
سال جاري نمي توان به ركورد ماه هاي نخست امسال 
دس��ت پيدا كرد اما براساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته روند بازار طي هفته و ماه هاي آينده صعودي 
خواهد بود. اين كارش��ناس بازارسرمايه درخصوص 
انتخاب معاون وزير اقتصاد به عنوان رييس سازمان 
بورس و تاثير آن بر معامالت بازار سهام مي گويد: روز 
سه شنبه از اواس��ط زمان معامالت بورس و از زمان 
مطرح شدن احتمال انتخاب معاون وزير اقتصاد به 
عنوان رياست سازمان بورس، بازار واكنش هيجاني 
و احساس��ي به اين خبر نشان داد كه در نهايت خبر 
رس��مي وي به عنوان رييس سازمان بورس منتشر 
ش��د. با وجود اينكه رييس جديد سازمان بورس به 
صورت مستقيم در بازار سرمايه حضور نداشته است 
اما 1 تحصيالت وي اقتصاد اس��ت و مي تواند كمكي 
براي معامالت اين بازار باشد. به واسطه ضعف دروني 
موجود در بازار هر اتفاق يا خبري، حتي خبر نامرتبط 

مي تواند تاثير منفي بر بازار داشته باشد.

»تعادل« داليل سرخ پوشي بازار سرمايه را بررسي مي كند

شاخص در آستانه سقوط عميق

پس از اس��تعفاي حس��ن قاليباف اصل از رياست 
سازمان بورس، روز سه ش��نبه و در جلسه شوراي 
عالي بورس، محمدعلي دهقان دهنوي، معاون وزير 
اقتصاد به سمت رياست جديد اين سازمان انتخاب 
شد، اما نكته اصلي آن است كه خيلي از سهامداران 
و فعاالن بازار انتظارات متعددي را از رييس جديد 
دارند، به طوري كه معتقدند او بايد ضمن فراجناحي 
بودن، تمام تالش خود را ب��راي حفظ و صيانت از 
سرمايه س��هامداران به كار گيرد و بتواند زمينه را 
براي بازگش��ت اعتماد دوباره به بازار سرمايه مهيا 
كند. او همچنين بايد صداي فعاالن بازار را بشنود 
و به عنوان ناظر اصلي با تخلفات مكرري كه پيش 
از اين داد سهامداران را بلند كرده بود مقابله كند. 
اكنون بازهم بازار س��هام حال و روز خوشي ندارد. 
اين در حالي اس��ت كه كمتر از دو هفته قبل موج 
اعتراضات مردمي نسبت به وضعيت اسفناك بازار 
سرمايه به شدت باال گرفت و نمايندگان مجلس با 
احضار وزير اقتصاد خواستار پاسخگويي نسبت به 

اين مس��اله بودند. ش��رايط تا جايي پيش رفت كه 
رييس س��ازمان بورس از سمت خود استعفا كرد و 
كارشناسان نظرات گوناگوني را نسبت به اين مهم 

بيان داشتند.
محس��ن عليزاده، عضو ناظر ش��وراي عالي بورس 
اوراق به��ادار در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: 
عضو ناظر شوراي عالي بورس، نماينده دادستاني 
)داراي حق راي( و نماين��ده بانك مركزي )داراي 
حق راي( به عنوان مخالفان انتخاب رييس سازمان 
بورس، معتقد بودند كه فردي كه براي تصدي گري 
نهاد نظارتي بازار س��رمايه انتخاب مي ش��ود، بايد 
حتما تجربه الزم را در اين زمينه داش��ته باشد، اما 
مس��اله اي كه امروز در ش��وراي عالي بورس اتفاق 
افتاد اين بود كه يك نفر به عنوان كانديداي رياست 
سازمان بورس معرفي شد و همه اعضا، غير از عضو 
ناظ��ر مجلس، نماين��ده بانك مرك��زي و نماينده 
 دادستاني، به ش��خص مورد نظر رأي مثبت دادند.

عليزاده ادامه داد: ما به عنوان نمايندگان و وكالي 

مردم رسالت داريم كه به طور جد، به هر اتفاقي كه 
در بازار سرمايه پديدار مي ش��ود، رسيدگي كنيم 
و متاس��فانه بايد گفت كه در ش��وراي عالي بورس 
هيچ تصميمي براي بهبود وضعيت بازار س��رمايه 
گرفته نمي ش��ود. عضو ناظر ش��وراي عالي بورس 
در ادامه بيان داش��ت: براي مثال روزسه شنبه در 
شوراي عالي بورس 1۰ دستور جلسه براي بررسي 
وضعيت بازار س��رمايه داشتيم كه هيچ كدام از آنها 
قرائت نش��د و كل مح��ور جلس��ه، انتخاب رييس 
س��ازمان بورس ب��ود.  وي ادامه داد: اين مس��اله 
يك ضعف بزرگ در ش��وراي عال��ي بورس قلمداد 
مي ش��ود . من به عن��وان عضو ناظر ش��وراي عالي 
ب��ورس در اين باره اعتراض كتبي و ش��فاهي خود 
را اراي��ه خواهم داد. يك��ي از مهم ترين موضوعاتي 
كه روز سه شنبه به دنبال حل آن هستيم، توسعه 
بازار س��رمايه و رفع مش��كالت آن اس��ت، اما اين 
دغدغه و اولويت در ش��وراي عالي بورس احساس 
نمي شود.  عليزاده گفت: امروز يكي از دستورهاي 

 جلس��ه ش��وراي عالي ب��ورس تحليل ب��ازار بود. 
اين در حالي اس��ت كه روز سه ش��نبه 441 نماد با 
صف فروش همراه بودند و مي بايس��ت در جلس��ه 
امروز شورا، به آن رس��يدگي مي شد، اما اين اتفاق 
روي نداد. وي با طرح اين پرس��ش كه چرا درباره 
س��رمايه هاي م��ردم در اين ش��ورا بحثي صورت 
نمي گي��رد، ادامه داد: م��ن به عن��وان عضو ناظر 
شوراي عالي بورس اعالم مي كنم، مساله اي كه در 
اين ش��ورا مورد بحث قرار نمي گيرد، دغدغه هاي 
مردم و وضعيت نامناسب بازار سرمايه است و براي 
اينكه اي��ن موضوع را دنبال كن��م، حتما از تمامي 
ابزارهاي نظارتي با قدرت و جديت و فوريت استفاده 

خواهم كرد. 
عليزاده همچنين گفت: شوراي عالي بورس به جاي 
اينكه در مورد س��هام عدالت مردم كه در برگيري 
زيادي دارد،  به فكر اين هستند كه امروز كي رييس 
يا چه كسي معاون مي ش��ود و مسائل اصلي مردم 

مورد غفلت قرار مي گيرد.



در شهر

ادامه از صفحه اول
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 آمار مسافران روزانه مترو 
به يك ميليون نفر رسيد

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران گفت: آمار 
مس��افران مترو در پايتخت روزانه به يك ميليون نفر 
رسيده است كه نسبت به ماه قبل بيش از 5 درصد بيشتر 
شده است. فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران در گفت وگو با فارس، افزود: قطارهاي مترو 
با همان تعداد قبل و با همه ظرفيت به كارگيري شده و 
از شهروندان خواستاريم كه رعايت فاصله اجتماعي را با 
مديريت ساعات حركت خود از طريق مترو مدنظر قرار 
دهند و در صورتي كه كار ضرورتي ندارند از سفر با مترو 
بپرهيزند. مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران با 
اش��اره به اختصاص بودجه 480 ميليارد توماني ستاد 
مقابله با كرونا براي قطارهاي شهري گفت: در صورتي 
كه اين بودجه به مترو تهران هم برسد اقدامات خوبي در 

راستاي توسعه قطارها انجام خواهد گرفت.

تصميمات ضد توليد  مجلس
نمايندگان تصور مي كنند كه افزايش دو برابري يارانه ها 
باعث خوشحالي و آرامش مردم خواهد شد، در حالي كه 
امروز شما اگر از مردم كوچه و خيابان اين سوال را مطرح 
كنيد كه آيا براي شما افزايش يارانه نقدي مهم تر است يا 
مهار تورم؟ اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان پاسخ خواهند 
داد كه مهار تورم براي آنها اهميت ويژه اي دارد. اين در 
حالي است كه سال99 با عنوان رشد اقتصادي نام گذاري 
شده است و طبيعتا نمايندگاني كه عنوان مجلس انقالبي 
را براي خود برگزيده اند، بيشتر مي بايست در راستاي 
تحقق اين شعار برنامه ريزي مي كردند. اما واقع آن است 
كه بودجه اي كه از سوي مجلس سالخي شده است، فاقد 
المان هاي مناسب براي رشد توليد است. نه تنها زمينه 
رش��د توليد در اين بودجه فراهم نيست، بلكه مي توان 
بودجه 1400 را بودجه اي ضد توليد تحليل و تفس��ير 
كرد. با اين ش��رايط طبيعي است كه به هر حال كاسه 
صبر رييس جمهوري نيز به هر حال سر ريز خواهد شد 
و از اين روند بررسي بودجه انتقاد خواهد كرد. به نظرم 
ضروري است كه كارشناسان بي طرف و رسانه ها بطور 
دقيق مش��كالت بودجه را استخراج و در ميزگردهاي 
تحليلي اقدام به تنوير افكار عمومي كنند. هرچند صداو 
س��يما در اين روزها تريبون خود را يكس��ره در اختيار 
منتقدان بودجه و دولت قرار داده، اما ضروري است كه 
زمينه بحث و تبادل نظر علمي در خصوص بودجه ايجاد 
شود تا در نهايت بهترين تصميم در اين زمينه اخذ شود. 
از منظر اقتصادي ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اين 
بودجه اي كه از زير دست مجلس خارج شده، كمكي به 
اقتصاد و معيشت كشور نخواهد كرد و باعث افزايش دامنه 
مشكالت نيز خواهد شد. رويكردهاي بودجه در خصوص 
ارز مبنا، نرخ فروش نفت، نظامات مالياتي، يارانه اي و...

به گونه اي اس��ت كه چشم انداز روشني از اقتصاد ايران 
در سال 1400 ارايه نمي كند. بنابراين شخصا انتقادات 
رييس جمهوري را  بجا  و در راستاي منافع عمومي كشور 

ارزيابي مي كنم.

روزهاي خاكستري  بورس تهران
در مقاطع مختلف مصاحبه هايي در اين مورد ش��د اما 
اين مورد كه رياست بورس قدرت نداشت براي مقابله 
با چنين عملكرد غير منطقي بازار، اين سوال را بايد ديد 
براي رياس��ت جديد نيز مطرح مي شود يا عملكردي 
سبز براي خود بر جاي خواهد گذاشت.دهنوي يكي از 
پرچالش ترين هاي سمت هاي خود در دولت را به دست 
آورده است و بايد ديد كه درباره ميليون ها سهامدار خرد  
كه به اميد روزهاي روشن پاي به بازار سرمايه گذاشتند 

چه عملكردي خواهد داشت.

همراهي در حمايت از 
كم درآمدها

خدمت��ي جديد به مردم ارايه ش��ود. چنين اقداماتي 
نياز به همراهي قوا و رسيدن به جمع بندي با توجه به 
ظرفيت هاي داخلي كشور و واقعيت هاي اقتصادي دارد 

و از دل دعواهاي جناحي، نتيجه اي بيرون نمي آيد.

 ثبت نام در سامانه مجوز 
تردد بين شهري منتفي شد

مدير روابط عمومي فرمانداري تهران با اشاره به اينكه در 
كشور تنها استان نارنجي مازندران است، افزود: صدور 
مجوز به اين استان در سامانه متوقف شده است. ايمان 
قرباني در گفت وگو با ايسنا، در تشريح روند توقف صدور 
مجوز تردد بين ش��هري گفت: در حال حاضر تمامي 
استان هاي كشور وحتي گيالن و گلستان در وضعيت 
زرد قرار گرفته اند و تردد به شهرهاي زرد نيازمند مجوز 
نيست، اما اس��تان مازندران نارنجي اس��ت و تردد به 
استان هاي نارنجي و قرمز ممنوع است. وي تاكيد كرد: 
در حال حاضر مجوز تردد براي استان مازندران صادر 
نمي شود و به اين ترتيب ثبت نام در سامانه مجوز تردد 

بين شهري منتفي است.

 آزاد سازي 1500 ملك 
در مجاورت پادگان دوشان تپه 

رييس كميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��وراي 
شهر تهران از آزادس��ازي 1500 ملك مجاور پادگان 
دوشان تپه كه سال ها فريز شده بودند، خبر داد. محمد 
س��االري   با اعالم خبري خوب ب��راي امالك مجاور 
پادگان دوشان تپه اظهار كرد: به موجب پيگيري هاي 
كميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��وراي شهر و 
همراهي منطقه 1۳، خوش��بختانه 1500 پارسل از 
امالكي كه در مجاورت پادگان دوشان تپه قرار دارند 
و سال ها فريز شده و امكان س��اخت و ساز نداشتند، 
آزادسازي شدند كه جاي تشكر از معاونت شهرسازي 

و معماري و شهرداري منطقه دارد. 

 عصر جديد ترانزيت ريلي
ميان ايران و تركيه

به گفته مقامات تركيه اي، حدود يك ميليون تن كاال از 
طريق خط آهن ميان ايران و تركيه در سال جاري حمل 
مي شود و عصر جديدي براي ترانزيت ريلي آغاز خواهد 
كرد. به گزارش فارس، وزارت حمل و نقل و زيرساخت 
تركيه اعالم كرد: يادداش��ت تفاهم اخير امضا شده در 
نشست نمايندگان راه آهن دو كشور در آنكارا در 12 و 
1۳ ژانويه، عصر جديدي براي ترانزيت ريلي آغاز خواهد 
كرد. در ادامه اعالم اين وزارتخانه آمده اس��ت، با وجود 
همه گيري ويروس كرونا، ۳س��رويس قطار روزانه در 
ميان تركيه و ايران در سال گذشته رفت و آمد داشت و 
564 هزار تن محموله را ميان دو كشور حمل مي كرد. 
قطارهاي باري نيز ميان تركيه و پاكستان از طريق ايران 
با تعرفه مشترك در ميان اين سه كشور حركت مي كنند.

كاهش شديد تردد مسافران 
پياده از مرزها به دليل كرونا

جواد هدايت��ي، مدي��ركل ترانزي��ت و حمل ونقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از 
كاهش شديد تردد مسافران زميني از مرزهاي كشور 
خبر داد و گفت: كرونا باعث شده كه تعداد مسافران 
در روز به حدود 1500 نفر در مرزهاي كشور برسد، 
درحالي كه پيش از يكي از مرزهاي ايران تا 4 هزار نفر 
مسافر زميني داشت كه به صورت پياده وارد كشور 
مي ش��دند. هدايتي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه مسافران زميني ورودي و خروجي با توجه به 
شيوع ويروس كرونا به صورت قابل توجهي كاهش 
پيدا كرده اس��ت، اظهار كرد: مس��افران زميني در 
مرزهاي كشور غالبا به صورت دسته جمعي و با اهداف 
توريستي و پزشكي وارد كشور مي شوند. بيشترين 
ترددهايمان از مرزهاي عراق و افغانس��تان است كه 
تعداد آنها به 1200 تا 1500 نف��ر در روز به صورت 
متوسط مي رسد در حالي كه اين عدد قبل از شيوع 
ويروس كرونا حدود 4000 نفر در روز براي يك مرز 
بود و در برخي از مرزها اين عدد بيش��تر هم مي شد. 
وي ادامه داد: اين مس��افران عموما اتباعي هستند 
كه تابعيت دو گانه دارند و ب��راي تجارت يا با اهداف 
مشخصي در كش��ور تردد مي كنند و براي آنها همه 
پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شود اما پايانه هاي 
مرزي ايران و بسياري از كش��ورهاي ديگر به دليل 
شيوع ويروس كرونا مانند گذشته ويزاي توريستي 
نمي دهند و به همين سبب در حال حاضر تردد عادي 
مس��افر نداريم و اين ترددها به دانشجويان، تاجران 

يا برخي از مسافران دو تابعيتي محدود شده است.

ايجاد بزرگ ترين بندر تجاري 
كشور در جاسك

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به ايجاد 
بزرگ ترين بندر تجاري كشور؛ در محدوده شهرستان 
جاس��ك، گفت: توسعه جاسك در سطح ملي؛ بسيار 
مهم و راهبردي است. به گزارش مهر، محمد راستاد 
پس از بازديد از دو بندر كوه مبارك و جاسك از جمله 
بنادر ش��رق هرمزگان كه با حضور حس��ين رييسي؛ 
نماينده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شوراي 
اسالمي انجام شد، اظهار كرد: توسعه جاسك در سطح 
ملي؛ بسيار مهم و راهبردي است و در فاز شناخت؛ به 
جمع بندي رسيده ايم تا بزرگ ترين بندر تجاري كشور 

را در محدوده شهرستان جاسك احداث كنيم.
وي ادامه داد: در تعامل با وزارت نفت، جانمايي نهايي 
مشخص و مطالعات اجرايي سازمان بنادر و دريانوردي 
در اين رابطه آغاز خواهد شد. مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي با اشاره به اينكه حمل و نقل و تجارت دريايي 
در شرق تنگه هرمز؛ براي اولين بار مدنظر قرار مي گيرد، 
عنوان كرد: قصد داريم ت��ا به جز بندر چابهار بتوانيم 
پذيرش كشتي هاي اقيانوس پيما را در شرق تنگه هرمز 
نيز داشته باشيم كه اين مساله در محدوده شهرستان 
جاس��ك مدنظر قرار خواهد گرفت. راستاد افزود: در 
رابطه با فعاليت ناوگان سنتي و مشكالت به وجود آمده 
براي بوميان شهرس��تان جاسك، هرگز نگاه سازمان 
بنادر اين نيست كه ناوگان سنتي فعاليت نكنند بلكه 
سازمان بنادر و دريانوردي نمي تواند به واسطه جايگاه 
حاكميتي خود براي صاحبان كاال تكليف تعيين كند 
كه از چه طريقي بار خود را حمل كنند. وي تصريح كرد: 
سازمان بنادر و دريانوردي؛ از طريق اعطا تسهيالت با 
حداقل ٢٠ درصد آورده و ارايه بيشترين ميزان يارانه، 
كمك خواهد كرد تا مشكل لنج داران؛ حل و در راستاي 
برطرف كردن معضل بيكاري و اشتغال بوميان منطقه 
گام بردارد. به گفته راستاد، ٧٥ درصد تخفيف در رابطه 
با حقوق و عوارض بندري لنج ها از سوي سازمان بنادر و 
دريانوردي به تصويب رسيده است تا بتوانيم به فعاليت 

لنج داران كمك كنيم.

