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هشداِر افزايش زلزله هاي باالي 4 ريشتر

تردد به سه استان شمالي ممنوع است

دكتر علي بيت اللهي از »بي هنجاري لرزه اي« در كشور خبر داددفاع مجلس از تصميم جنجالي

تعداد شهرهاي نارنجي 2 برابر شد
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يادداشت- 1

تورم و نقدينگي را دريابيد
ش��عار دادن در س��ال هاي 
ب��ه  تبدي��ل  گذش��ته 
اصلي ترين برنامه مس��ووالن 
دول��ت  تصميم گي��ران  و 
و مجل��س ش��ده اس��ت. در 
ش��رايطي كه اقتص��اد ايران 
ب��ا مش��كالت گس��ترده و 
زيرساختي دست وپنجه نرم 
مي كند، مس��ووالن صحبت هايي مي كنند كه نه تنها 
اجراي بس��ياري از آنها از دسترس شان خارج است كه 
حتي تحت تاثير شعارها، رسيدگي به مشكالت حياتي 
اقتصاد نيز فراموش مي شود. شعارهايي كه در سال هاي 
گذشته داده شده يا اساسا توان تاثير گذاري بر زندگي 
مردم و كاهش مشكالتش��ان را نداشته يا حتي چنين 
طرح هايي اجرايي ش��ده اند، خود به ايجاد مش��كالت 
جدي��د دامن زده ان��د. در س��ال ها و حت��ي دهه هاي 
گذشته بسياري از كارشناسان اقتصادي بارها هشدار 
داده اند كه وابس��تگي به پول نفت براي اقتصاد كشور 
زيان آفرين اس��ت و اين پول چه به دست دولت برسد 
و چه نرس��د مش��كالت خاص خود را خواهد داشت. 
وقتي پول نفت به دست دولت مي رسد، منابع سرشار 
آن، باعث افزايش سرعت رشد نقدينگي و به دنبالش 
تورم مي شود. دولت ها براي عمل به شعارهايشان پول 
نفت را به بخش هاي مختلف اقتصادي كش��ور سرازير 
مي كنند و نتيجه تورمي چنين برداشتي از منابع نفتي 
از فوايدش بيشتر است. وقتي بنا به داليلي مانند تحريم 
يا كاهش قيمت جهاني نفت، دسترسي دولت به منابع 
درآمد اين حوزه كاهش پيدا مي كند، كشور براي اداره 
امورات جاري خود با اما و اگرهاي جدي مواجه مي شود 
كه بخش��ي از آنچه كه امروز در كش��ور به وجود آمده 
نتيجه همين رويكرد است. شعار از حل كردن مشكل 
تحريم ها و قطعي بودن دسترسي به پول نفت نيز جزو 
شعارهايي است كه حتي اگر در دوره اي مانند برجام به 
وقوع بپيوندد نيز با تصميم رييس جمهور امريكا شرايط 
كامال بر هم مي ريزد و اين از دسترس مسووالن داخلي 
خارج است.   ادامه در صفحه 6

مهدي تقوي

شامخ كل اقتصاد با بهبود نسبي در دي ماه 48.83 واحد اعالم شد

اقتصاد لبه مرزخروج از  ركود
مسووالن پس از ۷ سال به دنبال 
ترخيص گوشت وارداتي هستند!

خروج 3۵۰ ميلياردي بانكي ها 
در اولين روز هفته رقم خورد

»تعادل« شرايط عرضه دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس در بازارسرمايه را  

بررسي مي كند

 چرا سهام سرخابي ها 
عرضه نمي شود؟

رييس اتحاديه ميوه و تره بار: تا 
كشف قيمت خيار، اظهارنظر نكنيم!

 فرجام
320 تن گوشت 

دپويي

 سقوط بورس 
با هيجان منفي

چرا »خيار« 
گران شد؟

3 گزينه اقتصادي بايدن  براي كاهش فشار تحريم هاي يك جانبه رونمايي شد

 معافيت هاي تحريمي براي فروش نفت -  حمايت  از  وام صندوق بين المللي پول
   تسهيل دسترسي به ذخاير ارزي بلوكه شده

بازگشت به ديپلماسي از بيراهه

يادداشت-3يادداشت-2

يادداشت-4

 تضاد انتظارها 
در بازارسرمايه

مجلس در راستاي اصالح 
ساختار بودجه سال ۱400

اطالع رساني شلخته

باتوجه به وضعيت ش��اخص 
ب��ازار  در  نباي��د  ب��ورس  و 
فروش��نده اي داش��ته باشيم 
و اين ف��روش نش��ان دهنده 
اين اس��ت كه يك ج��اي كار 
داراي اي��راد ب��وده. قيم��ت 
سهام بسيار مناس��ب است و 
اصالح بسيار خوبي داشته اند 
و از لحاظ بنيادي پايين تر از ارزش ذاتي هس��تند. نبايد 
صف هاي فروش مانند روز گذشته شكل مي گرفت، به 
نظر بنده سازوكار مس��ير طبيعي خود را طي نمي كند 
و اين موضوع مي تواند چند دليل داشته باشد؛ نخست 
در ش��اخص باالي بازار يعني بيش از دو ميليون واحد 
در مس��يراصالح حقوقي ها بايد حمايت مي كردند. در 
قيمت هاي باال حمايت خود را انج��ام دادند براي مثال 
در محدود ش��اخصي يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحدي 
حمايت بسيار بااليي از بازار سرمايه شد و ما اجازه نداديم 
بورس رون��د اصالحي طبيعي خ��ود را در پيش بگيرد. 
)به داليل و ش��رايط متعدد اين اتف��اق رخ داد.( درحال 
حاضر بازار به زير ارزش ذاتي خود رفته و با كمبود منابع 
مالي مواجه شده، درحال حاضر پول قدرتمندي كه به 
سمت و سوي تقاضا برود و خريد انجام دهد تا در نهايت 
فروشنده بازار پشيمان شود موجود نيست. از سوي ديگر 
در زمان رشد بازار يكس��ري از سهامداران غيرحرفه اي 
معام��الت روزانه انج��ام مي دهند. اين اف��راد تخصص 
الزم را ندارند و از لحاظ بنيادي بس��يار ضعيف هستند 
و تنها به صورت روزانه نوس��انگيري مي كنند كه تعداد 
بااليي دارند. خود اينكه بازار از قالب س��هامداري تغيير 
وضعيت داده و مي توان گفت ۹۰ درصد افرادي كه اين 
روزها به خريد و فروش مي پردازند نوس��انگير هستند، 
اينها به دليل نوسانگير كاري به مسائل بنيادي سهام و 
سودآوري سهام ندارند و اگر ببينند بازار منفي است به 
سمت و س��وي صف هاي فروش مي روند اما اگر ببينند 
بازار مثبت است به خريد س��هام مي پردازند. باتوجه به 
اينكه ضعف نقدينگ��ي در بازار وج��ود دارد و پول قوي 