توسعه حمل و نقل در دستور كار 
ايران و ارمنستان

مديركل ترانزي��ت وزارت راه و شهرس��ازي از مذاكره 
با ارمنستان براي تأس��يس صندوق مشترك توسعه 
زيرساخت هاي حمل و نقلي خبر داد. به گزارش مهر، 
امين ترفع در پنل حمل و نقل و لجس��تيك همايش 
همكاري هاي اقتصادي ايران و اوراسيا درباره كريدورهاي 
منطقه اي گفت: در منطقه ما كريدورهاي زيادي وجود 
دارد اما همه كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در كريدور 
شمال و جنوب عضو هستند. البته حمل و نقل چه بار 
و چه مسافر، پايين ترين س��طح از يك كريدور است و 
بخش هاي مختلفي بر يك كري��دور از جمله حمل و 
نقل مرتبط مي شود. وي در خصوص پيشنهاد تأسيس 
صندوق توسعه زيرساخت هاي حمل و نقلي ميان ايران 
و اتحاديه اوراسيا، گفت: گام هاي اوليه در اين خصوص 
برداشته شده و در حال مذاكره هستيم. به خصوص در 
حال مذاكره با ارمنستان هستيم تا صندوق مشترك 

توسعه زيرساخت هاي حمل و نقلي را تأسيس كنيم.

مقابله با ترافيك و آلودگي هوا با مترو و دوچرخهدرخواست لغو محدوديت هاي تردد شبانه

گروه راه و شهرسازي|
در پي هشدار فرمانده عمليات مقابله با كرونا در تهران 
درب��اره نش��انه هاي جديد از خيز كرون��ا در پايتخت 
و ضرورت اعم��ال پروتكل هاي س��خت گيرانه تر در 
فرودگاه هاي تهران، س��خنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري گفت: آم��اده اج��راي هرگون��ه پروتكل 
سختگيرانه ابالغي از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
در فرودگاه ها و پروازها در راستاي جلوگيري از شيوع 

ويروس كرونا هستيم.
پيش از اين نيز به دليل ش��يوع نوع جديدي از كرونا 
در انگليس، ايران همگام با اغلب كش��ورهاي جهان 
پروازهاي مس��تقيم به انگليس را لغو كرده است. اين 
در حالي است كه طي روزهاي گذشته، انواع تازه تري 
از كرونا از جمله كروناي آفريقايي در بريتانيا مشاهده 
ش��ده و نگراني هاي تازه تري را در ميان ملت ها ايجاد 
كرده است. از همين رو است كه احتمال دور تازه اي از 
محدوديت ها در ايران مطرح شده است. گونه هاي تازه 
كرونا از سرعت سرايت باالتري نسبت به گونه اوليه آن 
برخوردارند و گفته مي شود كه اثرات مخربانه تري روي 
بدن انسان به جاي مي گذارد. اين همه در حالي است 
كه در حال حاضر از لحاظ وضعيت شيوع كرونا، به غير 
از استان مازندران، ساير اس��تان هاي كشور از حالت 
نارنجي خارج شده و در وضعيت زرد قرار گرفته اند.  به 
گزارش ايسنا، عليرضا زالي، فرمانده عمليات مقابله با 
كرونا در كالنشهر تهران اعالم كرده است: نشانه هاي 
جديد از خيز كرونا در پايتخت وجود دارد كه براي 2 
هفته آينده باي��د در فرودگاه ها و مدارس غيرانتفاعي 
پروتكل هاي سخت گيرانه اعمال شود. وي افزود: گرچه 
تاكنون ويروس انگليسي در تهران مشاهده نشده اما 
براي بدتر نشدن شرايط شيوع ويروس كرونا در دو هفته 
آينده پروتكل هاي سخت گيرانه اي در فرودگاه هاي 

تهران اجرايي خواهد شد.

    انعطاف در برابر تغييرات ژنتيكي كرونا
محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري در پاس��خ به اينكه آيا قرار است در دو هفته 
آينده پروتكل هاي سخت گيرانه اي در فرودگاه هاي 
تهران از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اجرايي شود، 
اظهاركرد: سازمان هواپيمايي كش��وري در راستاي 
اجراي دستورالعمل هاي س��تاد ملي مقابله با كرونا، 
تمامي دستورالعمل و پروتكل هاي ابالغ شده را به طور 

كامل و با جديت دنبال مي كند.
وي اف��زود: علي رغ��م رفع بعض��ي از محدوديت ها و 
افزايش نس��بي پروازهاي داخلي و خارجي، سازمان 
هواپيمايي كشوري بر رعايت تمامي اصول بهداشتي 
و تشديد اقدامات پيشگيرانه نظارت داشته و همواره 
تمامي دستورالعمل ها توسط تمامي بخش ها در حال 
اجراست. با توجه به آخرين دستورالعمل هاي وزارت 
بهداشت درخصوص مشاهده تغييرات ژنتيكي ويروس 
كرونا )واريانت جديد كرونا( در دنيا كه اولين بار از كشور 
انگلستان و س��پس در برخي كشورها از جمله ژاپن و 

چند كشور آفريقايي مشاهده شده است، طبق ابالغ 
وزارت بهداشت و كميته ملي مقابله با ويروس كرونا، 
قوانين بهداشتي سختگيرانه و محدوديت هاي پروازي 
در مسيرهاي مذكور اعمال شد و چنانچه پروتكل هاي 
جديدتري در اين خصوص ابالغ شود تمامي بخش هاي 
صنعت حمل و نقل هواي��ي آمادگي كامل به منظور 
اجراي صحيح اين مصوبات را دارد. سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري ادامه داد: در صورت اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر وجود اين 
ويروس در ساير كشورها، به طور قطع پرواز به مقاصد 

خارجي ديگر نيز لغو مي شود.

    جزييات محدوديت هاي پروازهاي خارجي
در همين حال، بررس��ي آخري��ن وضعيت پروازهاي 
خارجي نشان مي دهد كه به علت شيوع كرونا همچنان 
تابلوي اطالعات پرواز فرودگاه امام خميني به فهرستي 
از مقاصد محدود شده است. به گزارش ايرنا، مسافراني 
كه از مبدا كشورهاي اروپايي قصد سفر به ايران را دارند 
از طريق پروازهاي كانكشن هواپيمايي قطر، تركيش 
ايرالينز و پگاس��وس خود را به تهران مي رسانند كه 
آن هم شرط و ش��روط دارد. قطر ايرويز نيز همچنان 
پيشتاز پروازهاي ترانزيتي ايران است و تابلوي اطالعات 
فرودگاه امام، روزانه بيش از دو پرواز به مقصد دوحه را 
نشان مي دهد كه منجر به جابه جايي مسافران ايراني از 
مرز هوايي قطر به اروپا مي شود. براي سفر به كشورهاي 

اروپايي از داخل ايران هم همين ش��رايط ادامه دارد، 
البته هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( به جز 
محدوديت سفر به لندن كه براي سومين بار تا پايان 
بهمن ماه تمديد شد و چند كشور اروپايي ديگر، امكان 
سفر در چندين مسير اروپايي از جمله دو شهر آلمان 

و پاريس و... را دارد.

    وضعيت پرواز ايرالين هاي خارجي به ايران
هنوز هواپيمايي لوفتهانزا و اتريش براي سفر به ايران 
به تفاهم مشخصي دس��ت نيافته اند و طبق آخرين 
اطالعيه اين شركت تا هفته آينده خبري از بازگشت 
اين دو ايرالين به ليست پروازهاي فرودگاه امام نيست.

هفته گذشته شركت خطوط هواپيمايي عراق از آغاز 
دوباره پروازها به ايران بعد از توقفي يك ماهه خبر داد. 
اين شركت با انتشار جدول پروازهاي روزانه خود از روز 
شنبه )٤ بهمن ماه( يك پرواز رفت و برگشت از نجف به 
مشهد و يك پرواز رفت و برگشت از نجف به تهران برقرار 
خواهد داد. وزارت حمل و نقل عراق روز 22 دس��امبر 
سال گذشته توقف پروازها به ايران و چند كشور ديگر 
را در چارچوب تدابير پيشگيري از شيوع گونه جديد 

كرونا اعالم كرده بود.

    وضعيت پرواز به انگلستان
تعلي��ق پروازها از مب��دا و مقصد انگلس��تان تا پايان 
بهمن ماه تمديد شده است، همچنين مسافراني كه 

پيش از سفر به ايران در كشورهايي نظير انگليس، ژاپن، 
زيمبابوه، آنگوال و بوتسوانا و چند كشور ديگر حضور 

دارند از سفر به ايران منع خواهند شد.
كشورهايي از جمله انگلستان، ژاپن، زيمبابوه، ناميبيا، 
آنگوال، موزامبيك، ماالوي، زاميبيا و بوتس��انا و چند 
كشور ديگر كه تا 21 دي »واريانت هاي جهش يافته« 
نگران كننده در آنها گزارش شده است مشمول قوانين 

بهداشتي سختگيرانه خواهد بود.
كس��اني كه در عرض 2 هفته قبل از ورود به كشور در 
يكي از كشورهاي فوق، اقامت يا حضور داشته و يا مبدا 
سفرشان از اين كشورها بوده باشد از سفر به ايران منع 
خواهند شد و اجازه ورود به ايران فقط براي سفرهايي 
صادر مي شود كه از اتباع جمهوري اسالمي ايران بوده 
و يا توجيه سفرشان توسط سفارت جمهوري اسالمي 

ايران در كشور مبدا تاييد شده باشد.
مسافران وارده از اين كشورها در صورت دريافت مجوز 
براي ورود به كشور و همچنين همه مسافراني كه در 
مدت 14 روز گذشته در يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا 
حضور داشته باشند بايد متعهد به قرنطينه 14 روزه به 
محض ورود به كشور بوده و ملزم به همكاري كامل با 

تيم هاي بهداشتي طبق دستورات هستند.
بر اساس پيش بيني ياتا تا سه سال آينده صنعت حمل و 
نقل هوايي با كاهش تا ٧٠ درصدي مسافر همراه خواهد 
بود و بازگشت به شرايط قبل از كرونا براي صنعت هوايي 

فعال دور از انتظار است.

پروتكل هاي سختگيرانه تر كرونايي در فرودگاه ها در صورت لزوم اجرا مي شوند

افزايش پروازها زير سايه تغيير ژنتيكي كرونا

گروه راه و شهرسازي| 
در پي تصويب كليات اليحه مربوط به زيست شبانه و 
همچنين كاهش محسوس ميزان ابتال و مرگ و مير 
ناشي از كرونا در پايتخت و از سوي ديگر، با توجه به 
اينكه محدوديت هاي تردد در شب هنگام از ساعت 
21 در پايتخت باعث ايجاد ترافيك هاي ش��ديد در 
برخي از بزرگراه ها و معابر شده است، رييس كميته 
سالمت شوراي شهر تهران گفت، به نظر مي رسد كه 
ديگر اجراي محدوديت هاي شبانه ضروري نيست و 

درخواست كرد تا اين محدوديت ها لغو شود.
كليات زيست شبانه تهران روز سه شنبه در شرايطي 
به تصويب رس��يد كه از آذر ماه تا كن��ون در تهران 
و ساير ش��هرهاي كش��ور منع رفت و آمد از ساعت 
21 ت��ا 4 صبح با ه��دف ممانعت از ش��يوع كرونا در 
شب نشيني هاي خانوادگي برقرار است. افزون بر اين، 
روشنايي بزرگراه ها، خيابان ها و ساير معابر شهري نيز 
خاموش هستند. اين در حالي است كه پيش از شيوع 
كرونا در پايتخت نيز زيست ش��بانه در تهران صرفا 
به يكي دو خيابان همچون سي تير محدود مي شد. 
به اعتقاد برخي از كارشناسان شهري اساسا زيست 
ش��بانه در ش��هري همچون تهران معنا ندارد و اين 
مساله بيشتر ش��امل حال برخي از شهرها در جهان 
پيش��رفته مي ش��ود كه برخي مراكز خاص تا صبح 

فعاليت مي كنند. 
ناهيد خداكرمي، رييس كميته س��المت ش��وراي 
ش��هر تهران در گفت وگ��و با فارس، درب��اره اجراي 
محدوديت هاي تردد شبانه در پايتخت، اظهار كرد: به 
نظر مي رسد كه در حال حاضر شرايط به لحاظ كرونا 
قابل كنترل شده است و اگر حفظ پروتكل ها توسط 
ش��هروندان ادامه يابد همچنان روند بسيار مناسبي 

درجهت كاهش كرونا خواهيم داشت.
وي افزود: در حال حاض��ر محدوديت هاي تردد در 
ش��ب هنگام از س��اعت 21 در پايتخت باعث ايجاد 
ترافيك هاي شديد در برخي از بزرگراه ها و معابر شده 
و با توجه به كاهش آمار كرونا به نظر مي رسد كه ديگر 

اجراي آن ضروري نيست.
او با اشاره به اينكه لغو اين محدوديت بايد توسط ستاد 
مقابله با كرونا به ويژه س��تاد مقابله با كروناي تهران 
اعالم شود، گفت: نظر ما در شورا لغو اين محدوديت ها 
است. البته استفاده از ماسك، شست وشوي دست ها، 
پيشگيري از رفت و آمد در محل هاي شلوغ و رعايت 

فاصله اجتماعي همچنان بايد مدنظر باشد.

وي گفت: آمار مرگ و مير كرونا در تهران به كمتر از 
20 نفر در روز رس��يده ولي هنوز شرايط در پايتخت 

ويژه است.

    اجراي زيست شبانه دركدام 5 منطقه تهران ؟
در همين حال، زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رييس��ه 
شوراي شهر تهران با اشاره به اجراي اليحه شهر بيدار 
در 5 پهنه پايتخت، گفت: اجراي اين اليحه عالوه بر 
رونق مشاغل در پايتخت سرزندگي و تأمين امنيت را 
در محل هاي بي دفاع شهري به همراه خواهد داشت.

نژادبه��رام درب��اره تصويب اليحه ش��هر بي��دار در 
شوراي ش��هر تهران اظهار داشت: اين اليحه حاصل 
پيش نويس طرحي بود كه قبال در ش��ورا به تصويب 
رسيده و آزمايشي در 5 منطقه از پايتخت اجرا شده 
بود. وي افزود: س��رانجام پس از مدت ها ش��هرداري 
اليحه مربوطه كه اليحه شهر بيدار نام دارد را به شورا 
ارايه داد و روز گذش��ته اين اليحه با بيش از 18 رأي 
موافق به تصويب رس��يد و همه مفاد آن هم بررسي 
شد. عضو هيأت رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: 
 بر اساس اين اليحه در گام نخست 5 منطقه از پايتخت 
در پهنه هاي شرق، غرب، شمال، جنوب و مركز زير 
نظر هيأت راهبردي اقدام��ات الزم را جهت اجراي 

اليحه انجام مي دهند.
نژادبهرام با بيان اينكه اليحه شهر بيدار بستري براي 
رونق مش��اغل در پايتخت محسوب مي شود، گفت: 
اجراي اين مس��اله س��رزندگي و تأمين امنيت را در 
پايتخت به ويژه در محل هاي بي دفاع شهري به همراه 

خواهد داشت.
وي اظهار كرد: در منطقه 12 محدوده حصار ناصري، 
محدوده امام��زاده ش��اه عبدالعظيم )ع(، محدوده 
امام��زاده صالح )ع(، حاش��يه درياچه خليج فارس و 
محدوده هفت حوض از جمله 5 نقطه اي است كه فاز 

نخست اين اليحه در آن اجرا خواهد شد.

گروه راه و شهرسازي| 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، گسترش 
حمل ونقل پاك به ويژه دوچرخه و مترو را راهبرد اصلي 
مديريت شهري خواند وگفت: براي رسيدن به دو هدف 
مهم كاهش ترافي��ك و آلودگي هوا، نيازمند ادامه دو 
رويكرد توسعه سامانه هاي حمل و نقل پاك و اولويت 
دادن به پياده محوري و پرهيز از خودرومحوري هستيم. 
به گزارش ايسنا، سيد مناف هاشمي در حاشيه برگزاري 
آيين پاياني جايزه خشت طاليي با ابراز خوشحالي از 
اينكه برنامه هاي توسعه دوچرخه سواري در شهر تهران 
مورد توج��ه هيات داوران جايزه بين المللي خش��ت 
طاليي نيز قرار گرفته، گفت: گسترش دوچرخه سواري 
در ش��هر تهران يكي از راهكارهاي اساسي است كه با 
ترويج استفاده از آن به عنوان يك مد حمل و نقلي پاك 
مي توان بر كاهش مشكالتي مثل مصرف سوخت هاي 
فسيلي، انتشار گازهاي گلخانه اي، ترافيك و در نتيجه 
كاهش آلودگي ه��وا و آلودگي هاي صوتي و بصري و 

تضمين سالمت شهروندان اثرگذار بود.
وي افزود: با توجه به سياس��ت كالن مديريت شهري 
كه دادن فضاي بيشتر به انسان ها و پياده محوري در 
شهر اس��ت، پيشبرد هماهنگ مدهاي حمل و نقلي، 
گسترش حمل و نقل پاك، تكميل مترو، خريد اتوبوس 
و موتورس��يكلت برقي، جايگزيني و نوسازي ناوگان 
فرسوده و ترويج استفاده از سامانه هاي غيرموتوري به 
ويژه در سفرهاي با مسافت كوتاه از برنامه هايي است 
كه در معاونت حمل ونقل در حال اجراست. وي ادامه 
داد: هدف نهايي ما افزايش تعداد دوچرخه س��واران 
و حجم سفر با دوچرخه در ش��هر است. مي خواهيم 
با تش��ويق به سفر با دوچرخه، در ش��هروندان تغيير 
رفتار ترافيكي ايج��اد كنيم. ام��روز در تهران حدود 
250كيلومتر مسير دوچرخه سواري ايجاد شده و شاهد 
برگزاري همايش ها، كمپين هاي مختلف و... در حوزه 
دوچرخه سواري هستيم. اكنون سهم سفر با دوچرخه 
به يك درصد نزديك ش��ده و با اجراي دقيق برنامه ها 
طبق سند توسعه دوچرخه س��واري، قصد داريم اين 

ميزان را به 1.5درصد در سال 1401برسانيم.
هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود به كسب مقام 
دوم پروژه مطالعات تعيين معابر مستعد براي اجراي 
طرح پارك حاشيه اي در پنجمين دوره جايزه جهاني 
خشت طاليي اش��اره كرد و ادامه داد: مديريت پارك 
حاش��يه اي در ش��هر تهران با دو هدف توزيع عادالنه 
پارك خودرو بين ش��هروندان و كاهش تقاضاي سفر 

درون شهري اجرايي مي ش��ود. معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با اشاره به اهميت ساماندهي 
پاركينگ هاي حاشيه خيابان ها گفت: با اجراي كامل 
طرح پارك حاش��يه اي در تهران، حاش��يه خيابان ها 
با قواني��ن و مقررات صحيح و عادالنه مورداس��تفاده 
شهروندان قرار مي گيرد؛ در حالي كه پيش از اين، گاهي 
يك جاي پارك به مدت يك روز اشغال مي شد. مناف 
هاشمي با بيان اينكه اجراي طرح پارك حاشيه اي در 
مناطق مركزي تهران در حال انجام است، افزود: براي 
هوشمندس��ازي فضاهاي پارك خودرو سه شرط را 
مد نظ��ر قرار مي دهيم؛ يعني فضاه��اي جاي پاركي 
هوشمندسازي مي شوند كه در بازه هاي زماني متغير، 
ميزان تقاضا بيش��تر از عرضه باشد. از طرفي، كمتر از 
50 درصد فضاي پارك، مسكوني باشد؛ يعني اماكن 
غيرمسكوني در آن معبر بيش��تر وجود داشته باشد 
و همچنين اين ط��رح تنها در خيابان ه��اي اصلي و 
جمع كننده و نه خيابان هاي محلي اجرايي مي شود. 
بر اس��اس اين گزارش، برندگان پنجمين دوره جايزه 
جهاني خشت طاليي در هفت محور مشخص شدند 
كه پروژه توسعه دوچرخه سواري سازمان حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران در محور زيست پذيري شهري 
توانس��ت باالتر از پروژه هاي »پارك طبيعي ساند« از 
كپنهاگ دانمارك و »پارك صد ساله چاللنگ كورن« از 
بانكوك در تايلند در مقام نخست قرار بگيرد. همچنين 
پروژه مديريت مكانيزه فضاهاي پارك حاشيه اي نيز در 
بخش نوآوري، فناوري و شهر هوشمند، پس از پروژه 
»شهر در دسترس« از گدنيا در لهستان، توانست نظر 
هيات داوران اين جايزه بين المللي را جلب كرده و به 
مقام دوم دست يابد. در پنجمين دوره جايزه جهاني 
خشت طاليي، 541 اثر شامل؛ 245 اثر داخلي و 296 
اثر خارجي از 194 شهر و 58 كشور حضور داشتند كه 
سازمان حمل و نقل و ترافيك توانست دو جايزه از هفت 

محور اين جايزه را از آن خود كند.



براس��اس پژوهش موج سوم پيمايش سنجش وضعيت 
مصرف كاالهاي فرهنگي در ايران، وضعيت اس��تفاده از 
رايانه، اينترنت و تلفن همراه اعالم شد كه نشان مي دهد با 
كاهش سن، استفاده از رايانه براي بازي، ديدن فيلم، گوش 
دادن به موسيقي، وصل شدن به اينترنت و مقاله افزايش و 
استفاده كاري كاهش مي يابد و از رايانه براي استفاده  كاري، 
وصل شدن به اينترنت، ديدن فيلم، گوش دادن به موسيقي، 
بازي و مطالعه كتاب و مقاله استفاده مي شود. همچنين 
۹۰.۷ درصد از افراد تلفن همراه دارند كه از اين ميان، ۷۵.۸ 
درصد داراي تلفن همراه هوشمند هستند. پژوهش »موج 
سوم پيمايش سنجش وضعيت مصرف كاالهاي فرهنگي 
در ايران«، توسط س��عيد معيدفر )مدير علمي(، محمد 
س��لگي )مدير طرح( و عباس وريج كاظمي )ناظر علمي( 
انجام شده كه توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. شناخت عالمانه مصرف 
فرهنگي؛ جزييات، الگوهاي اصلي و روندهاي نوپديد؛ گامي 
در راستاي بازنگري و بررسي ذائقه فرهنگي مردم ايران، به 
منزله يكي از نشانگرهاي تحوالت فرهنگي و اجتماعي كالن 
و به عنوان منبعي موثق در تحليل تمايزات و نابرابري ها در 
دسترسي به توليدات فرهنگي و نيز معياري براي سنجش 
كارآمدي و اثربخشي سياست هاي فرهنگي است. هدف 
 كلي پژوهشگران اين پيمايش، فراهم ساختن مجموعه اي 
از داده ها درباره شيوه گذراندن زمان فراغت مردم در شهرها 
و روس��تاهاي ايران و »مصرف فرهنگي« آنان بوده است. 
همچنين اي��ن پژوهش از نظر هدف، كارب��ردي بوده و از 
نظر زماني، از نوع مقطعي و از نظر گستره، از نوع پهنانگر 
است. در اين پژوهش در دو سطح توصيفي و تحليلي و با 
بهره گيري از پارادايم مطرح در چارچوب نظري، يافته هاي 
به دست آمده ارايه شده است. داده هاي اين پژوهش به شيوه 
پيمايش گردآوري شده و اطالعات مربوط به شهروندان 
ايراني از طريق پرسشنامه ساختاريافته به صورت مصاحبه 
رو دررو، جمع آوري شده است.همچنين جمعيت آماري اين 
پژوهش، شامل تمامي افراد ۱۵ سال به باالي ساكن شهر و 
روستاهاي كشور است. تعداد نمونه در اين بررسي ۱۵ هزار 

و ۶۰۶ نفر در ۳۱ استان كشور هستند.

۳۲درصدمردمازرايانهاستفادهميكنند
در بخش »رايانه، اينترنت و تلفن همراه« اين پيمايش از 
پاسخ دهندگان پرسيده شده است: شما از كامپيوتر استفاده 
مي كنيد؟ ۳۲.۷ درصد گفته اند از رايانه استفاده مي كنند كه 
شامل ۵۰۹۷ نفر از پاسخ دهندگان شده و ۶۶.۸ درصد اعالم 
كردند كه از رايانه استفاده نمي كنند كه شامل ۱۰ هزار و 

۴۲۶ نفر از پاسخ دهندگان مي شود. همچنين مشخص شد 
با كاهش سن و افزايش تحصيالت، منزلت شغلي و پايگاه 
اقتصادي افراد، استفاده از رايانه بيشتر مي شود. مردان بيشتر 
از زنان، دانش آموزان و دانشجويان بيشتر و افراد داراي درآمد 
بدون كار و خانه دارها كمتر از ديگر گروه هاي فعاليت از رايانه 
استفاده مي كنند. همچنين در زمينه »ميزان استفاده از 
رايانه در شبانه روز« ۸۲۶ نفر اعالم كردند تا نيم ساعت از 
رايانه استفاده مي كنند كه ۱۷.۹ درصد از پاسخ دهندگان را 
شامل مي شود، ۱۵۷۹ نفر اعالم كردند تا يك ساعت از رايانه 
استفاده مي كنند كه شامل ۳۴.۲ درصد از پاسخ دهندگان 
مي ش��ود، ۱۲۹۲ درصد از پاسخ دهندگان اعالم كردند تا 
دو س��اعت از رايانه استفاده مي كنند كه شامل ۲۸ درصد 
از پاسخ دهندگان مي شود و ۹۲۵ نفر اعالم كردند بيش از 
دو س��اعت از رايانه استفاده مي كنند كه شامل ۲۰ درصد 

پاسخ دهندگان مي شود.

نوعاستفادهازرايانه
ازاستفادهكاريتاديدنفيلم

همچنين در بخش »نوع استفاده از رايانه« اين پيمايش، در 
مورد اينكه از رايانه يا لپ تاپ چه استفاده هايي مي كنيد؟ 
۴۴.۲ درصد استفاده كنندگان رايانه گفته اند كه از رايانه 
استفاده  كاري، ۳۸.۶ درصد براي وصل شدن به اينترنت، 
۳۷.۶ درصد براي ديدن فيلم، ۲۸.۲ درصد براي گوش دادن 
به موس��يقي، ۱۶.۶ درصد براي بازي و ۱۶.۵ درصد براي 
مطالعه كتاب و مقاله استفاده مي كنند. بنابراين مشخص شد 
با كاهش سن، استفاده از رايانه براي بازي، ديدن فيلم، گوش 

دادن به موسيقي، وصل شدن به اينترنت و مقاله افزايش و 
استفاده كاري كاهش مي يابد. مردان بيشتر از زنان براي كار 
و بازي و كمتر از آنان براي ديدن فيلم، گوش دادن موسيقي و 

مطالعه كتاب و مقاله از رايانه استفاده مي كنند.  

۹۰درصدمردمتلفنهمراهدارند
در بخش »استفاده از تلفن همراه« از پاسخ گويان سوال 
ش��ده كه تلفن همراه )موبايل( داريد؟ و ۹۰.۷ درصد كه 
شامل ۱۴ هزار و ۱۵۲ نفر شده، به اين سوال، پاسخ مثبت 
داده اند و ۸.۹ درصد از پاسخ  دهندگان به اين سوال پاسخ 
منفي داده اند كه شامل ۱۳۸۸ نفر شده است. همچنين 
در زمينه نوع تلفن همراه، ۱۰ هزار و ۷۱۲ نفر اعالم كردند 
از تلفن هوشمند استفاده مي كنند كه شامل ۷۵.۸ درصد 
از پاسخ دهندگان شده اس��ت و ۳۴۱۳ نفر اعالم كردند 
از تلفن ساده اس��تفاده مي كنند كه شامل ۲۴.۲ درصد 
از پاسخ دهندگان شده اس��ت. بنابراين مشخص شد با 
افزايش سن و كاهش سطح تحصيالت، منزلت شغلي و 
پايگاه اقتصادي افراد كمتري تلفن همراه دارند. زنان كمتر 
از مردان، خانه دارها و افراد داراي درآمد بدون كار كمتر از 
ديگر گروه هاي فعاليت تلفن همراه دارند. در بخش "نوع 
تلفن همراه " از كساني كه تلفن همراه دارند سوال شده 
"تلفن همراه ش��ما از چه نوعي است؟ هوشمند يا ساده " 
۷۵.۸ درصد كساني كه تلفن همراه دارند گفته اند تلفن 
همراه آنان هوشمند است. با كاهش سن و افزايش سطح 
تحصيالت، منزلت شغلي و پايگاه اقتصادي افراد، نسبت 
دارندگان تلفن هوشمند بيشتر مي شود. دانش آموزان و 

دانشجويان نسبت به ديگر گروه هاي فعاليت بيشتر و افراد 
داراي درآمد بدون كار و سپس خانه دارها كمتر از ديگران 
تلفن همراه هوشمند دارند. دانش آموزان و دانشجويان 
بيش��تر از بيكاران و بيكاران بيشتر از شاغالن و شاغالن 
بيشتر از خانه دارها و خانه دارها بيشتر از افراد داراي درآمد 
بدون كار، تلفن هوشمند دارند. همچنين درباره "ميزان 
اس��تفاده از تلفن همراه " از دارندگان تلفن همراه سوال 
شده كه "به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت از وقت 
خود را صرف اس��تفاده از تلفن همراه مي كنيد؟ " ۲۳.۳ 
درصد دارندگان تلفن همراه تا نيم ساعت، ۲۱.۴ درصد تا 
يك ساعت، ۲۱.۸ درصد تا دو ساعت، ۱۴.۱ درصد تا سه 
ساعت، ۱۲.۴ درصد سه تا پنج ساعت و ۷.۲ درصد بيش 
از پنج ساعت در شبانه روز از تلفن همراه خود استفاده هاي 
مختلف مي كنند. بنابراين مشخص شد با افزايش سن، 
سطح تحصيالت، منزلت شغلي و پايگاه اقتصادي ميزان 
استفاده از تلفن همراه بيشتر مي شود. ميزان استفاده از 
تلفن همراه افراد داراي درآمد بدون كار كمتر از خانه دارها 
و اين افراد نيز كمتر از ش��اغالن و ش��اغالن نيز كمتر از 

دانش آموزان، دانشجويان و بيكاران است.

۶۶درصداستفادهازتلفنهمراه
صرفارتباطبااينترنتاست

در ادامه اين پيمايش از دارندگان تلفن همراه س��وال 
شده "عالوه بر تماس تلفني و فرستادن پيامك، معمواًل 
چه اس��تفاده هاي ديگري از تلفن همراه مي كنيد؟ " 
۶۹.۳ درصد براي گرفتن عكس و فيلم و ۶۶.۸ درصد 
براي ارتباط با اينترنت است. گوش دادن به موسيقي 
يا نواهاي مذهبي با ۳۴.۶ درصد، بازي با نرم افزارهاي 
بازي با ۱۳.۵ درصد، مطالعه كت��اب يا مجله با ۱۲.۵ 
درصد، تماشاي فيلم با ۹.۵ درصد، گوش دادن به راديو 
با ۴ درصد و تماش��اي برنامه هاي تلويزيوني داخلي و 
خارجي با ۳.۹ درص��د در رديف بعدي اهميت از نظر 
استفاده از تلفن همراه قرار دارند. در بخش »استفاده از 
تبلت« از پاسخ گويان پرسيده شده كه »شما از تبلت 
اس��تفاده مي كنيد؟ «۵.۹ درصد گفته اند كه از تبلت 
استفاده مي كنند. دانش آموزان و دانشجويان بيشتر از 
ديگران براي مطالعه كتاب، مقاله و بازي، بيكاران بيشتر 
از ديگران براي بازي و ديدن فيلم و خانه دارها نيز كمتر 
از ديگران براي كار و وصل ش��دن به اينترنت از رايانه 
استفاده مي كنند. بنابراين با كاهش سن، افزايش سطح 
تحصيالت، منزلت شغلي و پايگاه اقتصادي استفاده از 

تبلت نيز افزايش مي يابد. 

دنياي فناوريويژه
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بهرهبرداريازمركزتوانمندسازي
زناندرشهراصفهان

با حضور معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
و جمعي از مديران استاني و شهر اصفهان، نخستين 
مركز توانمندسازي زنان در شهر اصفهان در منطقه 
۱۲ بهره ب��رداري ش��د.به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، معصومه ابتكار، در 
حاش��يه افتت��اح و بهره برداري از نخس��تين مركز 
توانمندسازي شهر اصفهان به نام بانو امامي، با اشاره 
به اينكه اميدواريم اين مراكز بتوانند اشتغال پايدار 
براي بانوان ايجاد كنند، اظهار كرد: دولت براي اين 
موضوع برنامه ريزي هاي خوب��ي در نظر دارد.وي با 
اشاره به اختصاص تسهيالت پايدار روستا و تسهيالت 
فراگير براي حوزه شهر براي اشتغال زايي گفت: دولت 
پرداخت اين تس��هيالت را از سال ۹۸ آغاز كرده كه 
حدود ۴۰ درصد آن به زنان اعطا شده است.معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح كرد: اين 
مركز توانمندس��ازي بانوان در شهر اصفهان توسط 
شهرداري راه اندازي شده و در همين راستا معاونت 
زنان و خانواده رياست جمهوري نيز طرح هايي را با 
همكاري مركز فني و حرفه اي راه اندازي كرده است. 
وي با بيان اينكه سازمان بهزيستي و مراكز اورژانس 
اجتماعي از جمله مراكز اصلي در اين زمينه هستند، 
گفت: اين قانون نقش بسيار مهمي را در حمايت از 
زنان و كودكان )تمام افراد زير ۱۸ سال( ايفا خواهد 
كرد؛ در زمينه كنترل خشونت نيز در دولت اليحه 
حفظ كرامت و حمايت از امنيت زنان در برابر خشونت 
تصويب و براي تصويب به مجلس ارسال شده است 
و اين اليحه تمام ابعاد خشونت از خشونت خانگي تا 
سطح جامعه را پيش بيني كرده است.ابتكار افزود: 
تاكنون قانوني در اين ابعاد نداش��ته ايم، اين اليحه 
با قوه قضاييه مشترك است و اين قوه در اين زمينه 
كامال با ما هماهنگ اس��ت و انتظار داريم در اولين 
فرصت در مجلس تصويب شود.عليرضا نصر اصفهاني، 
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اينكه 
شهرداري بنابر ماموريت اجتماعي و فرهنگي خود 
اقدام به راه اندازي مركز توانمندس��ازي بانوان كرده 
است، اظهار كرد: البته مهم تر از راه اندازي، استمرار 
اين روند اس��ت به طوري كه اگر در برابر تقاضاهايي 
كه در اين خص��وص وجود دارد، رون��د ادامه نيابد، 
نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.همچنين، كوروش 
محم��دي، رييس كميس��يون اجتماعي و محيط 
زيست شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار كرد: اين 
مركز با رويكرد نوين و با هدف حمايت شغلي از زنان 
سرپرست خانوار راه اندازي شده است و اين موضوع 
از ابتداي دوره پنجم شوراي شهر مورد توجه بود تا از 
مشاغل بانوان حمايت شود. گفتني است براي احداث 
و تملك اين مجموعه ۵۷ ميليارد ريال در منطقه ۱۲ 

شهرداري اصفهان هزينه شده است.