موجود نيست، فروشنده ها سهم برتر را پيدا كرده اند.
اتفاق دومي كه بازار را چندم��اه گرفتار خود كرده، نرخ 
دالر است. اهالي بازار س��رمايه مي گويند دالر نبايد به 
پايين از ۲۲ هزارتومان برسد اما نظر دولت اين است كه 
دالر زير ۲۰ هزارتومان برس��د و اين دو در تضاد اس��ت. 
ش��ما نمي توانيد بگوييد كه دالر به زير ۲۰ هزارتومان 
برسد ولي بورس رشد كند چراكه اين دو رابطه مستقيم 
و متقابلي دارند. به واس��طه وعده اي كه براي نرخ دالر 
پايين داده مي شود انتظارات تورمي بازار كاهش مي يابد. 
 P/E زماني كه انتظارات تورمي كاه��ش مي يابد ميزان
بازار نيز اصالح مي ش��ود و روز به روز كاهش مي يابد. به 
نظر مي رس��د گزارش هاي ۹ماهه، گزارش هاي بسيار 
مثبتي باشد و ...  ادامه در صفحه 6

تصميمات��ي در ارتب��اط ب��ا 
معافي��ت  كارانه  پزش��كان 
گرفته شده اس��ت. از طرفي 
كميسيون تلفيق و بودجه، 
حقوق اعضاي هيات علمي 
و قض��ات را از ماليات پلكاني 
و كارانه  پزش��كان را از سقف 
حقوق پرداختي به كاركنان 
دولت معاف  كرده است كه به نظر مي رسد اين تصميم 
مجلس به معناي مشروعيت بخشيدن به حقوق باالي 
پزش��كان اس��ت. كاري كه مجلس انجام داده اس��ت 
در راستاي تعارض منافع اس��ت. مشكل اصلي نظام 
سالمت موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به 
شكل هاي مختلف در نظام سالمت بروز پيدا مي كند. 
وقتي مي گوييم چ��را قانون تعرفه گ��ذاري خدمات 
پرس��تاري بعد از 14 سال اجرا نش��ده است به دليل 
تعارض منافع در نظام سالمت است زيرا فكر مي كنند 
اگر قانون اجرا شود به ضرر پزشكان است در صورتي كه 
اينگونه نيست و بودجه اين قانون در جاي ديگري است 
اما نمي خواهند كادر پرستاري رشد كند. فقط حقوق 
از ماليات معاف اس��ت اما اضافه كار و كارانه مشمول 
پرداخت ماليات مي شود.  ادامه در صفحه 8

نقل اس��ت، ايمانوئ��ل كانت، 
ك��ه  آلمان��ي  فيلس��وف 
همشهريانش در كونيگسبرگ 
به سبب نظم و ترتيب رفتارش 
س��اعت  خ��ود را ب��ا او تنظيم 
مي كردن��د، وقت��ي خبر فتح 
زن��دان باس��تيل در پاريس را 
ش��نيد، زمان پي��اده روي بعد 
از ظهر خود را به تعويق انداخت تا اهالي كونيگسبرگ را 
مجاب كند كه واقعا حادثه تكان دهنده اي رخ داده است. 
اما حاال ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بي نظمي هاي 
هر روزه و هر س��اعته، نه تنها دال بر وقوع ي��ا عدم وقوع 
رويدادي نيس��تند كه براي همگان عادي شده است. بي 
گمان، »نظم« يكي از نش��انه هاي توسعه يافتگي فردي 
يا س��ازماني تلقي مي ش��ود و بود و نبود آن ب��ه ويژه در 
مناسبات سازمان هاي بزرگ نماد و نمود بيشتري دارد. از 
اين رو، انتظار مي رود، همپا با گسترش و فربه شدن يك 
سازمان، نظم سازماني نيز رشد كند. دسترسي شهروندان 
به اطالعات در جهان امروز و در كش��ور ما به عنوان يك 
»حق« شناخته و تعريف شده است. حقي كه سازمان ها 
و نهادها را ملزم به انتشار »منظم« و »همگاني« آمارها در 
رسانه هاي كثيراالنتشار و ...  ادامه در صفحه 6

گزارش روز

 كارشناسان از مديريت مبادالت بازرگاني
 با شريك تجاري ايران انتقاد كردند

محسن شمش�يري| ايران و تركيه دو كشور دوست و 
همسايه قديمي و از مهم ترين كشورهاي منطقه هستند. 
روابط تهران و آنكارا در سايه خريد نفت و گاز ايران از جانب 
تركيه به روابطي دو سويه تبديل شد و در دوراني كه ايران 
براي خريد بس��ياري اقالم در تنگنا بود تركيه بازاري براي 
خريد محصوالت مورد ني��از ايران بود .اي��ن حجم روابط 
اقتصادي به موازات توس��عه روابط سياسي بين دو طرف، 
تركيه را در مقاطعي به مهم ترين ش��ريك تج��اري ايران 
تبديل كرد و متعاقب نزديكي دو كش��ور، روساي جمهور 
ايران و تركيه ه��دف روابط اقتص��ادي بين دو كش��ور را 
رساندن به حجم ۳۰ ميليارد دالر در سال اعالم كردند. در 
دوره اي حجم روابط اقتصادي دو كشور تا ۲۰ ميليارد دالر 
نيز افزايش يافت ولي رقم ياد ش��ده عمدتا ناشي از تجارت 
طال بود و رقمي كه نش��انگر حجم تجارت واقعي و تجارت 
كاال بين دو كشور باشد، نبود. تركيه دوست دوران تحريم 
ايران بود و مسووالن ايراني بارها اين نكته كه ايران، دوستان 
دوران سختي خود را فراموش نخواهد كرد، يادآور شده اند. 

تحريم هاي مختلفي كه در طول ساليان طوالني با فشارهاي 
امريكا عليه ايران در سازمان ملل شكل گرفته بود شايد قبل 
از برجام مهم ترين عامل در توسعه روابط اقتصادي دو كشور 
به شمار مي رفت. كميس��يون روابط اقتصادي دو كشور از 
جمله قديمي ترين كميس��يون هايي است كه ايران طرف 
آن است و آخرين نشست كميسيون در هفدهم و هجدهم 
سپتامبر س��ال ۲۰1۹ در در ايران تشكيل ش��د. شوراي 
كار ايران و تركيه نيز در سال ۲۰۰1 تشكيل شده است. با 
وجود تشكيل نشست هاي مس��تمر و ممتد كميسيون و 
شوراي كار و نيز نشست هاي مسووالن بخش هاي دولتي و 
خصوصي و طرح معضالت و مشكالت موجود و حتي ارائه 
راه حل هايي براي اين معضالت بنا به داليل عديده بسياري 
از مشكالت موجود بر سر توسعه روابط اقتصادي و تجاري 
بين دو كشور همچنان باقي است.برخي از اين معضالت و 
مشكالت از سيستم بين المللي نش��ات مي گيرد و برخي 
ديگر از اين مشكالت نيز ناشي از برخي تصميم گيري غلط و 
دخالت هاي ناپسند است كه يكي از موارد به حضور محمود 

واعظي، ريي��س دفتر رييس جمهور به ج��اي وزير صمت 
به عنوان رييس كميسيون مشترك باشد كه هنوز جوابي 
براي اين جابه جايي نيس��ت. برخي كارشناسان اقتصادي 
مي گويند كه چ��را واعظي ب��ه جاي وزي��ر صمت رييس 
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه است؟ زيرا طبق 
قانون رييس كميسيون مشترك دو كشور بايد وزير صمت 
يا معاونان و نمايندگان ايشان باشد. اما انتخاب آقاي واعظي، 
رييس دفتر رييس جمهوري در كنار مشكالت تحريم ها و 
كرونا، عمال روابط اقتصادي ايران و تركيه را قرباني كرده 
و بر كاهش تجارت دو كش��ور اثرگذار بوده اس��ت. زيرا با 