يكشكافامنيتي
درتيكتاككشفشد

يك شكاف امنيتي در اپ اش��تراك گذاري ويديوي 
 تيك تاك كش��ف ش��ده كه به هكرها اجازه مي دهد 
اطالعات ش��خصي كاربران از جمله ش��ماره تماس 
را س��رقت كنند. به گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، 
ش��كاف امنيتي در اپليكيشن  تيك تاك كشف شده 
كه به هكرها اجازه مي دهد اطالعات شخصي كاربران 
را به راحتي سرقت كنند. ش��كاف مذكور در ويژگي 
»فرند فايندر« اپ اشتراك گذاري ويديو كشف شده 
كه اطالعات كافي در اختيار هكرها قرار مي دهد تا بين 
جزييات پروفايل و شماره تماس فرد ارتباط برقرار و 
اطالعات شخصي مانند شماره تماس، پروفايل، تصوير 
آواتار، نام كاربري و برخي از تنظيمات پروفايل كاربران 
را سرقت كنند. مهاجمان سايبري با چنين اطالعاتي 
مي توانند مخازن اطالعاتي از كاربران و شماره تماس 
مرتبط با آنها بس��ازند و فعاليت هاي مجرمانه انجام 
دهند. البته تاكنون شواهدي مبني بر سوءاستفاده از 

شكاف امنيتي مذكور گزارش نشده است. 

شناساييايستگاههايمنتخبمترو
براياحداثفروشگاهشهروند

مديري��ت ارتباط��ات و ام��ور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از بازديد مديرعامل 
شركت ش��هروند از ايس��تگاه هاي منتخب متروي 
تهران خبر داد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران وحومه 
محمد وحيد كريم��ي مديرعامل، ولي الهي معاون 
شركت شهروند به همراه نوبخت مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه در راستاي توسعه 
شعب فروشگاه هاي ش��هروند و دسترسي آسان تر 
شهروندان اقدام به بازديدي از ايستگاه هاي سرسبز، 
فدك؛ امام حس��ين)ع( و دروازه ش��ميران متروي 
ته��ران كردند.در اين ايس��تگاه ها فضاهاي خالي و 
مناسب براي در اختيار گذاشتن به شركت شهروند 
براي احداث فروشگاه وجود دارد و در اين بازديد نيز 
توافقاتي براي اجاره دادن فضاها انجام شد.مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه هم از 
آمادگي اين شركت براي همكاري با شركت شهروند 
خبر داد و گفت: در حد توان براي محقق شدن اين 
موضوع كمك خواهيم كرد تا در ايس��تگاه هايي كه 
ظرفيت دارد، اين فروشگاه ها احداث شود. گفتني 
است اين خدمات در راستاي رفاه بيشتر شهروندان و 
مسافران مترو براي دسترسي بهتر به اين فروشگاه ها 
جهت خريدهاي روزانه و مايحتاج عمومي خود است.

با كاهش سن و افزايش تحصيالت، منزلت شغلي و پايگاه اقتصادي افراد، استفاده از رايانه بيشتر مي شود 

۷۵ درصد از افراد در كشور، تلفن همراه هوشمند دارند

وزير نفت گفت: دشمنان مي خواستند صادرات  نفت ما را به صفر برسانند 
اما با فداكاري همكاران مان، باالترين ركوردهاي صادرات فرآورده هاي 
نفتي را در دوران تحريم  ثبت كرديم و داغ اين را كه صادرات نفت به صفر 
برسد بر جگرشان  گذاشتيم.  به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز 
اروندان، بيژن زنگنه صبح روز جمعه، سوم بهمن ماه در آيين گشايش 
رسمي بيس��ت وپنجمين نمايش��گاه نفت،گاز، پااليش و پتروشيمي 
ايران اظهار كرد: پس از شيوع ويروس كوويد-۱۹ از اسفندماه پارسال 
نمي توانستيم توليد  نفت و گاز و بهره برداري از پااليشگاه ها و پتروشيمي ها 
را متوقف كنيم زيرا جريان زندگي مردم بايد تداوم مي يافت و اگر گاز، 
نفت و سوخت توليد نمي شد، چرخ  كارخانه ها و زندگي مردم از حركت 
بازمي ايس��تاد. وي با بيان اينكه وزارت نفت در شرايط كرونا، اصل را بر 
اين گذاشت كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حداكثر دغدغه براي 
س��المت كاركنان جريان توليد را متوقف نكند، افزود: به اين منظور از 
اسفندماه پارسال كارگروهي تشكيل شد و دستورالعمل هايي را دقيق تر 
و مشخص تر براي صنعت نفت تدوين و ابالغ كرديم و بر اجراي آن هم 
نظارت سختگيرانه داش��تيم و واحدهاي اچ اس ئي )بهداشت، ايمني و 
محيط زيست( شركت هاي تابع مكلف به اجراي آن و نظارت بر اجراي 
آنها شدند كه اثر بسيار مطلوب و موفقي نيز داشت. وزير نفت ادامه داد: 
طرح هاي صنعت نفت را نيز ۲۰ روز نخست شيوع ويروس كرونا متوقف 
كرديم اما با توجه به اينكه نمي شود جريان كار را در كشور متوقف كرد 
بنابراين دوباره آنها با همين پروتكل هاي سختگيرانه بهداشتي كار را 
از س��ر گرفتند و الحمداهلل موفق هم بودند. زنگنه با اشاره به اينكه اين 
نمايشگاه نيز بخشي از زندگي ماست و همانند شاخه هاي ديگر زندگي 
مردم و بخش هاي ديگر صنعت نفت كه تداوم يافت،كار با توليدكنندگان 
نيز بايد ادامه يابد، تصريح كرد: نمي توان در س��ال جهش توليد رابطه 
ميان توليدكننده و متقاضي و كارفرماها را قطع كرد. نمايش��گاه نفت 
امسال به دليل عبور از اوج فشار شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد، اما به 
هر حال الزم بود اين رابطه بماند، در نتيجه اين نمايشگاه با رعايت همه 
پروتكل هاي بهداش��تي برگزار شد. وي به نام گذاري امسال به نام سال 
»جهش توليد« از س��وي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: وزارت 
نفت ابتداي سال يك  بار ديگر اقدام هاي خود براي تحقق اين شعار را مرور 

و محورهاي مشخصي را تعيين و تصويب كرد.
شعار  نمايشگاه  هوشمندانه  است

وزير نفت به ديدار مقام معظم رهبري با سران قوا در چهارم آذرماه امسال 
اشاره كرد و افزود: ايشان با بيان برخي راه حل ها از سوي كارشناسان و 
متخصصان براي اقدام هايي همچون افزايش توليدات صنعت نفت با 
تكيه بر دانش بنيان كردن صنايع، اب��راز اميدواري كردند با اجراي اين 
راهكارها آثار مثبتي در زندگي مردم و كشور پديد بيايد. زنگنه با اشاره 
به سياس��ت هاي وزارت نفت براي حمايت از تولي��د كاالها و خدمات 
مهندس��ي مورد نياز صنعت نفت، اظهار كرد: شعار نمايشگاه امسال 

هوشمندانه است؛ نفت ملي،كاال 
و خدمات ايراني. امسال در آستانه 
هفتادمين س��الروز ملي شدن 
صنعت نفت هستيم و اين ملي 
شدن جز با تكميل توانمندي در 
اركان اقتدار اين صنعت تكميل 
نمي شود. وي با تاكيد بر اينكه در 
اين نمايشگاه  درخصوص حمايت 
جدي از شركت هاي دانش بنيان 
و تكيه بر آنها براي توسعه صنعت 

نفت بسيار تالش شده اس��ت، اظهار كرد: مهم ترين ركن براي تقويت 
 )GC( فناوري و بومي كردن فناوري ملي، شركت هاي پيمانكار عمومي
است،   اكنون شركت هاي اكتشاف و توليد )E&P( را هم اضافه مي كنم كه 
اگر اين شركت ها فعال شوند و كار كنند، همه زيردست هاي آنها هم فعال 
مي شوند. وزير نفت با تاكيد بر اينكه اين شركت ها محرك و مولد تقاضا 
هستند،گفت: مهم ترين عاملي كه صنعت و شاخه هاي مختلف توليد 
داخلي نفت و كاالها و تجهيزات مورد نياز را فعال مي كند تقاضاست. اين 
شركت ها مي توانند مولد ده ها هزار ميليارد كاال و خدمات در شاخه هاي 
مختلفي كه شما كار مي كنيد باشند، هم مي توانند تامين مالي كنند و هم 
اين پروژه ها را مي توانند بگيرند و ميان پيمانكاران تقسيم كنند و نظارت 
و مديريت كالن در اجرا دارند و بازگشت پول شان نيز تا حدودي تضمين 
شده است. زنگنه ادامه داد: اين شركت ها به معناي واقعي از دانش بنيان ها 
هستند زيرا  دانش بنيان، شركتي است كه تكيه اصلي بر دانش فني و 

توانايي مديريتي و راهبري است.
ابتكار  وزارت  نفت  در حمايت  از  دانش بنيان ها

وي به ابتكار وزارت نفت براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان اشاره 
كرد و گفت: بيش از يك سال است كه از دانش بنيان ها حمايت و اين روند 
را دنبال مي كنيم و امروز بخشي از ثمره آن مشخص مي شود و نقشه راه 
آن خيلي مشخص تدوين مي شود. نشانه آن ايجاد پارك فناوري نفت و 
گاز ري در زميني به وسعت ۲۵ هكتار در نزديك پااليشگاه تهران است 
و همه كارهايش انجام و تصويب شده و رييس آن هم تعيين شده و فعال 
است. وزير نفت با اشاره به اينكه با ايجاد اين پارك، ارتباط و بابي جديد و 
دوطرفه با دانش بنيان ها از جمله استارت آپ ها باز مي شود، تصريح كرد: 
اميدواريم كه نه تنها در تهران بلكه در كشور اين پارك بتواند ايفاي نقش 
كند زيرا ما در حال همكاري با دانشگاه هاي تهران، شريف، اميركبير، 
علم و صنعت، صنعتي اصفهان، چمران، صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت 
نفت براي احداث مراكز نوآوري يا كارخانه هاي نوآوري با هدف ارتقاي 
فناوري هستيم و اگر امكان آن در محل هاي ديگر نيز وجود داشته باشد، 
حمايت خواهيم كرد و اين همان هدفي است كه مقام معظم رهبري بر 
آن تاكيد دارند. زنگنه به تاسيس صندوق پژوهش و فناوري نفت اشاره 

و تصريح كرد: اين صندوق بسيار 
مهم است و مي تواند بسياري از 
ضمانت ها را به شركت ها بدهد و 

حمايت هاي مالي كند.
تعريف ۲۰۰ موضوع فناورانه 

در  بخش  باالدستي  نفت
وي گف��ت: امس��ال در اليح��ه 
بودج��ه ۸۰۰ ميلي��ارد تومان 
اعتب��ار براي پرداخ��ت از منابع 
داخلي ش��ركت هاي تابع نفت 
به  منظور كمك به س��رمايه گذاري شركت هاي خطرپذير، حمايت از 
ساخت داخل و طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين، توليد بار نخست و 
كمك هاي بالعوض و وجوه اداره  شده و تسهيالت ارزي پيشنهاد كرديم 
كه اميدواريم در مجلس شوراي اسالمي تصويب شود. وزير نفت افزود: 
البته شايد اين ۸۰۰ ميليارد تومان هفت تا هشت برابر بتواند آثار مالي 
داشته باشد. زنگنه با اشاره به كمك براي ايجاد شتاب دهنده ها با هدف 
توسعه استارت آپ ها اظهار كرد: براي استقرار استارت آپ ها در مراكز 
فناوري در پارك هاي نوآوري و در پارك ري، امكانات الزم داريم و دعوت 
مي كنيم ش��ركت هاي دانش بنيان در اين پارك فناوري نفت وگاز ري 
مستقر شوند. وي افزود: بيش از ۲۰۰ موضوع فناورانه از كاال و خدمات 
در بخش باالدستي نفت براي واگذاري به شركت هاي دانش تعريف و 

مشخص شده است.
بهره مندي  از  ظرفيت  دانش بنيان ها   در ۲  طرح  مهم

وزير نفت ب��ا تاكيد بر ض��رورت بهره مندي از ظرفيت ش��ركت هاي 
دانش بنيان و شتاب دهنده ها در صنعت نفت گفت: به اين منظور براي 
اس��تفاده از اين ظرفيت در دو طرح مهم برنامه ري��زي كرده ايم. يكي 
طرح احياي چاه هاي كم بازده اس��ت كه ب��راي آن ۵۰۰ ميليون دالر 
اعتبار پيش بيني شده و ديگري بحث بهينه سازي مصرف سوخت كه 
شتاب دهنده ها در اين زمينه هم مي توانند نقش تعيين كننده اي داشته 
باشند. زنگنه ادامه داد: بر آنيم تا يك محوطه نمايشگاه دايمي براي نفت 
ايجاد كنيم ك��ه به  طور مرتب و در ش��اخه هاي موردنياز صنعت نفت 
امكان ارتباط مستمر عرضه و تقاضا فراهم باشد. وي به برنامه تضمين 
خريد از محل صندوق پژوهش و فناوري نفت هم به عنوان ديگر برنامه 
براي حمايت از سازندگان ايراني اشاره كرد و افزود: اتفاق مهم ديگري 
كه افتاده، صدور گواهي كيفيت براي نخس��تين بار توسط يك مرجع 
ايراني تأييد شده از سوي سازمان اس��تاندارد است. وزير نفت با تاكيد 
بر اهميت مباحث بهينه سازي مصرف انرژي، محيط زيست و حمايت 
از س��اخت داخل با تمركز بر كاالهاي اساس��ي موردنياز صنعت نفت، 
گفت: در همين زمينه ساخت فناورانه تجهيزات راهبردي و اولويت دار 
صنعت نفت را در ۱۰ گروه كااليي دنب��ال كرده ايم كه در بخش هايي 

بسيار خوب پيش رفته و در بخش هايي هنوز كارهاي زيادي باقي  مانده 
است. زنگنه يكي از دستاوردهاي اصلي اجراي قراردادهاي نگهداشت و 
افزايش توان توليد را افزايش تقاضا براي تجهيزات ايراني خواند و گفت: 
زماني بود كه به  طور مثال كارخانه لوله سازي اسفراين براي ۲۰ هزار تن 
تقاضا به ما مراجعه مي كرد، اما االن ظرفيت اين كارخانه پر است و ما به 
ظرفيت هاي بيشتر نياز داريم. اين نشان مي دهد ظرفيت هاي موجود 
  CRA براي ساخت لوله هاي بدون درز كافي نيست، يا در زمينه لوله هاي
نيز همچنان ضعف داريم. وي به ساخت لوله نيس موردنياز در خط لوله 
گوره جاسك براي نخستين  بار در كشور اشاره كرد و گفت: قراردادهاي 
ساخت ديگر تجهيزات و تاسيسات مانند اسكيدمانتد، دكل حفاري و ... 

نيز در حال پيشروي  است.
ساخت  كافي  نيست؛ برندسازي  و  صادرات  هم  مهم  است

وزير نفت درباره س��اخت ماشين هاي دوار،كمپرس��ورها، توربين ها، 
الكتروموتورها و پمپ ها نيز به سفارش پمپ هاي مورد نياز طرح گوره 
جاسك به ۳ پمپ ساز ايراني اش��اره كرد و گفت: نخستين پمپ هاي 
ساخته شده از سوي اين شركت ها تا پايان سال تحويل طرح مي شود. 
زنگنه از امضاي قرارداد براي ساخت تعدادي توربوكمپرسور ۱۶ مگاواتي 
همچنين سفارش ساخت كمپرسورهايي براي فشارافزايي در پارس 
جنوبي به مجموعه  OTC  خبر داد و افزود: نظامي كه براي بهره برداري و 
تعميرات سيستم هاي ماشين هاي دوار ابالغ شده سبب تقويت ساخت 
داخل مي شود و بايد از اين دستورالعمل تبعيت كرد كه به نفع اقتصاد 
ملي است. وي يادآور شد: البته به اين قانع نيستم كه شركت هاي ايران 
تنها كااليي را بسازند، بلكه بايد برند ايجاد و با صادرات محصوالت شان 
براي مردم ارزش آفريني كنند. وزير نفت با اشاره به كمبود  جدي منابع 
براي سرمايه گذاري در سال هاي اخير، ادامه داد: به همين دليل بسياري 
از سرمايه گذاري ها به تاخير افتاد، اما سعي كرديم با جذب منابع از بازار 
سرمايه حركت خود را ادامه دهيم و ظرفيت هاي شركت را حفظ كنيم. 
زنگنه تصريح كرد: دش��منان ما دنبال اين بودند ما را نابود كنند كه ما 
بميريم و صادرات ما به صفر برس��د، اما نه تنها صادرات نفت ما به صفر 
نرس��يد، بلكه با فداكاري همكاران مان باالتري��ن ركوردهاي صادرات 
فرآورده هاي نفتي را در دوران تحريم ثبت كرديم و داغ اينكه صادرات 
نفت را به صفر برسانند بر جگرشان گذاشتيم. وي با بيان اينكه اكنون در 
موقعيتي نيستم كه بگويم به چه عددهايي رسيديم، يادآور شد: ترامپ و 
پمپئو مردند و خودشان و افكار جنايتكارانه شان به زباله دان تاريخ پيوست 
اما ما زنده ايم و با اميد بيشتر براي ساختن كشور تالش خواهيم كرد.  وزير 
نفت در پايان خواستار صرفه جويي در مصرف گاز شد و گفت: باالترين 
رقم هاي افزايش توليد گاز را در اين سال ها داشته ايم؛ توليد گاز در پارس 
جنوبي ۲.۵ برابر شده و توليد روزانه گاز خام كشور از مرز هزار ميليون 
مترمكعب گذشته، اما رشد مصرف بيش از اينها بوده است و به همين 

دليل، مصارف صنايع را محدود كرده ايم.