انتخاب آق��اي واعظي، عم��ال وزارت صم��ت از مديريت 
كميسيون مش��ترك كنار گذاشته ش��ده و تصميمات با 
حضور آقاي واعظي و زيرنظر ايشان انجام مي شود و يكي 
از داليل عمده كاهش 74 درصدي صادرات ايران به تركيه 
به خاطر عدم حضور كارشناسان و مديران وزارت صمت 
بوده است. ميزان صادرات تركيه به ايران در بين سال هاي 
۲۰14 ال��ي ۲۰1۸ مي��الدي ۳.۸، ۳.۶، 4.۹، ۳.۲ و ۲.۳ 
ميليارد دالر بود. كل رقم صادرات تركيه در دوره زماني ياد 
شده برابر 1۵۶.۶، 14۳.۸، 14۲.۵، 1۵۶.۹ و 1۶۸ ميليارد 
ادامه در صفحه 3 دالر بود.  

محمد شريفي مقدماحمد  اشتياقي

مجيد اعزازي

كاهش شديد صادرات به تركيه

تعادل| آن گونه كه بلومبرگ به نق��ل از منابع آگاه 
اعالم كرده است، جو بايدن، رييس جمهور امريكا به 
دنبال كم كردن فشار تحريم هاي يك جانبه عليه ايران 
اس��ت. تحريم هايي كه ظاهرا قرار نيست تا دستيابي 
به توافقي جامع با تهران  لغو شوند اما مي توانند مانع 
گسترش فعاليت هاي هسته اي ايران شده و رويكرد 
غيرانس��اني ترامپ در قبال ايران را ت��ا حدي ترميم 
كنند. اين در حالي است كه ظاهرا دولت بايدن تمايل 
دارد تا زمان به نتيجه رسيدن دور تازه اي از مذاكرات 
هس��ته اي و فراهسته اي، شاكله و س��اختار سياست 
فش��ار حداكثري عليه ايران را حفظ كند. به نوش��ته 
بلومبرگ، دولت جو باي��دن در حال بررس��ي راهي 
براي كم كردن فش��ار مالي بر ايران بدون برداش��تن 
تحريم هاي اقتصادي از جمله تحريم هاي نفتي است. 
اين خبرگزاري امريكايي به نق��ل از چهار منبع آگاه 
تصريح كرده است كه يكي از گزينه هاي دولت امريكا 
در اين زمينه، حمايت از وام صن��دوق بين المللي به 
ايران براي كمك به پيامدهاي اقتصادي شيوع كرونا 
در اين كش��ور اس��ت.به گفته اين منابع آگاه، گزينه 
ديگري كه دولت بايدن در حال بررس��ي آن است كم 
كردن تحريم هايي است كه مانع رسيدن كمك هاي 
بين المللي به اي��ران در زمينه كرونا مي ش��ود. اتخاذ 
چنين راهكارهايي مي تواند با داليل انسان دوس��تانه 
توجيه ش��ود. همچنين گزينه  ديگر، احتمال امضاي 
يك دستور اجرايي از س��وي بايدن براي لغو تصميم 
دونالد ترام��پ در زمينه خروج از برجام اس��ت. اما به 
گفته اين منابع آگاه، صدور معافيت  از تحريم ها براي 

فروش نفت ايران در بازارهاي بين المللي هنوز به طور 
جدي از سوي دولت امريكا بررسي نمي شود. بيش از 
۵۰ عضو جمهوري خواه مجلس نمايندگان امريكا در 
نامه اي به جو بايدن، رييس جمهوري اين كشور از او 

خواستند به برجام بازنگردد.

  3 راهكار پيش  روي بايدن براي بازگشـت 
به برجام

پيش از اين،  نش��ريه امريكايي پوليتيكو در نوشتاري 
درخصوص راه هاي برون رفت از بن بس��ت هسته اي 
ميان دولت بايدن و ايران و مهيا شدن زمينه بازگشت 
واش��نگتن به برجام نوش��ت: جو بايدن خروج دولت 
ترام��پ از برج��ام را اقدامي فاقد حس مس��ووليت و 
بي محابا دانس��ته و وعده تغيير رويكردهاي س��لف 
خود در مورد ايران را داده اس��ت. در اين حال، امريكا 
خواس��تار تعهد كام��ل ايران ب��ه تعهدات خ��ود در 
چارچوب برجام اس��ت تا زمينه اقدام مشابه از جانب 
واشنگتن فراهم ش��ود اما مقام هاي ايران مي گويند 
چرا تهران باي��د اولين گام را ب��ردارد در حالي كه اين 
امريكاست كه از برجام خارج ش��ده است. در شرايط 
سياس��ي كنوني، رد پيش��نهاد امريكا از سوي ايران 
)اينكه اول ايران ب��ه تعهداتش عمل كند(، موضوعي 
قابل درك است. پوليتيكو در گزارشي با عنوان »سه 
راه حل براي برون رفت از بن بس��ت هس��ته اي ميان 
دولت بايدن و ايران« نوش��ت: در حال��ي كه نه تهران 
و نه واش��نگتن قصد ندارند اولين طرفي باشند كه به 
تعهدات كامل به توافق بازگردند، باي��دن بايد راهي 

بيابد كه ماهرانه و دشوار باشد؛ اينكه هر دو طرف را به 
بازگشت به تعهدات شان در آن واحد سوق دهد. اين 
رويكرد ممكن است خوش��ايندترين گزينه باشد، اما 
مستلزم مذاكرات فني قابل توجه بين دو طرف است. 
بايدن بايد باب مذاكرات مستقيم را بگشايد. اولين گام 
وي بايد به قدري كافي باشد تا اعتقاد به منطق اوليه 
»برد - برد« توافق را احيا كند و منطق معتبري پيش 
روي مقام هاي ايراني براي تعامل با امريكا قرار دهد. اما 
اگر بايدن در اين مسير گام نهد، مقام هاي امريكا، اروپا 
و ايران اين مساله را بررسي مي كنند كه اقدام نخست 

منطقي چه مي تواند باشد.