وزيرنفت:باالترينركوردهايصادراتفرآوردههاينفتيرادراوجتحريمثبتكرديم

مديرعامل شركت ملي نفت ايران بر حمايت همه جانبه مجموعه 
نفت از شركت هاي داخلي تاكيد كرد و گفت: با همكاري و توانمندي 
سازندگان و توليد كنندگان داخلي، قطار توسعه صنعت نفت هرگز 
متوقف نمي ش��ود. به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت نفت و گاز 
اروندان، مسعود كرباس��يان در نخستين روز از برگزاري نمايشگاه 
نفت،گاز، پااليش و پتروشيمي در مورد شركت هاي داخلي حاضر 
در نمايشگاه گفت: نفت به  طور مس��تمر با شركت هاي داخلي در 
تعامل است و آنچه امروز مشهود است شركت ها براي آنچه در تعهد 
دارند، برنامه زمان بندي كامل و آينده نگرانه اي دارند. وي در مورد 
حمايت هاي مجموعه نفت از شركت هاي داخلي گفت: راه اندازي 
صندوق نوآوري و فناوري، اجراي طرح مربوط به پارك هاي فناوري، 
انعقاد قراردادهاي نوآوري و تفاهمنامه هاي همكاري با شركت هاي 
دانش بنيان و دانشگاه ها، قراردادهاي تضمين خريد محصوالت و... 
همگي نشان مي دهد كه نفت  حمايت كاملي از مجموعه شركت هاي 
داخلي دارد.كرباس��يان ادامه داد: خدا را ش��اكريم كه هم اكنون به 
درجه اي از توان رسيده ايم كه مي توانيم تجهيزات داخلي را مطابق 

استاندارد و در سطح بين المللي و بدون اتكا به شركت هاي خارجي 
توليد كنيم. نف��ت به  طور كامل در كنار توليدكنندگان هس��ت و 
نمي گذارد كه قطار توسعه صنعت نفت متوقف شود. وي با اشاره به 
پروژه راهبردي انتقال نفت خام گوره - جاسك نيز گفت: اين پروژه 
امس��ال به خوبي در حال انجام است. به گفته كرباسيان، راه اندازي 
پروژه ملي و استراتژيك انتقال نفت از گوره به جاسك، افتخاري است 

كه در كارنامه مجموعه نفت به ثبت مي رسد.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران: 
قطار توسعه صنعت نفت متوقف نمي شود

مديرعامل و رييس هيات مديره شركت نفت و گاز اروندان گفت: شركت 
نفت و گاز اروندان نيز با رويكرد استفاده  حداكثري از ظرفيت هاي ساخت 
داخل، در اين مدت بالغ بر ۶۶ پروژه تعريف كرده است كه از اين ميان، ۳۷ 
پروژه مشتمل بر ساخت ۳۸۵ قلم كاال نهايي و عملياتي شده است و ۲۹ 
پروژه در حال اجراست. به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندان، 
جهانگير پورهنگ روز شنبه، چهارم بهمن ماه در حاشيه بازديد از بيست  
و پنجمين نمايشگاه نفت،گاز، پااليش و پتروشيمي بيان داشت: نمايش 
دستاوردهاي ش��ركت هاي ايراني در نمايشگاه نفت نشان مي دهد طي 
يك سال ونيم اخير )پس از برگزاري نمايشگاه بيست وچهارم( پيشرفت هاي 
به مراتب چشمگيرتري در عرصه ساخت داخل صورت گرفته است. به گفته 
وي، اجراي اين پروژه هاي ساخت داخل كه با بهره مندي از ظرفيت هاي 
بخش خصوصي و توان داخلي ش��ركت محقق ش��ده است، بيش از ۲۰ 
ميليارد تومان صرفه جويي در هزينه هاي اين ش��ركت به همراه داشته 
است. پورهنگ با بيان اينكه در ادامه تحويل و واگذاري بهره برداري بعضي 
از طرح هاي غرب كارون به اين شركت، بهره برداري ميدان آزادگان شمالي 
نيز به  زودي به نفت وگاز اروندان واگذار مي شود، افزود: پيش از اين حدود 

۱۰۰ حلقه چاه ميدان آزادگان جنوبي، تلمبه خانه غرب كارون و خطوط 
لوله جرياني آن به نفت و گاز اروندان واگذار شده بود و در ادامه اين فرآيند، 
طرح توسعه آزادگان شمالي نيز در شرف واگذاري به اين شركت است.
وي در ادامه به فعاليت هاي اين شركت در حوزه مسووليت اجتماعي نيز 
اشاره كرد و گفت: همسو با تخصيص ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار پنج ساله 
از سوي مديريت عمران مناطق نفت خيز به پروژه هاي عام المنفعه، نفت و 
گاز اروندان نيز به نيابت از شركت ملي نفت ايران در اين مسير فعال است.

 با حمايت از شركت هاي داخلي، 385 قلم كاال 
در قالب 37 پروژه در شركت نفت و گاز اروندان بومي سازي شد

نماينده مردم دش��ت آزادگان و هويزه و عضو كميسيون انرژي 
مجلس ش��وراي اس��المي به همراه مديرعامل و رييس هيات 
مديره ش��ركت نفت و گاز اروندان از تاسيس��ات نفتي در غرب 
كارون بازديد كرد. به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز 
اروندان در اين بازديد از تاسيسات فرآورش نفت در ميدان هاي 
نفتي آزادگان شمالي و جفير كه روز دوشنبه)ششم بهمن ماه 
۹۹( انجام شد، شماري از مديران عملياتي اين شركت حضور 
داش��تند. در جريان اي��ن بازديد مهن��دس جهانگير پورهنگ 
با اش��اره به گس��تره عملياتي ش��ركت نف��ت و گاز اروندان و 
برنامه هاي تدوين شده ش��ركت در جهت استفاده حداكثري 
از ظرفيت  هاي منطقه از جمله در بخش هاي منابع انس��اني و 
تامي��ن اقالم و كاالهاي مورد نياز گفت: ش��ركت اروندان همه 
تالش خود را بر اين داش��ته تا ضمن تحقق اهداف ترسيم شده 
توسط شركت ملي نفت ايران در ميادين غرب كارون در موضوع 
ايفاي مسووليت هاي اجتماعي نيز از هيچ كوششي دريغ نورزد.  
همچنين مهندس قاس��م ساعدي نيز با تش��كر از مديرعامل و 

مديران ش��ركت نفت و گاز اروندان و با اشاره به اقدامات موثر و 
مستمر اين شركت در اجراي برنامه هاي صنعت نفت در توسعه 
ميادين منطقه از فعاليت هاي صورت گرفته شركت در ارتباط 
با مس��ووليت هاي اجتماعي و ارايه خدمات به مناطق شهري و 
روستايي همجوار تاسيسات نفتي قدرداني به عمل آورد و جذب 
نيروهاي بومي در اجراي پروژه ها در منطقه حس��ب مقررات و 

ضوابط صنعت نفت را مورد تاكيد قرار داد.

 عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي
 از تاسيسات نفتي غرب كارون بازديد كرد



تعادل |
گسترش روابط ميان ايران و اوراسيا مي تواند تاثير بسيار 
مثبتي بر افزايش حجم صادرات ومبادالت تجاري ايران 
داشته باش��د. در همين راستا، به زودي مذاكرات ايران و 
اتحاديه اوراسيا براي تبديل موافقت نامه تجارت ترجيحي 
به موافقت نامه تجارت آزاد آغاز مي شود؛ مذاكراتي كه بايد 
در كمتر از دو سال به نتيجه برسد و تجارت براي كاالهاي 
مورد توافق بدون هرگونه تعرفه ص��ورت پذيرد. يكي از 
اهداف مهم موافقتنامه هاي تجاري، »ايجاد تسهيالت و 
حذف قوانين دست و پا گير« براي تجار و سرمايه گذاران 
است. روز گذش��ته در نشس��ت تخصصي چالش هاي 
موجود در توس��عه روابط ايران و اوراسيا بررسي و سپس 
راهكارهايي در راستاي رفع اين چالش ها ارايه شد. از اين 
رو، اصالح، آزادس��ازي تعرفه ها و همكاري با كشورهاي 
منطقه مي تواند كمك بزرگي براي ورود دايمي به اتحاديه 
اوراسيا و همچنين مقدمه الحاق ايران به WTO باشد. 
البته به گفته رييس اتاق ايران استفاده از يك پيمان ارزي 
مي تواند تجارت را از انحص��ار دالر خارج كند كه به نفع 
همه كشورهاي عضو خواهد بود. در همين رابطه، معاون 
ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه از حركت ايران و 
اوراسيا براي حذف دالر از تبادالت مالي خبر داد و با بيان 
اينكه سوييفت ملي راهي براي تبادالت پولي است، گفت: 

۱۲ بانك چيني قابليت كار در دوره تحريم را دارند.

     لزوم دالرزدايي از چرخه تجارت 
آبان ماه گذشته موافقت نامه اي تجاري ميان ايران و اتحاديه 
اوراسيا به امضا رسيد كه بر اساس آن ۸۶۰ قلم كااليي ميان 
ايران و پنج كشور متحد اقتصادي مبادله مي شود كه آمارها 
در ماه هاي گذشته نشان مي دهد افزايش ۶۳ درصدي در 
صادرات با اين كشورها ثبت شده و قرار است در سال دوم 
اين موافقت نامه اقدام هايي براي آغاز مذاكرات تجارت آزاد 
با اتحاديه اقتصادي اوراسيا انجام شود.  درهمين راستا، روز 
گذشته نشست ديپلماسي اقتصادي ايران و اوراسيا برگزار 
شد. در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي و مقامات 
دولتي الزامات و جوانب توسعه مراودات تجاري دو طرف 
را بررسي كردند. در آغاز اين همايش رييس اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به اينكه توس��عه پيمان هاي اقتصادي در 
سطح منطقه، به افزايش ثبات و امنيت بيشتر در اقتصاد 
كشورهاي عضو كمك مي كند، بر رويكرد به كارگيري از ارز 
مشترك و جايگزيني دالر در تعامالت و مبادالت تجاري 
ميان كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا تاكيد كرد 
و از تبادل و اشتراك گذاري تكنولوژي روز كشورهاي عضو 
اين نهاد منطقه اي به عنوان يكي از مزاياي اين موافقت نامه 
ياد كرد. مسعود خوانساري تصريح كرد كاهش تعرفه ها كه 
يكي از الزامات اين توافق نامه ميان كشورهاي عضو است، 
به رشد و ش��كوفايي اقتصادي در ايران و ديگر كشورهاي 
اتحاديه اوراسيا كمك شاياني خواهد كرد. او در همين رابطه 
به نمونه اتحاديه اروپا اش��اره كرد كه به گفته وي، موجب 
درهم تنيدگي بيش��تر و بهتر اقتصاد اعضاي اين اتحاديه 
انجاميده و عالوه بر برقراري امنيت بيش��تر در ميان اين 
كشورها، صلح و دوستي را در كشورهاي عضو را دامن زده 
است. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه، حجم مراودات 
اقتصادي و تجاري ميان كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا را 
۳۶۶ ميليارد دالر واردات و حدود 549 ميليارد دالر صادرات 
اعالم كرد و اف��زود: ايران در حال حاضر با بخش عمده اي 
از كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا مرز مشترك دارد كه 
به سياق رويه اتحاديه ها و پيمان هاي اقتصادي در دنياي 
امروز، با اجراي توافق نامه اوراسيا، مرزها ميان اين كشورها 
برداشته خواهد شد و در صورتي كه الزامات اين توافق نامه 
به درستي پياده سازي و اجرايي شود، رشد اقتصادي براي 
كشور و رفاه بيش��تر براي مردم كشورهاي اين منطقه به 

همراه خواهد آورد.

    پيام وزير در راستاي توسعه صادرات
در بخش ديگري از اين مراسم، وزير نيرو نيز در اين همايش 
پيام و سخنراني خود را از طريق ويديويي به گوش حاضران 
رساند. رضا اردكانيان، بهره گيري از ظرفيت هاي توافق نامه 
تجارت اتحاديه اوراسيا را در توسعه صادرات غيرنفتي ايران 
قابل توجه عنوان كرد و آن را شاخصي براي ورود اقتصاد 

ايران به بازارهاي جهاني دانس��ت. وي سپس تاكيد كرد 
كه الحاق رس��مي به اتحاديه اوراسيا و بهره مندي كشور 
از توافق نام��ه اقتصادي ميان كش��ورهاي عضو اين نهاد، 
نيازمند روزآمدسازي ساختارها و رويه هاي كشور در حوزه 
اقتصاد و تجارت خارجي است. اردكانيان با بيان اينكه براي 
پياده س��ازي و اجراي درست موافقت نامه تجارت اوراسيا 
بايد ساختارهاي مناس��ب را در سطح ملي در كشور ارتقا 
و بهب��و د داد، افزود: برخي از موضوعات زير پوش��ش اين 
توافق نامه با رويه هاي فعلي در كش��ور منطبق نيس��ت و 
نارسايي هايي موجود در بخش هاي مختلف از جمله قواعد 
مبدا و ضوابط احراز كاال را بايد اصالح كرد. وزير نيرو در ادامه 
به نقش و اثرگذاري اتاق بازرگاني در اجراي بهتر توافق نامه 
تجارت اوراسيا اش��اره كرد و در اين زمينه، اطالع رساني و 
آگاهي بخشي به صادركنندگان و فعاالن اقتصادي، تعامل 
و ارتباط با دستگاه هاي اجرايي و تصميم ساز كشور براي 
اصالح رويه ها و آموزش تخصصي بازرگانان براي بهره مندي 
از اين توافق نامه را از جمله ظرفيت هاي اتاق بازرگاني براي 

تحقق اهداف اين موافقت نامه بيان كرد.
معاون ديپلماس��ي اقتص��ادي وزارت ام��ور خارجه، نيز 
موافقت نامه اقتصادي اتحاديه اوراسيا را محكي جدي براي 
آماده سازي ايران براي الحاق به ساير بلوك هاي منطقه اي و 
جهاني و نيز عضويت در سازمان تجارت جهاني عنوان كرد 
و يادآور شد كه قبول موافقت نامه تجارت آزاد اتحاديه اوراسيا 
نيازمند برخي اصالحات در رويه ها و ساختارها در كشور 
است. سيدرسول مهاجر سپس به تيم مذاكره كننده در ايران 
براي الحاق كشور به اتحاديه اوراسيا اشاره و تصريح كرد كه 
اين تيم بايد از مهارت هاي كافي براي مذاكره برخوردار باشد 
و در اين رابطه آموزش اعضاي تيم مذاكره كننده ضروري 
است. وي سپس به مساله دالرزدايي از روابط اقتصادي و 
تجاري ميان اعضاي اين اتحاديه اشاره كرد و يادآور شد كه 
در اين رابطه بايد در ايران نيز دستگاه هاي متولي در حوزه 
پولي و بانكي فعال شوند. به گفته او، بايد از مرحله حذف 
دالر حركت كرد و البته اي��ن دالر زدايي مربوط به ايران و 
چند كشور نيست؛ بلكه اكنون بسياري از كشورهاي دنيا 
به دنبال اجراي پروژه حذف دالر از اقتصاد خود هستند؛ 
چراكه جنگ ارزي در دنيا شكل گرفته و رقابت هايي در اين 
حوزه بين كشورهاي مختلف شكل گرفته؛ ضمن اينكه بر 
اساس گزارشات منتشر شده از سوي اوراسيا، 4۱.۶ درصد 
ذخاير ارزي به صورت دالر در اوراسيا نگهداري مي شود؛ به 
نحوي كه در كشوري مثل قزاقستان سهم ۶۰ درصدي و 
در روسيه ۲۲ درصدي بابت اس��تفاده از ذخاير دالري به 
ثبت رسيده اس��ت. مهاجر افزود: ۱5 درصد درآمدهاي 
صادراتي اوراسيا به صورت روبل و ۶۰ درصد آن به صورت 
دالر است؛ در حالي كه ما دالر زدايي را در اين اتحاديه در 