  بايدن در اين زمينه سه گزينه پيش رو دارد 
نخس��ت، دولت وي مي تواند معافيت ه��اي موقتي را 
كه به ايران ام��كان فروش نفت در عي��ن برقرار بودن 
تحريم ه��اي امريكا را مي ده��د، مهيا كن��د. توليد و 
صادرات نف��ت ايران با وج��ود بحران كووي��د - 1۹ و 
تحريم هاي امريكا، س��ريع تر از آنچه پيش بيني شده، 
در حال افزايش اس��ت. تالش دولت بايدن براي ورود 
مجدد به برجام، با افزايش فروش نفت بار ديگر طبق 
منطق »برد - برد« توافق هسته اي، نتيجه خواهد داد. 
درآمدهاي حاصل از اين كار از سوي ايران براي تجارت 
معاف از تحريم با كشوري كه وجوهات در آن نگهداري 
مي شود، مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. چنين اقدامي 
در جهت ح��ذف تنش ب��ا متحدان امري��كا همچون 
كره جنوبي، ژاپن و هند به كار مي آيد؛ كشورهايي كه 
امنيت انرژي ش��ان تحت تاثير تحريم ه��اي امريكا بر 

ايران قرار گرفته اس��ت. دوم، دولت بايدن مي تواند از 
درخواست وام ايران از صندوق بين المللي پول حمايت 
كند. دولت باي��دن بايد اين وام را به عنوان بخش��ي از 
تعهدات خود به پرداختن به تاثير انس��اني تحريم ها و 
تالشي گس��ترده تر براي ترغيب صندوق بين المللي 
پول جهت استفاده از ظرفيت هاي مالي اش به منظور 
توجه به بحران اقتصادي ناشي از همه گيري اعطا كند. 
در نهايت اينكه، راه حل سوم مي تواند دسترسي ايران 
به ذخاير ارزي موجودش را تس��هيل كن��د. در حال 
حاضر ايران به حدود 1۰ درصد از ذخايرش دسترسي 
آزاد و آماده دارد؛ شرايطي كه فشار زيادي بر پول رايج 
ايران وارد و تورم ش��ديدي را ايجاد كرده كه به مردم 
عادي آسيب مي رس��اند. ايران با كشورهاي بسياري 
براي دس��تيابي به دارايي هاي مس��دود شده اش وارد 
مذاكره شده است، كشورهايي كه به وزارت خزانه داري 
امريكا به عنوان تصميم گيرنده اصلي چشم دوخته اند. 
دولت بايدن مي تواند موافقت و دستورالعمل هاي الزم 
را در اختيار اين كشورها از جمله متحداني چون آلمان 
و كره جنوبي قرار دهد ت��ا بانك هاي مركزي و تجاري 
را براي پرداخت وجوهات به نمايندگ��ي از دارندگان 
حساب هاي ايراني توانمند كند. همانند معافيت هاي 
نفتي و وام صندوق بين المللي پ��ول، اين پرداخت ها 
مي تواند به تجارت معاف از تحريم محدود ش��ود كه 
نتيجه اصلي آن كاهش نرخ تورم اس��ت.پوليتيكو در 
پايان اين نوشتار آورد: اگر بايدن هر يك از اين سه گام 
را بردارد، مي توان انتظار داشت كه ايران از شدت دادن 

به برنامه هسته اي اش دست بكشد.



اگر بنا بر اجراي سياست اعالمي مجلس باشد دولت 
تنها حدود 10 روز زم��ان دارد تا اليحه جديد بودجه 
را تحويل دهد، اليح��ه اي كه هيچكس نمي داند چه 
شكل و شمايلي خواهد داشت و البته چه سرنوشتي 
پيدا مي كند. نمايندگان مجلس روز 14 بهمن و پس از 
راي منفي به كليات بودجه اعالم كردند كه دولت تنها 
دو هفته زمان دارد ت��ا اليحه جديد را تقديم مجلس 
كند. اين صحبت در حالي مطرح شد كه نه تنها شرايط 
جديد براي دولت مشخص نبود كه حتي آيين نامه هاي 
مجلس نيز در اين رابطه سكوت كرده بودند. مشكل 
اينجا بود كه مجلس پس از حدود دو ماه بررسي طرح 
دولت در كميسيون تلفيق به بودجه راي منفي داد و 
حتي نمايندگان نيز نمي دانستند كه به كدام طرح راي 
منفي داده اند و سرنوشت بودجه از اين جا تا تصويب، 
نهايي خواهد شد. به دنبال همين تشتت بود كه معاون 
پارلماني رييس جمه��ور در نامه اي به رييس مجلس 
اعالم كرد ك��ه دولت اليحه را تحويل نمي گيرد و اين 
وظيفه مجلس است كه كار نيمه تمام را تمام كند.  با 
اين وجود در پايان هفته قبل، محمود واعظي رييس 
دفتر رييس جمهور اعالم كرد كه دولت در مسير تعامل 
با قوه مقننه، بودجه را مي پذيرد و پس از نهايي كردن 
اصالحات جديد، بار ديگر اليحه را به مجلس مي دهد. 
آنچه كه در اين مرحله هنوز هيچ پاسخي براي آن وجود 
ندارد، نحوه اصالحاتي است كه بايد در بودجه اعمال 

شود تا سرانجام نمايندگان به آن راي مثبت بدهند.

    مي دانيم به چه چيزي راي نداديم
چند روز پس از تصمي��م جنجالي مجلس در رد كليات 
بودجه و نامشخص بودن اينكه نمايندگان دقيقا كدام طرح 
را رد كرده اند، حاال به نظر مي رسد تا حدي نمايندگان به 
سمت يك صدا شدن پيش مي روند و همانطور كه رييس 
مجلس اصرار داشت نمايندگان مي گويند كه به كليات 

طرح دولت راي منفي داده اند.
محس��ن زنگنه، رييس كميته اصالح س��اختار بودجه 
مجلس   گفته: من فكر مي كنم همه افراد و جريانات در 
بحث هاي سياسي، بايد لوازم كار سياسي را بپذيرند. اين 
درست نيست زماني كه چيزي بر خالف خواسته و نظر 
برخي از نمايندگان تصويب يا رد مي شود، ك ل بازي را 
به هم بزنند و نكاتي را مطرح كنند كه شأن كلي مجلس را 
خدشه دار كنند.  اين يك امر بديهي است، هر اليحه اي كه 
دولت ارسال مي كند، مستقيما در صحن مطرح نمي شود. 
لوايح به كميسيون هاي تخصصي ارجاع مي شوند. سپس 
نظر كميسيون به اليحه افزوده مي شود و در نهايت چيزي 
كه وارد صحن مي شود، گزارش كميسيون تخصصي است. 
به عبارت روشن تر، هرگز لوايح دولت يا دستگاه قضايي 
يا هر دستگاه ديگري مستقيما راهي صحن نمي شود. با 
اين وجود، معلوم نيست، چرا برخي دوستان نماينده در 
يك چنين امر ساده اي، شبهه ايجاد مي كنند و بهانه به 
دست افرادي مي دهند كه قصد تخريب مجلس را دارند. 
زنگنه در ادامه افزود: من متوجه نمي شوم؛ اينكه برخي 

دوستان اش��اره مي كنند، نمايندگان متوجه نبودند به 
اليحه بودجه دولت راي مي دهند يا اليحه كميس��يون 
تلفيق، چه معنايي دارد؟  اما س��والم اين اس��ت مگر در 
ساير كميسيون ها، لوايحي كه به صحن مي آيد، شيوه اي 
متفاوت با مس��ير اليحه بودجه دارن��د؟ به عنوان مثال، 
لوايحي كه در خصوص مسائل اجتماعي روي مانيتور من 
قرار مي گيرد، گزارش كميسيون اجتماعي مجلس است 
كه به اليحه تقديمي دولت پيوس��ت شده است.  يعني 
ممكن است من حتي اصل اليحه دولت را نبينم و مبتني 
بر گزارش كميسيون تخصصي، راي مثبت يا منفي بدهم. 
بر اين اساس، زماني كه در خصوص مسائل اجتماعي راي 
مي دهيم، اين گزارش كميسيون اجتماعي است كه روي 
اليحه اصلي دولت قرار مي گيرد. محمد حسين فرهنگي،  
سخنگوي هيات رييسه مجلس  نيز گفته: در مورد اليحه 
بودجه انتقاداتي در برخي رسانه ها مطرح و عنوان شده كه 
مشخص نبوده اليحه به رأي گذاشته مي شود يا گزارش 
كميسيون تلفيق. هر طرح و اليحه اي از روز اولي كه وارد 
مجلس مي شود تا به قانون تبديل شود اگر طرح باشد به آن 
طرح اطالق مي شود و اگر اليحه باشد به آن اليحه اطالق 
مي شود.  وقتي اليحه اي به مجلس بيايد و در كميسيون 
بررسي شود تا آخر عنوانش اليحه است و رييس مجلس 
هم موقع رأي گيري صراحتا گفت اگر كليات اليحه بودجه 
تصويب شود وارد جزييات گزارش كميسيون مي شويم. 
لذا ابهامي در ارتباط با نح��وه رأي گيري بودجه 1400 

وجود نداشته است.

     ابهام در اصالحات
حتي اگر با اين توضيحات، تصميم مجلس از ابهامات 
دور ش��ود نيز باز سوال اينجاست كه چرا طرح پس از 
بررسي ها و اعمال اصالحات قابل توجه رد شده و از ان 
مهم تر دولت در روزهاي اندك باقي مانده بايد چه كند 

تا مجلس به بودجه راي مثبت بدهد؟
مجموع مناب��ع عمومي دولت به هم��راه درآمدهاي 
اختصاصي، بودجه عمومي را تشكيل مي دهد كه بودجه 
عمومي به اضافه منابع بودجه ش��ركت هاي دولتي، 
موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها سقف كلي 
بودجه يعني رقم ۲4۳۵ هزار ميلياردي اليحه را شامل 
مي شد ولي بعد از بررسي در كميسيون و تلفيق با رشد 
1۲.۷ درصدي به ۲۷44 هزار ميليارد تومان افزايش 
يافت. منابع عمومي ش��امل درآمدها )ماليات و ساير 
درآمدها( و همچنين واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
)درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي آن و واگذاري اموال 
دولت( و واگ��ذاري دارايي هاي مالي )فروش س��هام 
شركت هاي دولتي و انتشار اوراق( مي شود كه در اليحه 
۸41 هزار ميليارد تومان بود و با افزايش ۳۵.۹ درصدي 
به 114۳ هزار ميليارد تومان رسيد. در بررسي اليحه 
در كميس��يون تلفيق درآمدها از ۳1۷ هزار ميليارد 
به 4۳۹ ه��زار ميليارد افزايش يافت كه رش��د ۳۸.4 
درصدي داشت. واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از ۲۲۵ 
هزار به ۳4۹ هزار ميليارد تومان با رشد ۵۵ درصدي 
رسيد كه در آن درآمدهاي نفتي از 1۹۹ هزار به ۲۳0 

هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين در بخش 
دارايي هاي مالي منابع از ۲۹۸ هزار ميليارد با رشد 1۸.۹ 
درصدي به ۳۵4 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در 
بخش مصارف نيز با توجه به افزايش منابع رشد وجود 
داشت و مصارف عمومي دولت از ۸41 هزار ميليارد با 
رشد ۳0۲ هزار ميليارد توماني به 114۳ هزار ميليارد 
تومان رسيد ولي رقم بودجه هاي عمراني راضي كننده 
نبود و عمده افزايش به سمت هزينه هاي جاري رفت 
كه عاملي براي منفي تر شدن تراز عملياتي بودجه بود. 
اما تراز عملياتي كه نشان مي دهد چه اندازه از هزينه ها 
كه عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است، از محل 
درآمدها )ماليات و ساير درآمدها( تامين مي كند در 
جريان بررسي اليحه افزايش يافت و از منفي ۳۲0 هزار 
ميليارد تومان با رش��د 1۵۷ هزار ميلياردي به منفي 
4۷۷ هزار ميليارد تومان رس��يد. بايد به اين تغييرات 
نظرات مجلس درباره نرخ ارز، يارانه ها و ساير متغيرها را 
نيز اضافه كرد و پس از آن ديد كه دولت در يك دو راهي 
سخت، تكليف نامشخصي دارد. اگر بنا باشد اصالحات 
مجلس را اجرايي كند، عمال طرح جديد هيچ ارتباطي 
با برنامه ابتدايي اليحه ندارد و اگر اين اصالحات اعمال 
نش��ود، مجلس قطعا اليحه را دوباره رد مي كند تا در 
فاصله چند هفته تا پايان س��ال ۹۹، چاره اي جز ارايه 
اليحه چند دوازدهمي باق��ي نماند و همين موضوع 
سرنوشت اقتصاد ايران در سال سرنوشت ساز 1400 

را با ابهامات بيشتري مواجه مي كند.
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ديدار جمعي از فرماندهان 
نيروهوايي ارتش با رهبر انقالب

در س��الگرد بيعت تاريخي همافران با حضرت امام 
خمين��ي)ره( و در روز ني��روي هواي��ي، جمعي از 
فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران، با رهبر انقالب اس��المي و فرمانده 
كل قوا ديدار مي كنند. در س��الگرد بيعت تاريخي 
همافران با حضرت امام خميني)ره( و در روز نيروي 
هوايي، جمعي از فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران، صبح امروز 1۹ بهمن 
1۳۹۹ با رهبر انقالب اسالمي و فرمانده كل قوا ديدار 
مي كنند. با توجه به ش��رايط بيم��اري كرونا و لزوم 
اجراي كامل دستورالعمل هاي بهداشتي، اين ديدار 
با حضور تعداد محدودي از فرماندهان و اعضاي نيروي 
هوايي در حسينيه امام خميني)ره( برگزار مي شود.