حال پيگيري داريم اما هنوز ه��م ۶۰ درصد درآمدهاي 
صادراتي به صورت دالري است. وي افزود: سوئيفت هاي 
ملي نيز در بسياري از كشورها در حال فراهم سازي است 
چراكه امريكا به عنوان ابزار از سوييفت استفاده مي كند؛ 
اكنون سوييفت چيني و روسي فعال است و در اين رابطه 
سوييفت ايران نيز راه اندازي شده است. به گفته اين مقام 
مسوول، ۱۲ بانك در چين شناسايي شده كه در شرايط 
تحريم حتي تبادالت ايران از طريق آنها قابل انجام است؛ 
به نحوي كه اين بانك ها ممكن است سهامدار امريكايي 
نداشته و يا حتي قباًل تحريم ش��ده باشند؛ چراكه ترس 
از تحريم ندارند.  در ادامه اين جلس��ه، رضا ميراش��رفي، 
رييس كل گمرگ هم با اشاره به اهميت تجارت گفت: در 
سال ۲۰۱9 مجموع توليد ناخالص ملي كشورها معادل 
۸7 هزار ميليارد دالر برآورد شده، و بيش از نيمي از آنچه 
در دنيا به توليد رسيده در فرآيند تجارت قرار گرفته است؛ 
تحليل اين آمار نشان مي دهد كه حتي اگر كشوري داراي 
ذخاير خدادادي نباشد اما در مسير فرآيند تجاري دنيا قرار 
گيرد، مي تواند از مواهب آن بهره مند ش��ود. او با اشاره به 
اينكه قرن ۲۱، قرن آسياست، در اين باره توضيح داد: بيش 
از 9۰ درصد صادرات ۲4 هزار ميليارد دالري دنيا در سال 
۲۰۱9 از بنادر آسيا صورت گرفته است و جالب اينكه ۱۰ 
بندر بزرگ جهان نيز در آسيا واقع شده است؛ به طوري كه 
 ،TEU بندر ش��انگهاي با ظرفيت كانتينري 4۲ ميليون
بندر سنگاپور با ظرفيت كانتينري ۳۶ ميليون TEU و بندر 
جبل علي با ظرفيت ۱5 ميليون TEU ظرفيت جزو اين 
۱۰ بندر هستند. به گفته وي ايران و اوراسيا تنها منطقه اي 
است كه در مركز تقاطع كريدور شمال به جنوب و شرق به 
غرب قرار گرفته است. بنابراين، اميدوارم كه تعهد نداشته 
باشيم، همه اين مواهب و فرصت ها را يك جا بسوزانيم. به 
گفته ميراشرفي، در ۱5 ماه اخير يك و نيم ميليارد دالر 
به منطقه اوراسيا صادرات داشته ايم و بر اين اساس رشد 
صادرات ما به منطقه اوراسيا ۸۲ درصد بوده است، ضمن 
اينكه سه ميليارد دالر واردات از اين منطقه به كشور داشته 
ايم كه ۱۶ درصد كاهش داشته است. ميراشرفي در ادامه به 
توصيه هاي سازمان جهاني گمرك براي افزايش تاب آوري 
كشورها در آستانه انقالب صنعتي چهارم اشاره كرد و گفت 
كه اين نهاد بين المللي نسبت به تسهيل تجارت از طريق 
»به كارگيري هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، استفاده از 
پرنده هاي بدون سرنشين و بالكچين توصيه كرده تا به 
موجب استفاده از اين امكانات، مرزها و گمركات به محل 
عبور كاالها تبديل شوند نه محلي براي توقف و تخليه.« در 
عين حال الزم است كه كنترل هاي فيزيكي، ملموس و 
مزاحم به كنترل هاي غيرفيزيكي، غيرملموس و غيرمزاحم 
تغيير يابد. در ادامه اين جلس��ه، رييس سازمان توسعه 

تجارت ايران، طي سخناني از آغاز مذاكرات تجارت آزاد در 
كمتر از يك ماه آينده خبر داد و گفت: مقدمات فني اين 
مذاكرات فراهم شده است؛ اما همه مسائل در حوزه مقدمات 
فني خالصه نمي شود. او سپس عدم الحاق ايران به سازمان 
تجارت جهاني را عامل نزول سطح دانش و رفتارهاي تجاري 
بين المللي ايرانيان دانست. به گفته وي، موافقت نامه تجارت 
ترجيحي با اوراس��يا فعال روي ۸۳۰ قلم كاال تمركز دارد. 
همچنين در مذاكرات مربوط به تجارت آزاد ايران و اتحاديه 
اوراسيا، احتماالً جز حدود ۱۰ رديف تعرفه اي، تعرفه عمده 

اقالم تجاري به سوي صفر شدن خواهد رفت. 

    دانيل ابرايف: ايران شريك مهم اوراسيا 
در ادامه، »دانيل ابرايف«، عضو هيات رييسه شوراي تجاري 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا، طي پيامي ويديويي، ايران را يكي 
از شركاي مهم براي اتحاديه اوراسيا توصيف كرد و گفت: 
 ما به دنبال برقراري تجارت آزاد با ايران هس��تيم و روابط 

في مابين، روزبه روز افزايش خواهد يافت.
 او با اشاره به اينكه سال ۲۰۲۰ به دليل پديدار شدن اپيدمي 
كرونا، س��ال دش��واري براي تجارت در سطح جهان بوده 
است، ادامه داد: به رغم اين دشواري ها حجم صادرات ايران 
به اتحاديه اوراس��يا، ۳۰ درصد رشد داشته و در عين حال 

صادرات به ايران نيز رو به افزايش است.
 او با بيان اينكه به زودي مذاكرات براي موافقت نامه تجارت 
آزاد آغاز مي شود، ادامه داد: در چارچوب اين مذاكرات، قصد 
داريم از ابزارهاي تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي ساده سازي 
روابط تجاري، س��رمايه گذاري و ارايه خدمات في ما بين 
استفاده كنيم. ابرايف در ادامه با تاكيد بر اينكه مشكالت 
مالي و لجس��تيكي في مابين بايد با همكاري يكديگر 
مرتفع شود، ادامه داد: اطمينان دارم كه ما توانايي حل اين 
چالش ها را دارا هستيم. بايد تاكيد كنم كه توسعه روابط 
در چارچوب تفاهم نامه، دس��تاوردهاي مهمي را براي 

اتحاديه اوراسيا و ايران در پي خواهد داشت.

    سفراي سه كشور چه گفتند؟
لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران هم در اين نشست، با 
بيان اينكه تحريم ها عليه ايران يك جانبه و غيرقانوني است، 
گفت: اراده دو كشور روسيه و ايران برخالف اين تحريم ها بر 

ادامه همكاري هاي ثمربخش است.
در ادامه »روديك ياراليان« س��فير ارمنستان در ايران در 
راس��تاي ايجاد مناطق آزاد براي تجارت آزاد، ارمنستان 
فهرستي از كاالها را تهيه كرده كه در صورت قبول تعرفه 
ترجيحي روي آنها، مي توان اين كاالها را با ايران تهاتر كرد 
از جمله اين كاالها مي توان به گوشت، ابزارآالت طالسازي، 

نوشيدني هاي گازدار و … اشاره كرد.
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 برگشت ۴۰ ميليارد يورو ارز 
به كشور 

مهر |مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان 
توس��عه تجارت گفت: تا ۳۰ آذر ماه ميزان تعهدات 
ارزي صادركنندگان 5۸ ميليارد يورو بوده كه از اين 

ميزان 4۰ ميليارد يورو به كشور بازگشته است.
احسان قمري در مورد آخرين وضعيت ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنندگان اظهار داشت: مسووليت ايفاي 
تعه��دات ارزي صادركنن��دگان ب��ه وزارت صمت 
واگذار شده، ازاين رو بر اساس تحليلي كه از آخرين 
آمار دريافتي از بانك مركزي داش��ته ايم كه مربوط 
به صادرات از تاري��خ 97/۱/۲۲ تا 99/5/۳۱ و ايفاي 
تعه��دات از 97/۲/۲۱ ت��ا 99/9/۳۰ مي ش��ود، كل 
صادراتي كه مش��مول ايفاي تعهد ارزي بوده، ۶۳.۸ 
ميليارد يورو بود كه از اين ميزان 47.9 ميليارد يورو 
مربوط به واحدهاي تولي��دي و ۱5.9 ميليارد يورو 
مربوط به واحدهاي غيرتوليدي يعني بازرگاني است؛ 
از مجموع اي��ن صادرات، ميزان تعه��دات ارزي 5۸ 
ميليارد يورو بوده كه تا 99/9/۳۰ ميزان 4۰ ميليارد 

يورو ارز به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.
وي با بيان اينكه در سازمان توسعه تجارت، وضعيت 
ايفاي تعهد ارزي را از تاريخ 99/۱/۲۲ تا 99/9/۳۰ به 
صورت تفكيكي تحليل كرده اي��م، ادامه داد: ۲۸۶9 
صادركنن��ده در اين بازه زماني صد درصد ارزش��ان 
را برگردانده اند كه البته ممكن اس��ت فقط يك ماه 
صد درصد را برگردانده باش��ند. كل ص��ادرات اين 
افراد ۲۳.۲ ميليارد يورو بوده كه ۱۰.۳ ميليارد يورو 
براي س��ال 97، 9.5 ميليارد يورو براي سال 9۸ و تا 
99/5/۳۱، ۳.4 ميليارد يورو بوده و كل تعهدات اين 
گروه ۲۱.۲ ميليارد يورو محاسبه شده است. قمري 
افزود: در هشت ماهه گذشته از سال 99 )يعني از ۳۰ 
آذر به قبل( ميانگين بازگشت ارز ۱۳۰۶ صادركننده 
9۰ درصد بوده اس��ت؛ مجموع تعه��دات اين گروه 
۱۸.۶ ميليارد يورو ب��ود كه از اين ميزان ۱7 ميليارد 
يورو ارز به كشور بازگشته است. مديركل دفتر توسعه 
خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران ادامه 
داد: همچنين 47۶ صادركننده كه در طول يك سال 
گذشته باالي 95 درصد ايفاي تعهدات را به صورت 
ميانگين رفع كرده اند و تعهداتشان نيز بيشتر از يك 
ميليون يورو بوده، از ۱7.۳ ميليارد يورويي كه تعهد 
ارزي داشتند، حدود ۱۶.5 ميليارد يورو ارز را به چرخه 
اقتصادي كشور برگردانده اند. قمري در ادامه اظهار 
داشت: در ۳۱ استان كشور كميته اقدام ارزي داريم 
كه ت��الش مي كنند صادركنندگان ارز را به كش��ور 
برگردانند. بر اين اساس استان بوشهر با بازگشت 94.7 
درصد از كل تعهدات ارزي، مقام نخست را در ايفاي 
تعهدات دارد. وي افزود: مقام دوم براي استان اصفهان 
اس��ت كه ۸۶.9 درصد از كل تعهدات را برگردانده و 
مقام سوم نيز براي اس��تان قزوين با بازگشت ۸۳.4 
درصد است. قمري گفت: استان تهران كه بيشترين 
صادرات را در كش��ور دارد، تاكن��ون 79.9 درصد از 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده است. وي يادآور شد: 
ميزان صادرات استان ها بر مبناي محل صدور كارت 

بازرگاني استخراج شده است.

 رونمايي از 
كتاب »قرن صنعت غذا«

اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران در نشست 
اخير اين كميسيون ضمن بررسي فرصت ها و چالش هاي 
پيش روي صنع��ت غذا از كتاب »ق��رن صنعت غذا« 
رونمايي كردند. دراين نشس��ت دبيركل اتاق ايران نيز 
حضور داشت. اين كتاب به همت محمدرضا جمشيدي 
تهيه شده و هدف اصلي آن تقدير از نامداران و فعاالن 
قرن صنعت غذاي كشور است. در سه فصل اين كتاب 
سير تكامل صنعت غذاي ايران، پيشگامان اين صنعت و 
تصويرسازي از رويدادها و چگونگي اوج گيري محصوالت 

مختلف غذاي كشور را شاهد هستيم.
محمدرضا رمضاني، دبيركل اتاق ايران تهيه اين كتاب را 
اقدامي ارزشمد توصيف كرد و گفت: صنعت غذا در ايران 
با فرازو نشيب هاي زيادي روبه رو بوده و بايد از زحمات 
بزرگان اين صنعت تقدير كنيم و از آنجا كه صنعت غذا 
اهميت بسيار زيادي در زندكي و حيات بشر دارد، اتاق 
ايران نيز همواره توجه خاصي روي آن داشته و آمادگي 

هرگونه همكاري و حمايت از فعاالن اين حوزه را دارد.
رمضان��ي ادام��ه داد: ات��اق ب��ه نمايندگ��ي از بخش 
خصوصي كش��ور جايگاه مهمي در قوه قانون گذاري 
دارد و بايد س��عي كند تا در مجلس يازدهم نيز روابط 
گسترده تري با نمايندگان مجلس برقرار كند. در اين 
راستا كميس��يون هاي تخصصي اتاق ايران مي توانند 
با كميس��يون هاي متناظر خود در مجلس به صورت 
مستمر و موثر ارتباط داشته باشند. بعد از حضور رييس 
مجلس در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، توافق 
ش��د تا ارتباط برخطي بين اين كميسيون ها از هر دو 

طرف برقرار شود.
در ادامه رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با 
تاكيد بر نقش صنايع غذايي بر جنبه هاي مختلف زندگي 
تصريح كرد: در كشورهاي پيش��رفته كه نگاه ويژه اي 
ب��ه صنعت غذا وجود دارد، مي بينيم كه س��هم بخش 
كشاورزي در اقتصاد آنها از نظر عدد و رقم كوچك است 
اما حمايت و رويكرد دولت و سياست مداران نسبت به 

اين بخش بسيار گسترده است.
بر اساس اظهارات محمدرضا مرتضوي، در كل اقتصاد 
امريكا سهم بخش كشاورزي در اقتصاد زير يك درصد 
ولي سياست و كل ظرفيت ها از همين يك درصد حمايت 
ويژه اي دارد. در استراليا اين رقم بين ۲ تا ۲.5 درصد است 
اما شرايط حمايتي خاصي پشت سر اين صنعت وجود 
دارد؛ اين رقم در ايران حدود ۱۰ درصد برآورد مي شود.

كاوه زرگران، رييس كميس��يون بازرگاني داخلي اتاق 
ايران نيز در ادامه ضمن تقدير از تهيه و تاليف كتاب مذكور 
اشاره اي به وضعيت بازار مواد غذايي در شرايط ناشي از 
تحريم ها و شيوع كرونا داشت و تصريح كرد: دراين روزها 
صنعت غذاي كشور با توجه به نااطميناني هايي كه وجود 
داشت با انواع مشكالت و چالش ها دست و پنجه نرم كرد.

 سرمايه واردكنندگان را
از بانك هاي عماني آزاد كنيد

ايسنا |عضو كارگروه حقوقي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور ايران گفت: ري��ال عمان كه از 
شهريورماه به واردكنندگان تخصيص داده شده هنوز 
قابليت انتقال پيدا نكرده است. سعيد دخانيان با اعالم 
اين مطلب اظهار ك��رد: بانك مركزي به واردكنندگان 
نهاده هاي دام��ي ريال عمان را جه��ت ترخيص كاال 
تخصيص داده اما اين ارز از سوي بانك مركزي عمان در 
اختيار شركت هايي كه ايران از آنها كاال خريداري كرده، 
قرار نگرفته است. وي با اش��اره به عدم همراهي بانك 
مركزي عمان با واردكنندگان ايراني براي جابه جايي ارز 
افزود: واردكنندگان ايراني كه ريال عمان به آنها تخصيص 
داده شده براي خريد اين ارز تامين سرمايه كرده و ريال 
عمان را خريداري و در اختيار بانك مركزي عمان قرار 
داده اما بانك مركزي اين كش��ور هنوز اي��ن ارزها را به 
حساب شركت هاي طرف حساب با واردكنندگان ايراني 
واريز نكرده اس��ت. دخانيان ادامه داد: از جمله شروط 
عماني ها براي جابه جايي ارز براي شركت هاي ايراني 
اين است كه خريدها از شركت هاي اين كشور و يا چند 
شركت بين المللي خاص انجام شود و اين در حالي است 
كه خريدهاي واردكنندگان ايراني پيش از اين انجام شده 
است. براساس اعالم اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران وي خاطرنش��ان كرد: از ديگر شروط 
بانك مركزي عمان براي جابه جايي ارز ايران به حساب 
شركت هايي كه از آنها نهاده هاي دامي خريداري شده 
اين است كه كاالها بايد داراي اسناد حمل معتبر باشند.

دخانيان گفت: منظور از اسناد حمل معتبر اين است كه 
كشتي ها پيش از ورود به آب هاي ايران بايد به بنادر عمان 
رفته و آنجا بازرسي شده و پس از اخذ تاييديه؛ كاالها روانه 
بنادر ايران شوند. وي افزود: اين شرط بانك مركزي عمان 
براي نقل و انتقال ارز واردكنندگان قابليت اجرا ندارد زيرا 
بخشي از واردكنندگان كاالي خود كه به بنادر و گمركات 
رسيده بود را به صورت اعتباري ترخيص و از طريق سامانه 
بازارگاه توزيع كرده اند. دخانيان ادامه داد: همچنين يكي 
ديگر از داليل عدم اجراي اين شرط را مي توان به واردات 
بخش عمده اي از نهاده ه��ا از طريق درياي خزر عنوان 
كرد. بدون ترديد امكان ارس��ال كش��تي هاي حامل 
نهاده هاي دامي از درياي خزر به آب هاي خليج فارس 
جهت بازرسي توسط عمان وجود ندارد. وي با بيان اينكه 
تخصيص ارز عمان به واردكنندگان نه تنها مشكل گشا 
نبوده بلكه سرمايه واردكنندگان را نيز بلوكه كرده است، 
اظهار كرد: واردكنندگان به منظور تخصيص و تامين 
ريال عمان و انتقال آن به حساب فروشندگان خارجي 
ماه ها است كه سرمايه خود را تبديل به ريال و در اختيار 
بانك مركزي عمان قرار داده اند اما نه تنها نقل و انتقال 
ارز به حساب فروش��ندگان خارجي انجام نشده بلكه 
سرمايه واركنندگان نيز آزاد نشده و در اختيار آنها قرار 
نمي گيرد. دخانيان با اشاره به افزايش هزينه هاي واردات 
نهاده هاي دامي به واسطه باال بودن هزينه نقل و انتقال 
ارز تصريح كرد: واردكنندگان براي دريافت ريال عمان 
بايد بين 5 تا 7 درصد كارم��زد را پرداخت كنند و 4.۲ 
درصد نيز هزينه تبديل ريال عمان به يورو و پرداخت 
به ديگر بانك هاي جهاني نيز به واردكنندگان تحميل 
مي شود اما بانك مركزي حاضر به پذيرش هزينه هاي 

نقل و انتقال ارز نيست.