 در همين دولت 
اقتصاد به ريل بازمي گردد

معاون اول رييس جمهور با اشاره به تشديد مشكالت 
اقتصادي كش��ور در سال هاي اخير گفت: همه همت 
مي كنيم و اقتصاد كش��ور را در همي��ن دولت به ريل 
برمي گردانيم. اسحاق جهانگيري با اشاره به مشكالت 
اقتصادي كش��ور گفت: در س��ال هاي پس از انقالب، 
اقتصاد كشور به واسطه تحريم ها با مشكالتي مواجه شد 
و برخي مشكالت متاسفانه امروز به يك بيماري مزمن 
اقتصادي تبديل شده كه حل آنها نيازمند اصالحات 
ساختاري جدي است. وي يادآور شد: بايد به ياد داشت 
كه رفع مشكالت اقتصادي فقط نيازمند راهكارهاي 
اقتصادي نيس��ت و راهكارهاي سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي مي طلبد و همه قوا و نهادها بايد براي رفع اين 
مشكالت همكاري كنند وي از رفع مشكالت اقتصادي 
به عنوان يكي از مهم ترين مولفه هاي اقتدار نظام ياد كرد 
وافزود: در نظامي كه پشتوانه و قدرت آن مردم هستند 
بايد به رفع مشكالت اقتصادي كشور توجه جدي شود. 
جهانگيري با اشاره به رويكرد دولت در رفع مشكالت 
اقتصادي و رشد و توس��عه اقتصاد گفت: تالش ما در 
دولت يازدهم و دوازدهم بزرگ تر شدن اقتصاد كشور 
بود و تالش داش��تيم در كنار آن نرخ تورم تك رقمي 
شده و نيز اشتغالزايي گسترده داشته باشيم. وي افزود: 
براي رسيدن به اين اهداف در كنار تعامل با دنيا كه يكي 
از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي است، نياز است كه به 
توان داخلي هم اعتماد شود و بايد به سمت دانش بنيان 
شدن اقتصاد هم حركت كرد. معاون اول رييس جمهور 
تاكيد كرد با توجه به اين شرايط، سياست هاي اقتصادي 
ما هم متناسب با اين جنگ اقتصادي تغيير كرد و در 
س��ال هاي اخير حتي برخي تصميمات گرفته شده 
خالف سياس��ت هاي خود ما در ابتداي دولت يازدهم 
بود و تمام تالش ما اين بود كه زندگي مردم دچار مختل 
نشود و حداقل معيشت مردم تامين شود. وي به شكست 
سياست فشار حداكثري امريكا در مقابل ايران اشاره كرد 
و افزود: در سه سال اخير كه شديدترين تحريم ها عليه 
ملت ايران اعمال شد، هم خود امريكايي و هم اروپايي ها 
و هم تمام دنيا متوجه شدند كه سياست فشار حداكثري 
در مقابل ملت عزتمند ايران شكست خورده است، اما 
آنقدر در داخل كشور با هم مشغوليم كه اين دستاورد 
بزرگ را كه تحت راهكارهاي دولت و سياس��ت هاي 
مديريتي مقام معظم رهبري به دس��ت آمده ناديده 
مي گيريم. جهانگيري تاكيد كرد: در ماه هاي باقي مانده 
عمر دولت هم نشان مي دهيم كه اين فشار حداكثري 
شكست خورده و در همين ماه هاي باقي مانده اقتصاد 
كش��ور را به ريل برمي گردانيم و آن را در ريل صحيح 

خودش قرار مي دهيم.

 گفت وگوهاي عميقي 
درباره ايران داشته ايم

وزير امورخارجه فرانسه تصريح كرد كه گفت وگوهاي 
عميق و گسترده اي با همتايان امريكايي، انگليسي و 
آلماني خود درباره ايران داشته است. ژان ايو لودريان 
وزير امورخارجه فرانسه در پيامي در حساب كاربري اش 
در توئيتر از گفت وگوي خود با وزراي خارجه امريكا، 
انگليس و آلمان درباره ايران خبر داد. لودريان در پيام 
خود نوشت: رايزني هاي مهم و عميقي با وزيران خارجه 
بلينكن، هايكو ماس و دوميني��ك راب درباره ايران و 
چگونگي رسيدگي به چالش هاي هسته اي و امنيتي 
منطقه داشتيم. پيش از اين وزارت امورخارجه امريكا از 
برگزاري يك نشست مجازي ميان وزيران امورخارجه 
امريكا، انگليس، فرانس��ه و آلمان در روز جمعه خبر 
داد و اعالم كرد كه آنها درباره ايران و ساير موضوعات 
جهاني همچون پاندمي كرونا و تغييرات اقليمي رايزني 
كرده اند. همچنين در ادامه موضع گيري جديد مقامات 
امريكايي درخصوص وعده بازگشت واشنگتن به برجام، 
سخنگوي كاخ سفيد مدعي شد كه در اين مساله، توپ 
در زمين ايران است. جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد 
در نشست خبري روز جمعه خود در پاسخ به سوالي 
درباره چارچوب زماني جو بايدن، رييس جمهور امريكا 
براي عمل به وعده انتخاباتي اش درخصوص بازگشت 
به توافق هس��ته اي تالش كرد كه مسووليت اين كار 
را به گردن اي��ران بيندازد. بنابر گزارش وب س��ايت 
رس��مي كاخ سفيد، جن ساكي در پاسخ به اين سوال 
كه رييس جمهور بايدن چه زماني مي خواهد به ميز 
مذاكره بازگردد و به توافقي درخصوص برجام دست 
يابد، مدعي شد: اين مساله واقعا به ايران بستگي دارد. 
اگر ايران به اجراي كامل تعهداتش ذيل برجام بازگردد، 
امريكا هم همين كار را خواهد كرد. وي ادامه داد: سپس 
امريكا از اين فرصت به عنوان بستري براي ايجاد يك 
توافق طوالني تر و قوي تر اس��تفاده مي كند كه ساير 
حوزه هاي مورد نگراني را نيز برطرف كند. اما اين كار با 
مشاركت شركاي مان در 1+۵ و همچنين مشورت با 

كنگره انجام خواهد شد. 

وزير اقتصاد: 
 اصالح ماليات هاي مستقيم

 از دستور كار خارج شد
وزير اقتصاد گفت: اليحه اصالح ماليات هاي مستقيم به 
هيات دولت آمده اما به دليل همزماني با بودجه از دستور 
كار دولت خارج شد. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و 
دارايي درباره سرنوشت اليحه اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم گفت: اين اليحه به هيات دولت آمد اما به دليل 
همزماني با اليحه بودجه 1400 از دستور كار دولت خارج 
شد. وي افزود: بايد تالش كنيم تا اين موضوع بار ديگر در 
دستور كار دولت قرار بگيرد. وزير اقتصاد همچنين درباره 
آيين نامه ماليات بر كاالهاي لوكس كه به گفته رييس 
سازمان امور مالياتي در كميسيون اقتصادي دولت به 
تصويب رسيده است، گفت: اين آيين نامه به هيات دولت 
آمده و در آينده نزديك كار تصويب آن انجام مي ش��ود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيين نامه چه زماني تصويب 
خواهد شد، گفت: پيگير هستيم تا در هفته جاري كار 

بررسي آن در دولت انجام شود.

طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
در مجلس

بررس��ي طرح ماليات بر عايدي سرمايه، طرح جواني 
جمعيت و حمايت از خانواده و رسيدگي به دو تقاضاي 
تحقيق و تفحص از عملكرد ش��ركت دخانيات ايران 
و عملكرد بانك هاي خصوصي در دس��تور كار هفته 
جاري مجلس قرار دارد. جلسات علني مجلس شوراي 
اس��المي هفته جاري در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 
تشكيل خواهد شد. بررسي طرح جهش توليد و تامين 
مس��كن، اليحه الحاق يك تبصره به م��اده 14 قانون 
صدور چك، اليحه نحوه كمك هاي اشخاص حقيقي 
و حقوقي به س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
اليحه موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و روسيه، 
اليحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 
بين ايران و برزيل، اليحه معاهده استرداد مجرمين بين 
ايران و برزيل و اليحه پروتكل اصالح موافقتنامه بين 
ايران و روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و 
جزايي در دستور كار مجلس قرار دارد. همچنين بررسي 
اليحه نحوه واگذاري اموال، تاسيسات، ماشين آالت و 
هر گونه مالكيت مربوط به تاسيس��ات آب و فاضالب، 
طرح جهش توليد دانش بنيان، اليحه پروتكل همكاري 
در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته در درياي خزر 
الحاقي به موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت در درياي 
خزر، اليحه تصويب اصالحات كنوانسيون بين المللي 
اس��تانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني 
براي دريانوردان، طرح ماليات بر عايدي سرمايه، طرح 
اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي 
حس��ابداران، طرح اصالح موادي از قانون تاس��يس و 
اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي و 
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده از ديگر موارد 
كاري مجلس در هفته جاري اس��ت. بررسي گزارش 
كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي 
تحقيق و تفحص از عملكرد ش��ركت دخانيات ايران، 
گزارش كميسيون اقتصادي درباره تصويب تقاضاي 
تحقيق و تفح��ص از عملكرد بانك ه��اي خصوصي، 
گزارش كميسيون كشاورزي در مورد بررسي كيفيت 
تامين و توزيع نهاده هاي دامي، گزارش كميس��يون 
اقتصادي در مورد چگونگي اجراي سامانه هاي نظارتي 
در حوزه امور بانكي، بررسي تقاضاي عده اي از نمايندگان 
مجلس در مورد رس��يدگي به طرح حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي، گزارش 
كميسيون كش��اورزي در مورد نقض در اجراي قانون 
تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي و انتخاب 
نمايندگان ناظر در مجامع و شوراها نيز در دستور كار 

مجلس شوراي اسالمي است.

دو عنصر خطرآفرين بودجه 1400
سيد احس��ان خاندوزي با بيان اينكه بودجه 1400 دو 
عنصر خطر آفرين داش��ت، گفت: اتكاي بسيار كم به 
منابع پايدار درآمدي و بازگشتن به اعتياد نفتي و جهش 

هزينه هاي دولت، دو عنصر خطرناك بودند.
س��يد احس��ان خاندوزي با بيان اينكه بودجه س��ال 
1400 دو عنصر خطر آفرين در خود داش��ت، گفت: 
نخستين عنصر خطرناك اتكاي بسيار كم به منابع پايدار 
درآمدي و بازگش��ت به اعتياد نفتي سال هاي گذشته 
بود و دومين عنصر نيز هزينه هاي جهش گونه دولت 
بود؛ بطوري كه در س��ال آينده 60 درصد به هزينه ها 
اضافه شده است. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: برآيند منابع كم و مصارف خيلي زياد در 
بودجه تبديل به كسري تراز عملياتي بسيار باال مي شود 
و طبيعتا كسري بودجه نيز معنايي جز تورم و فشارهاي 
اقتصادي ندارد. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: كميسيون به خوبي طرف 
منابع درآمدي را ترميم كرد و درآمدهاي پايدار مالياتي 
را تقويت كرد، اما در طرف مصارف همچنان هزينه هاي 
بسيار سرسام آوري را شاهد هستيم. برخي پيشنهادات 
ديگر ممكن بود در صحن علني مجلس ثبت شود كه 
هزينه ها را باز هم افزايش مي داد و طبيعتا كسري بودجه 
و خطرات آن ادامه پي��دا مي كرد. خاندوزي با تاكيد بر 
اينكه مجلس شوراي اس��المي بايد همان اواخر آذر و 
دي كليات بودجه را رد مي كرد، گفت: واكنش نماينده 
دولت در صحن علني مجلس كه كامال غير همدالنه و 
غير همكارانه بود و تقريبا تمام مشكالت بودجه كه در 
دولت تدوين شده است و تنها بخشي از آن در كميسيون 
تلفيق دچار تغيير شد را به مجلس نسبت داد و اين مساله 
مجلس را مطمئن كرد كه بناي همكاري براي اصالحات 
بودج��ه در دولت وجود ن��دارد. وي از وجود رانت هاي 
گسترده در اليحه بودجه سال آينده خبر داد و اظهار كرد: 
بخش هاي بسيار زيادي در اليحه بودجه وجود داشت كه 
رانت ايجاد مي كرد اما مجلس آنها را كاهش داده بود اما 
دولت به صورت نمادين در رسانه بازي ايجاد كردند اما 
اميدوار هستم هوش و سواد رسانه اي مردم كمك كند 

واقعيت ها زير بمباران رسانه دفن نشود.

دفاع مجلس از تصميم جنجالي

نمايندگانازجانبودجهچهميخواهند؟

عضو شوراي نگهبان: رييس جمهور:

از شوراي نگهبان نخواهيد به جاي مردم تصميم بگيردواكسيناسيون همين هفته آغاز مي شود

رييس جمهور با بيان اينكه از اين هفته واكسيناسيون 
در كشور آغاز مي ش��ود، گفت: قبل از ۲۲ بهمن و در 
همين هفته و طب��ق اولويت هاي وزارت بهداش��ت 
كار واكسيناس��يون با كادر درمان و بع��د افراد داراي 
بيماري زمينه اي و مسن آغاز مي شود. حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا با بيان اينكه خوشحاليم وضعيت كشور طوري 
است كه مي توانيم جلوي ايجاد موج چهارم را بگيريم، 
اظهار كرد: مردم بايد خيلي مراقب باشند. اين ويروس 
قباًل س��ن و سال مي شناخت و س��راغ باالي 60 سال 
مي رفت، اما االن ديگر س��ن  و سال هم نمي شناسد و 
سراغ هر كسي مي رود. وي افزود: همان طور كه ديديم 
در هفته هاي اخير دو نفر از ورزشكاران ما آقايان ميناوند 

و انصاريان را بر اثر ابتال به اين ويروس از دست داديم.
روحاني با يادآوري اينكه نزديك به يك سال از شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور مي گ��ذرد، گفت: آماري كه 
هفته پيش در اين جلس��ه اعالم ش��د نش��ان داد كه 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي كاهش پيدا كرده و به 
۸0 درصد رسيده و امروز نيز آمار رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي به ۷۵ درصد رس��يده است. اگر همينطور 
روند كاهشي ادامه پيدا كند، روند ابتال و سپس مرگ 
و مير افزايش مي يابد. رييس جمهور با اشاره به اهميت 
درمان كرونا اظهار كرد: تا ام��روز اين ويروس درمان 
قطعي و موثري نداش��ته است. البته آن داروهايي كه 
در دنيا مي گويند موثر اس��ت را م��ا در ايران به دنبال 
س��اخت و س��ازش رفته ايم و آنها را در كشور داريم و 
به بيمارس��تان ها داده ايم. وي با اش��اره به آغاز روند 

واكسيناسيون در جهان اظهار كرد: اگر قرار بود روند 
رسيدن به واكسن سير طبيعي را طي كند احتمااًل بايد 
يك يا دو س��ال ديگر هم صبر مي كرديم اما به خاطر 
تلفات اين ويروس، سازمان بهداشت مجوز اضطراري 
داد و االن 6 تا ۷ واكس��ن معروف در دنيا ساخته شده 
اس��ت كه مصرف مي ش��وند اما ۸ ميليارد نف��ر را در 
 دنيا بخواهيم واكس��ن بزنيم مدت ها طول مي كشد.