توليد نخستين خودروي هوشمند 
كشور  در  سايپا

مهر |تفاهم نام��ه همكاري پژوهش��گاه بين وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات و مرك��ز تحقيقات و 
نوآوري صنايع خودرو سايپا، امضا شد.در راستاي ابالغ 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و استفاده مناسب تر از 
توانمندي هاي داخلي، پژوهشگاه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات و مركز تحقيق��ات و نوآوري صنايع 
خودرو س��ايپا تفاهم نامه اي امضا كردند كه در پي آن 
قرار است دو مجموعه ياد شده در توليد اولين خودروي 
هوشمند در كشور؛ طراحي و توليد حسگرها و رادار در 
چارچوب سيستم دستيار راننده خودرو و خودروران؛ 
توس��عه قابليت  خودروهاي متصل و ارايه بسترهاي 
رايانش ابري؛ طراحي و توليد نمونه قطعات با فناوري 
پيشرفته الكترونيكي مورد نياز در خودرو و درنهايت 
بهره برداري از آزمايش��گاه طرفين به منظور تكميل 
فرآيند توسعه محصول همكاري داشته باشند. گفتني 
اس��ت، مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا 
مجموعه اي تحقيقاتي-صنعتي و يكي از بزرگ ترين 
مراكز تحقيق و توسعه خودروسازي كشور است. اين 
مجموعه توانمندي كافي و مناسب در حوزه طراحي، 
توس��عه و تكوين خودرو دارد. پژوهش��گاه ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات ني��ز مجموعه اي راهب��ردي و با 
زيرساخت هاي پيشرفته است كه در راستاي خودكفايي 
توسعه دانش فني ارتباطي و اطالعاتي فعاليت مي كند.

برگزاري  نمايشگاه  بهاره  ممنوع
اتاق اصناف ايران ب��ه اطالع عموم جامعه و فعاالن 
صنفي مي رساند، پس از وقفه اي نسبتا طوالني با 
عنايت ويژه كميته امنيت��ي، اجتماعي و انتظامي 
س��تاد ملي كرونا و دفتر محترم رييس جمهوري، 
وزراي صمت و كش��ور و نيز مجوز رس��مي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اجازه 
برپايي نمايشگاه هاي تخصصي در ايام زرد و نارنجي 
كرونا، نمايشگاه هاي تخصصي با هدف جهش توليد، 
توس��عه صادرات و معرفي دس��تاوردها و توليدات 
صنعتي، معدني و كشاورزي ايران با رعايت دقيق 
پروتكل هاي بهداشتي و نظارت گروه هاي غربالگري 
س��تاد ملي كرونا و صرفا با حضور بازديدكنندگان 
مدعو و متخصص برگزار مي شوند. تاكيد مي شود 
برپايي نمايش��گاه هاي فروش كه معموال توس��ط 
دس��تگاه ها در بازارچه هاي عرضه مستقيم كاال و 
در جهت تنظيم بازار خصوصا بازار شب عيد برگزار 
مي شود از جمله نمايشگاه  هاي بهاره تا اطالع ثانوي 

به هيچ وجه مجاز نخواهد بود. 

الزامات توسعه مراودات تجاري با اتحاديه اوراسيا بررسي شد

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي كشور خبر داد

»اوراسيا« پل اتصال به تجارت آزاد

رشد 2۴8  درصدي ارزش معامالت الكترونيك
در نشست رونمايي از گزارش تجارت الكترونيكي ايران 
در نيم سال اول ۱۳99 مطرح شد كه تعداد كل معامالت 
تجارت الكترونيكي حدود يك و نيم ميليارد فقره بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5۲ درصد رشد داشته 
داشته اس��ت. علي رهبري ديروز در نشست رونمايي از 
گزارش تجارت الكترونيكي ايران در نيم سال اول ۱۳99 
كه به صورت ويديو كنفرانس��ي برگزار شد گفت: ارزش 
معامالت تجارت االكترويكي در نيمه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۳.۸4 درصد برابر يعني حدود 
4 برابر ش��ده اس��ت و همچنين تعداد نمادهاي اعتماد 
صادره با توجه به كاهش فرآيند صدور اينماد از 5 روز به 
يك روز در ۶ ماهه ابتداي امس��ال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل تقريبا سه برابر شده است و تعداد گواهي امضا 
الكترونيكي نيز تقريبا ۲ و نيم طي مدت مذكور در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته شده اس��ت.  رييس مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي كشور افزود: شيوع ويروس 
كرونا يكي از عوامل اصلي برداش��تن اليه هاي مقاومت 
بين مردم و كسب و كارها براي حركت به سمت تجارت 
الكترونيك بود  لذا كسب و كارها به صورت كامال جدي 
در ارتقاي ظرفيت خود در بخش هاي نرم افزاري، بسته 
بندي و تحويل كاال اقدام كردند و برخي از كسب و كارها 

نيز پيرو اين قضيه آگاهي استخدام چند هزار نفر صادر 
كردند. وي بيان داش��ت: از طرفي دولت و مركز توسعه 
تجارت الكترونيك نيز سعي كردند كه مدت دريافت نماد 
را كاهش دهند و هم اكنون صدور مجوز كس��ب و كار به 

يك روز كاهش يافته است. 

     عملكرد تجارت الكترونيكي 
در گزارشي كه توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي به 
منظور اندازه گيري وضعيت تجارت الكترونيكي در كشور 
تهيه و اطالعات آن براي سياس��ت گذاري و برنامه ريزي 
در اين نش��ت ارايه شد به پايش ش��اخص هاي تجارت 
الكترونيكي در سه بخش زير ساخت تجارت الكترونيكي، 
عملكرد تجارت الكترونيكي و روش شناسي و جمعيت 
شناسي تجارت الكترونيكي پرداخته شد.  از مهم ترين 
اهداف تهيه اين گزارش مي توان به رصد و پايش وضعيت 
تجارت الكترونيكي كش��ور، فراهم شدن امكان مقايسه 
وضعيت تجارت الكترونيكي در كشور با ساير كشورها، 
فراهم ش��دن امكان هدف گذاري ه��اي مبتني بر داده 
در حوزه تجارت الكترونيكي  همچنين انتش��ار داده ها 
و اطالعات ب��ه روز از وضعيت تج��ارت الكترونيكي در 
كشور اشاره داشت. داده هاي مورد نياز براي اندازه گيري 

ش��اخص هاي زير س��اخت و عملكرد، از منابعي مانند 
گزارش هاي بانك مركزي، مركز آمار ايران، بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران و وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، و داده هاي روش شناسي و جمعيت شنااسي اعم 
از فعاالن و مشتريان، با نمونه گيري از واحدهاي تجارت 
الكترونيك��ي داراي نماد اعتم��اد الكترونيكي و تكميل 
پرسشنامه گرد آوري شده و اهم نتايج به شرح زير است: در 
اين بخش، ضريب نفوذ اينترنت به ۱۰۲ درصد رسيده كه 
نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. همچنين 
ضريب نفوذ تلفن همراه هوش��مند به ۶5 درصد رسيده 
كه نسبت به س��ال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و حدود 
۱۸5 هزار گواهي امضا الكترونيكي صادر شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد رشد داشته است. 
در اين بخش، ارزش اسمي معامالت تجارت الكترونيكي 
۶۳9 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۲۸4 درصد رشد داشته است. ارزش حقيقي 
معامالت تجارت الكترونيكي ۱۱۱۰ ميليارد تومان بوده 
كه نسبت به مدت زمان مشابه س��ال قبل، ۲۱7 درصد 
رشد داشته و مبلغ هر خريد الكترونيكي به طور ميانگين 
4۱7 هزار تومان برآورد ش��ده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۱5۳ درصد رشد داشته است. همچنين تعداد 

كل معامالت تجارت الكترونيكي حدود يك و نيم ميليارد 
فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5۲ درصد 
رشد داشته و تعداد معامالت الكترونيكي دولتي حدود 
۱5۱هزار فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۳4 درصد رشد داشته است. به طور كلي، با در نظر گرفتن 
آمار ارايه ش��ده در گزارش در حوزه زيرس��اخت تجارت 
الكترونيكي، از جمله رش��د 7 درصدي در حوزه ضريب 
نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 9۸، 
با رسيدن به عدد ۱49 درصد  همچنين رشد ۱7 درصدي 
در ضريب نفوذ اينترنت پهن باند با رسيدن به عدد ۱۰۲ 
درصد كه باالتر از ميانگين جهاني و منطقه است؛ مي توان 
گفت زيرساخت ارتباطي قابل قبولي براي رشد تجارت 
الكترونيكي در كش��ور وجود دارد. از س��وي ديگر، آمار 
شاخص  هاي عملكرد تجارت الكترونيكي نشان از رشد 
مبلغي و تع��دادي در تراكنش   هاي تجارت الكترونيكي 
دارد. ارزش اسمي معامالت تجارت الكترونيكي نسبت 
به مدت زمان مشابه در س��ال 9۸ با رشد ۲۸4 درصدي 
همراه بوده اس��ت. به عالوه تعداد كل معامالت تجارت 
الكترونيكي با رش��د 5۲ درصدي نسبت به مدت زمان 
مشابه در سال 9۸ مواجه بوده كه نشان از استقبال بيشتر 

خريداران از خريد اينترنتي بوده است.
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خبرروز

وقوع بيش از ۱۰ هزار مورد خودزني با ادعاي نزاع
سرپرست دفتر امور معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني از۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزني شامل ۷۸۸۶ مرد و ۲۳۴۵ زن كه با ادعاي 
نزاع و با هدف دريافت ديه و خس��ارت انجام ش��ده بود، خبر داد. فرزانه مهدي زاده افزود: مانند تصادفات ساختگي، بسياري از موارد 
خودزني كه با ادعاي نزاع و درگيري انجام مي شود، توسط كارشناسان با تجربه پزشكي قانوني قابل تشخيص است آنچنان كه در ۹ماه 
گذشته ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزني تشخيص و به مراجع قضايي معرفي شده اند. او افزود: متأسفانه در سال هاي اخير مواردي ديده 
شده كه فرد يا افرادي به قصد كالهبرداري و اخذ خسارت، با كمك شخص يا اشخاص ديگر صدماتي متعدد و نسبتا شديد كه حتي 

شامل شكستگي هاي استخواني مي شود در خود ايجاد مي كنند كه گاهي منجر به ايجاد نقص عضوهاي ماندگار در افراد مي شود.

رويداد

درباره افزايش حقوق ساالنه بازنشستگان اقدامات الزم 
را انجام مي دهيم و حقوق فعلي بازنشس��تگان همراه با 
مبالغ مربوط به متناسب سازي مشمول افزايش ساالنه 
است.مديرعامل س��ازمان تأمين اجتماعي با بيان اين 
مطلب گفت: ش��كاف بين حقوق بازنشستگان تأمين 
اجتماعي و كشوري با دس��تور رييس جمهور به زودي 
ترميم مي شود.مصطفي ساالري ادامه داد: براي افزايش 
مجدد حقوق بازنشستگان تالش مي كنيم و در همين 
رابطه نامه اي براي رييس جمهور نوشتم و ايشان همان 
روز دستور مساعد صادر كردند. از طريق رييس سازمان 
برنامه و بودجه نيز پيگير اين موضوع هستيم و با توجه به 
موافقت و همراهي دكتر نوبخت اميدواريم اين خواسته 
بازنشستگان محقق ش��ود.مديرعامل سازمان تأمين 
اجتماعي ب��ا بيان اينكه افزايش حقوق بازنشس��تگان 
همواره در اولويت برنامه هاي اين س��ازمان بوده است، 
گفت: شكاف بين حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي و 
كشوري با دستور رييس جمهور به زودي ترميم مي شود 
و ما نياز به انجام متناسب سازي ديگري داريم.ساالري 
افزود: افزايش حقوق بازنشس��تگان مطالبه درس��ت و 
بحقي اس��ت كه از ۱۱ س��ال پيش وجود دارد. سازمان 
تأمين اجتماعي در مرداد امسال متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان را با در نظر گرفتن عدالت بيمه اي و بهبود 

سطح معيش��ت مس��تمري بگيران انجام داد و اعمال 
افزايش هاي موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي را نيز 
بر مبالغ متناسب سازي در سال آينده محقق خواهد كرد.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: درباره افزايش 
حقوق ساالنه بازنشستگان با توجه به همه جوانب، اقدامات 
الزم را انجام مي دهيم و حقوق فعلي بازنشستگان همراه 
با مبالغ مربوط به متناسب سازي مشمول افزايش ساالنه 
است. او افزود: پرداخت بخشي از مطالبات سازمان تأمين 

اجتماعي از دولت در بودجه سال آينده تصويب شده است 
و اين سازمان از همه ظرفيت ها و توان كارشناسي براي 
دريافت مطالبات و ارتقاي خدمات جامعه تحت پوشش 
استفاده مي كند.ساالري گفت: دولت در برابر خواسته ها 
و مطالبات بازنشستگان گوش شنوا دارد و رفع مشكالت 
و خواسته هاي اين عزيزان قطعاً مورد توجه قرار مي گيرد 
و براي ارتقا سطح خدمات به جامعه تحت پوشش، دولت 
و سازمان تأمين اجتماعي از هيچ كوششي دريغ نكرده اند.

متناسب سازي  حقوق  بازنشستگان؛ سال آينده
جامعه بیانیه

راه اندازي كارزاري براي 
رفع فيلتر تلگرام

پيام رسان تلگرام با وجود اينكه از سه سال قبل فيلتر 
شده است همچنان يكي از محبوب ترين پيام رسان 
و شبكه هاي اجتماعي در ايران است. بر اساس آمار 
رسمي پس از فيلترش��دن پيام رسان تلگرام تعداد 
كاربران اين ش��بكه اجتماعي نه تنها كاهش پيدا 
نكرده كه بيشتر هم شده اس��ت.  بر اساس آخرين 
آمارهاي اعالم ش��ده تعداد كاربران تلگرام در ايران 
با وجود فيلترب��ودن آن ۴۷ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر 
اعالم شده اس��ت و با فاصله كمتر از ۵۰۰هزار نفر با 
واتس اپ دومين پيام رسان محبوب در ايران محسوب 
مي شود. هرچند برخي آمارها تعداد كاربران تلگرام 
را تا ۴۹ ميليون نفر هم دانسته اند. محبوبيت باالي 
تلگرام نش��ان مي دهد كه سياست فيلتركردن آن 
چندان موفق نبوده و تنها باعث روي آوردن ايراني ها 
به استفاده بيش��تر از وي پي ان ها و راه هاي دورزدن 
فيلترينگ شده اس��ت. بر همين اساس كارزاري با 
بيش از ۱۳هزار امضا ب��ه راه افتاده كه خواهان رفع 
فيلت��ر تلگرام اس��ت. امضاكنندگان اي��ن كارزار از 
ابراهيم رييس��ي، رييس قوه قضاييه خواسته اند با 
توجه به ش��رايط موجود دستور رفع فيلتر تلگرام را 
صادر كند. آنه��ا در نامه اين كارزار خطاب به رييس 
قوه قضاييه نوشته اند: »پس از فيلتر شدن پيام رسان 
تلگرام و محدودسازي بسيار زياد براي دسترسي به 
پروكسي هاي داخلي اين اپليكيشن، ميليون ها كاربر 
ايراني اين پيام رسان به استفاده از وي پي ان ها روي 
آورده اند و خطر سرقت اطالعات آنها بسيار باالست.« 
آنها مي گويند آيا مي توان به ميليون ها استفاده كننده 
از تلگرام گفت كه كسي به فكر امنيت آنها نيست و با 
فيلترشدن اين پيام رسان »فرش قرمز« براي ناامني 
فضاي مجازي باز شده اس��ت؟ امضاكنندگان اين 
كارزار مي خواهند اين پيام رسان رفع فيلتر شود تا 
»رقابت جاي ح��ذف را بگيرد. فيلترينگ هيچگاه 
راه حل نبوده است. حذف رقيب منجر به پيشرفت 
نمي شود. براي جذب كاربر بايد هميشه رقابت كرد. 
راه حل هاي قديمي پاسخگوي نياز امروز نيستند.« 
آنها در نهايت از رييس قوه قضاييه خواس��ته اند در 
دوران كرون��ا و فاصله گذاري هوش��مند اجتماعي 
راه هاي دسترسي راحت تر مردم را بازتر كند تا با هم 
دست به دست هم داده و از اين شرايط عبور مي كنيم. 
تلگرام در دهم ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۷ بنا به دستور 
قضايي در ايران فيلتر ش��د. آن زمان افراد زيادي كه 
از اين طريق كسب و كاري راه انداخته بودند و كسب 
درآمد مي كردند، كسب و كار خود را از دست دادند، 
عده اي به اينستاگرام رفتند و كس��ب و كارشان را 
آنجا ادامه دادند و عده اي ديگر براي هميشه كسب 
و كار اينترنتي را رها كردند. اتفاقي كه در اين شرايط 
اقتصادي شايد راه درآمدي براي افرادي باشد كه به 
داليل گوناگون شغلشان با مشكالتي از قبيل تعطيلي 

مواجه شده است.

۹۱ فوتي  و  ۶۶۰۸   ابتالي جديد كرونا  در كشور
س��خنگوي وزارت بهداش��ت با بيان اينكه مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۳۹۲ 
هزار و ۳۱۴ نفر رس��يد، گفت: بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، ۶ هزار و ۶۰۸ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه ۶۹۵ نفر از 
آنها بس��تري شدند. بر اين اس��اس مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميلي��ون و ۳۹۲ هزار و 
۳۱۴ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۵۷ هزار و ۶۵۱ نفر رسيد. او با بيان اينكه 
خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۳ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص 
ش��ده اند، گفت: در عين حال ۴۰۲۴ نفر از بيماران 
مبت��ال به كوويد۱۹ در در بخ��ش  مراقبت هاي ويژه 

بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوي وزارت 
بهداشت اعالم كرد كه تاكنون ۹ ميليون و ۷۰ هزار 
و ۱۶۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده اس��ت.الري همچنين گفت: بر اساس آخرين 
تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور در وضعيت نارنجي، 
۱۵۴ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۲۷۶ شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.

ادبیات

جايزه كتاب سال »كاستا« به »مونيك رافي« رسيد.به گزارش گاردين، رمان 
»پري  دريايي صدف سياه« نوشته »مونيك روفي« در جريان يك مراسم مجازي 
به عنوان برنده جايزه كتاب س��ال »كاستا« معرفي ش��د.رييس هيات داوران 
»كاستا« با اهداي جايزه ۳۰هزار پوندي به »روفي« رمان »پري  دريايي صدف 
سياه« را اثري با داستاني بسيار گيرا عنوان كرد كه مخاطب را به نهايت خيال 
و تصور مي رس��اند.اين كتاب كه بر اساس افس��انه »تايينو«، بوميان كاراييب، 
نوشته شده است، داستان عاشقانه ماهيگيري به نام »ديويد« و زن زيبايي را كه 
چندين قرن اس��ت توسط زناني حسود به شكل يك پري دريايي طلسم شده 
اس��ت روايت مي كند. »روفي« يك نويسنده  ترينيدادي- بريتانيايي است كه 
پيش تر در فهرست نامزدهاي نهايي جايزه »اورنج« و »كاستا« قرار گرفته بود. 
رمان »پري  دريايي صدف سياه« ششمين رمان اين نويسنده محسوب مي شود.

كتاب »اجساد را بياوريد« نوشته »هيالري منتل« و »ق مثل قوش« نوشته »هلن 
مك دونالد« از برگزيدگان پيشين جايزه كتاب سال »كاستا« بودند.

برنده كتاب سال »كاستا« معرفي شد
هنر

سريالي با اقتباس از رمان مشهور »گتسبي بزرگ« ساخته مي شود.به گزارش 
هاليوودريپورتر، استوديو »A+E« و استوديو  اي تي وي امريكا قصد دارند با 
همكاري هم و با نويسندگي »مايكل هرست« سريالي با بودجه باال با اقتباس 
از رمان »گتسبي بزرگ« اثر »اف. اسكات فيتزجرالد« بسازند. در اين پروژه 
كه احتماال در قالب ميني س��ريال ساخته خواهد ش��د، »هرست« عالوه بر 
نويسندگي به عنوان يكي از تهيه كنندگان اجرايي پروژه حضور خواهد داشت. 
فيلمنامه اقتباسي »هرس��ت« از اين رمان بر جامعه سياه پوستان نيويورك 
در دهه ۲۰ ميالدي و همچنين خرده فرهنگ هاي مرتبط با موسيقي تمركز 
خواهد داش��ت .يك استاد رشته ادبيات انگليس استاد مطالعات آفريقايي � 
امريكايي از دانشگاه »كلمبيا« نيز از جمله مش��اوران اين پروژه تلويزيوني 
خواهند بود. تاكنون بارها با اقتباس از اين رمان فيلم هاي سينمايي ساخته 
شده است: در سال ۱۹۲۶، در سال ۱۹۴۹، در سال ۱۹۷۴ و در سال ۲۰۱۳ 

با بازي »لئوناردو دي كاپريو«.

»گتسبي بزرگ« سريال مي شود

گل�يماندگار|مس��تمري بگيران 
سازمان بهزيستي كشور به بيش از يك 
ميليون خانوار مي رس��ند و در اين بين 
دريافتي آنها از سازمان بهزيستي در شرايط اقتصادي 
كنوني كش��ور چقدر مي تواند گره از مشكالت اين 
خانواده ها باز كند، س��والي كه قطعا جواب آن هيچ 
اس��ت. در واقع اگر كمك هاي س��ازمان هاي مردم و 
نهاد و خيريه هاي خصوصي نباش��د، بسياري از اين 
خانواده ها حتي براي تامين حداقل هاي ناچيز زندگي 
هم با مش��كالت زيادي مواجه خواهند شد. البته كه 
مسووالن بهزيستي دليل اين امر را كمبود بودجه اي 
مي دانند كه دولت براي اين سازمان در نظر مي گيرد 
و پرداخت مستمري به خانواده هاي بي بضاعت تحت 
پوشش اين سازمان تنها يكي از هزاران كاري است كه 
سازمان بهزيس��تي بايد با بودجه در نظر گرفته شده 
انجام دهد. اما دريافتي هر فرد تحت پوشش سازمان 
بهزيس��تي ماهانه ۱۹۰ هزار توان است و بنا به گفته 
مديركل بهزيستي اين مبلغ قرار است در سال ۱۴۰۰ 
با ۲۵ درصد افزايش همراه باشد. حال سوال اينجاست 
كه با اين مبلغ پرداختي يك مددجوي بهزيس��تي 
چطور بايد معيش��ت خود را بگذراند و البته س��وال 
مهم تر اين است كه اين مددجويان تا به حال چطور 
توانسته اند چرخ زندگي خود را با اين مبلغ بچرخانند. 
دردناك تر اينكه اين مددجويان اغلب در خانواده هايي 
هستند كه استطاعت مالي مناسبي ندارند و چه بسا 
همين پرداختي بهزيس��تي تنها مح��ل درآمد آنها 
باشد. البته اين مبلغ با افزايش هاي موردي هم همراه 
است، مثل حق نگهداري از افراد معلول كه به صورت 
جداگانه پرداخت مي ش��ود، اما تمام اين موارد حتي 
اگر با هم جمع شوند هم به زور به مبلغ ۶۰۰ يا ۷۰۰ 
هزار تومان در ماه مي رسند كه نشان مي دهد باز هم 
اين خانواده ها در شرايط اقتصادي سختي قرار دارند 
و اغلب براي گذران زندگي خود با مش��كالت زيادي 
دست و پنجه نرم مي كنند و در بسياري از موارد ديده 
شده كه فرد معلول را با همان ويلچر به خيابان آورده و 
براي ساعاتي مي گذارند تا بتواند از طريق گدايي كردن 

كمي از هزينه هايش را تامين كند. 

   زندگي سر چهارراه براي لقمه اي نان
حسن يكي از همان معلوالني است كه پدر و مادر پير 
و از كار افتاده اي دارد، به ق��ول خودش همين كه از 
پس بلند و كوتاه كردن او بربيايند خيلي هنر كرده اند، 
پدرش كارگر ساختماني بوده و نه بيمه اي دارد و نه 
بازنشستگي و مادرش هم كه خانه دار است، او گاهي 
وقت ه��ا ليف هايي را كه م��ادرش بافته براي فروش 
مي آورد و خيلي وقت ها هم همين طور ساعت ها روي 
ويلچر مي نشيند تا كسي پولي به او بدهد يا يك وعده 
غذاي گرم.  حسن مي گويد كه تحت پوشش بهزيستي 
است و ماهانه ۴۰۰ هزار تومان دريافتي دارد اما اين 
دريافتي حتي كفاف يك ماه خورد و خوراك او را هم 
نمي دهد، حسن همراه خانواده اش در اتاق سرايداري 
يك آپارتمان چن��د طبقه زندگي مي كن��د و پدر و 
مادرش كارهاي نظافت ساختمان را انجام مي دهند 
و ماهيانه هم ۹۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند.به هر 
حال دريافتي او و خانواده اش ماهيانه به يك ميليون 
۳۰۰ هزار تومان مي رسد كه اين درمقايسه با خط فقر 
يعني هيچ. يعني بند بازي زير خط فقر براي ادامه بقا.

    بيش از يك ميليون خانوار 
تحت پوشش هستند

رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور از تحت پوشش 
بودن بي��ش از يك ميليون خانوار در اين س��ازمان 
خبر مي دهد، بنا به گفته او يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
معلول تحت پوش��ش بهزيستي هس��تند و حدود 
۲۴۰ هزار زن سرپرس��ت خانوار را ني��ز بايد به اين 

تعداد اضافه كرد. 
وحيد قبادي اف��زود: حدود ۲۷ ه��زار بيمار نخاعي 
خدماتي را از س��ازمان دريافت مي كنن��د. ۲۶ هزار 
ك��ودك هم تحت پوش��ش ق��رار دارند ك��ه داراي 
سرپرست موثر نيس��تند. ۱۰ نفر از آنها در خانه هاي 
ش��به خانواده نگه داشته مي ش��وند. سياست اصلي 
م��ا فرزندخواندگ��ي و حضانت آنهاس��ت توس��ط 
خانواده هاست. در ۹ سال اخير بيش از ۱۰ هزار فرزند 
به خانواده ها داده شده است. او ادامه داد: فعاليت هاي 
سازمان بهزيستي در حوزه توانبخشي فعاليت هايي 

در رابطه با حوزه توانبخش��ي در مناطق روستايي و 
محروم انجام مي دهد. هدف توانمندسازي اجتماعي 
آنها اس��ت. اين كار اضافه بر تامين اقالم مورد نياز و 
بهداشتي افراد معلول مناطق روستايي، عشايري و 

محروم سراسر كشور است.

  فعاليت بيش از ۹ هزار موسسه خيريه در كشور
رييس سازمان بهزيستي كشور اظهار داشت: با توجه 
به پوشش گسترده سازمان بهزيستي، فعاليت هاي 
متعددي در زمينه آس��يب هاي اجتماعي به عنوان 
مثال در رابطه با كودكان كار و خيابان انجام مي شود 
و همچنين زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب نيز 
تحت پوشش قرار دارند. در زمينه فعاليت هاي اورژانس 
اجتماعي ما بيش از چهار هزار پرسنل فعال در مراكز 
مداخله و پايگاه هاي اورژانس اجتماعي و فعاليت هاي 

ثابت و سيار مراكز در سراسر كشور داريم.
قبادي دانا گفت: بيش از ۹ هزار خيريه و موسسه دولتي 
تحت پوشش سازمان بهزيستي فعاليت مي كنند و 
طبق قانون ۲۶ ماده تنظيم و مقررات مديريت دولت 
خدمات ها و فعاليت ها بيش از ۱۳ طرح به دولت واگذار 
شده اس��ت. با توجه به اين موضوعات در حوزه هاي 
مختلف جمعيت روستايي فعاليت هايي در حال انجام 
است. جمعيت شهري و روستايي تفاوت هاي زيادي 
داشته اس��ت. تاكيد ما بر مناطق »كمتر برخوردار« 
بيشتر بوده است. وي يادآور شد: يكي ديگر از طرح هاي 
خوب بحث بيمه براي روستاييان و عشايران مددجوي 
سازمان بهزيستي بوده اس��ت. تحركي جدي براي 
اين قش��ر صورت گرفت و قبل از انجام اين طرح ۵۰ 
هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه 

اجتماعي بودند.

     همكاري براي تامين مسكن
 ۳۳ هزار روستايي و عشاير

رييس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: در حوزه 
مس��كن كه يك��ي از جنبه هاي توانمندس��ازي ما 
است نيز فعاليت هايي صورت گرفته است. سازمان 
بهزيس��تي در دو مولفه پيشگيري و توانمندسازي 

در جامع��ه ه��دف يك تكلي��ف وي��ژه دارد. چتر و 
س��ايه اين دو مفهوم اصلي بر فعاليت هاي مختلف 
سازمان بهزيستي س��ايه دارد. بنياد مسكن انقالب 
اس��المي همكاري بس��يار خوبي در ح��وزه تامين 
مسكن ۳۳ هزار نفر روستاييان و عشايران و مناطق 
محروم داشته است.قبادي دانا افزود: اشتغال براي 
جامعه هدف نيز يكي ديگر از دغدغه هاس��ت. اين 
برنامه براي افرادي اس��ت كه در مناطق روستايي و 
محروم يا ش��هري حضور دارند. همچنين در حوزه 
توانمندس��ازي تقريبا حدود ۲۲ هزار نفر دانشجو 
از سوي س��ازمان بهزيستي حمايت مالي مي شوند 
و ش��هريه آنها به طور كامل پرداخت مي شود. براي 
افرادي كه در دانش��گاه هاي دولت��ي هم تحصيل 
مي كنند كمك هزينه اي براي تشويق وجود دارد. 
تس��هيالتي براي حق اش��تغال افراد تحت پوشش 
سازمان بهزيس��تي مانند پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرما وج��ود دارد. اگر اعض��اي جامعه هدف ما 
به كار گرفته بشوند اين حق بيمه از سوي بهزيستي 

پرداخت خواهد شد.

    معضالت جديد جامعه هدف بهزيستي
 با افزايش مشكالت اقتصادي

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: در رابطه با زنان 
سرپرست خانوار مناطق روستايي، عشايري و محروم 
هم برنامه هايي وج��ود دارد. حمايت هايي در رابطه 
با آماده سازي ش��غلي آنها وجود دارد. بخشي از زنان 
سرپرست خانواري كه مستمري بگير ما هستند در 

مناطق روستايي زندگي مي كنند.
قبادي دانا اف��زود: با همه كاره��ا و فعاليت هايي كه 
انجام مي شود هنوز محروميت ها وجود دارد. جامعه 
هدف سازمان بهزيستي در شرايط سختي هستند. 
اگر فردي حتي در ش��رايط خوب زندگي هم داراي 
معلوليت باش��د از لحاظ اقتصادي به او سختي هاي 
زيادي تحميل مي شود و هم از لحاظ زيست مناسبي 
كه بايد داشته باش��د به دليل شرايط محيطي دچار 
سختي خواهد ش��د. كرونا در اين شرايط همه چيز 
را سخت كرده اس��ت. هر چقدر مشكالت اقتصادي 
بيشتر شود با سرريز معضالت جديد در جامعه هدف 

روبرو خواهيم بود.

او در رابطه با بودجه نيز گفت: در اخذ بودجه و رايزني ها 
كميته امداد و بهزيستي در كنار هم هستند. بايد هم 
افزايي خود را داشته باشند. جامعه هدف كميته امداد 
و سازمان بهزيستي از لحاظ مشكالت مختلف تقريبا 
مثل هم هستند. جامعه هدف هر دو سازمان نيازمند 

هستند و بايد به آنها كمك شود.
قبادي دانا با بيان اينكه بحث ورزش براي افراد داراي 
معلوليت روستا و مناطق محروم نيز بسيار مهم است، 
افزود: افراد معلول زيادي در روستاها و مناطق محروم 
كنج خانه ها نشسته اند. بايد براي آنها اميد به زندگي 
ايجاد ش��ود و فراهم كردن شرايط ورزش كردن اين 
اتفاق را عملي مي كند. پروژه هاي ورزش��ي براي اين 

قشر در دست اجراست.
او تاكيد كرد: جامعه هدف سازمان بهزيستي نيازمند 
و محروم است. حاال اين افراد چه در مناطق محروم و 
روستايي باشند و چه در مناطق شهري. به هر نحوي 
بايد به آنها كمك ش��ود. اين افراد در شرايط سخت 
زندگي مي كنند و تمام تالش ما اين است كه مشكالت 

آنها را رفع كنيم.

گزارش

بيش از يك ميليون خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند

بندبازي زير خط فقر

مجوزي براي تردد در شهرهاي نارنجي صادر نمي شود
رييس مركز روابط عمومي فرمانداري تهران از لغو 
ثبت نام در سامانه مجوز تردد بين شهري در پي زرد 
شدن بسياري از اس��تان ها خبر داد.ايمان قرباني، 
مشاور فرماندار و رييس روابط عمومي فرمانداري 
تهران در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره عدم لزوم 
ثبت نام در س��امانه مجوز تردد بين شهري گفت: 
با توجه به زرد ش��دن وضعيت بسياري از شهرها و 
استان ها، ثبت نام در سامانه مجوز تردد بين شهري 
منتفي ش��د. او ادامه داد: ش��هروندان تهراني براي 
تردد در شهرها و استان هاي زرد محدويت ندارند 
و تردد به اس��تان هاي نارنجي و قرمز ممنوع است.

رييس مرك��ز روابط عمومي فرمان��داري تهران با 
بيان اينكه در حال حاضر فقط تعدادي از شهرهاي 
مازندران در وضعيت نارنجي هستند، تصريح كرد: 
براي تردد به اين ش��هرهاي نارنجي هيچ مجوزي 

صادر نمي شود و در صورت سفرهاي ضروري به اين 
مناطق اف��راد مي توانند از خودروهاي حمل و نقل 
عمومي استفاده كنند.قرباني تاكيد كرد: ما از مردم 
درخواست مي كنيم با توجه به شرايط از سفرهاي 
غيرضروري خودداري كرده تا بتوانيم شرايط زرد و 
آبي را در شهرها كه در نتيجه اعمال محدوديت ها و 

همكاري همه مردم بوده است، حفظ كنيم.

تخريب دو ويالي غيرمجاز در فيروزكوه
دادستان عمومي و انقالب شهرستان فيروزكوه از تخريب 
دو ويالي غيرمجاز ميلياردي دو نفر از مسووالن سابق و 
فعلي به مساحت پنج هزار متر مربع با ورود دادستاني خبر 
داد. به گزارش دادگستري كل استان تهران، در حالي 
كه قرار بود دو ويالي غيرمجاز مربوط به برخي مقامات 
مسوول فعلي و پيشين در فيروزكوه تخريب شود ممانعت 
و حضور در محل اين اف��راد مانع اجراي حكم قضايي 
تخريب شد به ش��كلي كه دادستان فيروزكوه شخصا 
براي اجراي حكم تخريب در محل حاضر شد.دادستان 
عمومي و انقالب فيروزكوه خاطرنشان كرد: با توجه به 
تصرف حريم رودخانه در پي ساخت دو ويالي غيرمجاز، 
رس��يدگي به موضوع در دس��تور كار قرار گرفت و در 
نهايت با ورود دادستاني و با وجود ممانعت هايي كه در 
مسير اجراي حكم قضايي وجود داشت، دو ويالي مزبور 
تخريب و حريم و بستر رودخانه آزادسازي شد.رضايي 

اظهار داشت: همچنين در راستاي رفع تصرف از حريم و 
بستر رودخانه، ٢٦ مورد ساخت و ساز غيرمجاز تخريب 
و پنج هكتار از اراضي بستر و حريم رودخانه آزادسازي 
شد.دادس��تان عمومي و انقالب فيروزكوه تاكيد كرد: 
دستگاه قضايي در راستاي اجراي قانون هيچ خط قرمزي 
نخواهد داشت و هر شخصي كه از قانون تخطي كند قطعا 

با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
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