روحاني تاكيد كرد: حتي اگر در هر كشور ۸0 درصد 
م��ردم بخواهند واكس��ن بزنند نيز ب��از كاري بزرگ 
و طوالني اس��ت و مش��كالت خ��ود را دارد. ما هم در 
ايران جمعي��ت ۸0 ميليون��ي داريم و ني��از به عدد 

قابل مالحظه اي از واكسن داريم.
رييس جمهور با بيان اينكه امكانات تزريق واكسن به 
گونه اي نيست كه ظرف يكي دو روز كار واكسيناسيون 
انجام شود، تصريح كرد: اگر بر فرض واكسن آماده باشد 
يكي دو روزه كه نمي توان كار واكسيناس��يون را تمام 

كرد. اين امر نياز به شايد شش ماه زمان دارد.
بخشي از محموله واكسن در ماه فوريه و بخشي ديگر 
در ماه مارس به دست ما خواهد رسيد كه اميدواريم تا 

اوايل فروردين اين واكسيناسيون انجام شود.
 وي اف��زود: همچني��ن اميدواريم كه ت��ا فصل بهار و 
تابستان واكسن هاي ايراني هم آماده شوند و به دست 
عموم برسند. رييس جمهور تاكيد كرد: اما حتي اگر اين 
واكسيناسيون انجام شود ما بازهم بايد بدانيم كه الزم 
است تا يك سال آينده پروتكل هاي بهداشتي را بايد 
رعايت كنيم؛ چرا كه تاثيرگذاري واكسن صدردصد 

نيست و همچنان بايد مراقبت ها انجام شود.

يك عضو شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به ش��رايط اقتصادي كشور، آيا ش��ورا در انتخابات 1400 
معيارهايي جديد را براي تاييد صالحي��ت كانديداها در 
نظر خواهد گرفت يا خير گفت: معيارها همان است كه در 
قانون ذكر شده است لذا شوراي نگهبان مالحظه اي به جز 
اجراي قانون ندارد. از شوراي نگهبان نخواهيد كه به جاي 
مردم تصميم بگيرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي 
نگهبان، هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
در آخرين نشس��ت از دوره زمس��تانه مج��ازي صراط كه 
توسط موسسه مهراب دزفول برگزار شده بود، حاضر شد 
و پس از بيان مطالبي در خصوص اصالحيه قانون انتخابات 
رياست جمهوري، به پرسش هاي شركت كنندگان پاسخ 
داد. وي در اي��ن گفت وگوي زن��ده اينترنتي كه با حضور 
جمعي از فعاالن و نخبگان فرهنگي شهرستان دزفول انجام 
شد، الزمه حل مشكالت جمهوري اسالمي ايران را قانوني 
شفاف، روشن و ناظر به مسائل مشخص كشور عنوان كرد. 
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه 
چرا شوراي نگهبان علت رد صالحيت كانديداها را رسانه اي 
نمي كند، گفت: قانون چنين اجازه اي به شوراي نگهبان نداده 
است كه داليل رد صالحيت و عدم احراز صالحيت افراد را 
بيان كند. طحان نظيف حفظ حرمت و آبروي افراد را يكي 
از مهم ترين خط قرمزهاي شورا برشمرد و افزود: براساس 
قانون انتخابات يكي از موارد  ردصالحيت، محكوميت هايي 
است كه در قانون ذكر شده است. اما محكوميت ها، تمام علت 
نيست و گاه عدم تاييد صالحيت برخي از كانديدها ناشي 
از استعالم شوراي نگهبان از دستگاه هاي امنيتي و انتظامي 
است. وي درباره اينكه چرا پس از تاييد صالحيت نيز افراد 

دچار خطاهايي مي شوند اظهار داشت: شوراي نگهبان موارد 
قانون را اجرا مي كند و كسي كه شرايط اوليه صالحيت را 
داشته باش��د و موانع قانوني را نداشته باشد، مي تواند وارد 
اين عرصه شود اما آن به اين معنا نيست كه شوراي نگهبان 
آينده كسي را تضمين و گارانتي مي كند. اين عضو شوراي 
نگهبان ادامه داد: تالش ما براي رد يا تاييد صالحيت اين 
است كه حقوقي، شرعي و غيرسياسي عمل كنيم. حقوقي 
عمل كردن يعني بر مبناي اس��نادي كه در اختيار داريم 
عمل كنيم و نه مواردي كه بعضا توسط اشخاص يا رسانه ها 
بدون ارايه اسناد معتبر گفته مي شود. وي در اين خصوص 
كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور، آيا شورا در انتخابات 
1400 معيارهايي جديد را براي تاييد صالحيت كانديداها 
در نظر خواهد گرفت يا خير تاكيد كرد: معيارها همان است 
كه در قانون ذكر شده است لذا شوراي نگهبان مالحظه اي 
به جز اجراي قانون ندارد. از ش��وراي نگهبان نخواهيد كه 
به جاي مردم تصميم بگي��رد.  طحان نظيف ادامه داد: ما 
از ميان خود مردم هس��تيم و از اوضاع و شرايط اقتصادي 
كش��ور اطالع داريم و در انتخابات 1400 نيز مالحظات 
قانوني را در نظر داشته و بر مبناي آن عمل خواهيم كرد. 
وي همچنين در خصوص عدم دخالت ش��وراي نگهبان 
براي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا، 
به اصل ۹۹ قانون اساسي اش��اره كرد و گفت: اين اصل از 
نظارت شوراي نگهبان بر چهار انتخابات  رياست جمهوري، 
 مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان رهبري و همه 
پرسي نام مي برد و در آن هيچ اشاره اي به شوراي اسالمي 
شهرها و روستاها نشده است بنابراين نظارت بر انتخابات 

مذكور در حوزه وظايف شوراي نگهبان نيست.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
آمارها نشان مي دهد كه همچنان دور و تسلسل رابطه مخارج 
دولت، بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي، بدهي بانك ها 
به بانك مركزي، رش��د پايه پولي، افزايش تسهيالت دهي 
بانك ها به واحدهاي اقتصادي، رشد مطالبات معوق، افزايش 
نقدينگي و تورم با شدت به راه خود ادامه مي دهد و تنها در 9 
ماه نخست سال 99، ارقام رشد باالي 26 درصدي نقدينگي، 
رشد باالي 46 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي و رشد 
24 درصدي بدهي دولت به بانك ها، موجب شده كه بانك ها 
نيز اضافه برداشت از بانك مركزي را 14 درصد افزايش دهند. 
اين موضوعات و تورم موجود اقتصاد به اضافه ركود حاصل از 
كرونا، موجب شده كه نياز واحدهاي اقتصادي به تسهيالت 
بانك ها بيشتر شود و مانده تسهيالت بانك ها نيز بيش از 30 
درصد در 9 ماه نخست سال 99 افزايش داشته است. چنين 
رشد بااليي در نقدينگي و مانده تسهيالت، موجب مي شود 
كه مطالبات معوق بانك ها نيز با رشد 27 درصدي مواجه شود 
و اين دور و تسلسل و نياز به خلق پول و نقدينگي بيشتر براي 
جبران بهره وري پايين اقتصاد و نبود درآمد كافي و افزايش 
مخارج دولت و كسري بودجه دولت و... همچنان ادامه دارد 
و در سال هاي بعد عامل ادامه تورم و افزايش قيمت ها و فشار 
برخانوارها خواهد بود. مطالبات معوق با سهم 10.8 درصدي 
از كل مانده تسهيالت بانك ها و موسسه اعتباري، رشد باالي 
27.6 درصدي در 9 ماه نخست سال داشته و به باالي 200 
هزار ميليارد تومان رسيده است و اين موضوع نشان مي دهد 
كه به دنبال رش��د نقدينگي، رشد بدهي دولت به بانك ها و 
بانك مركزي، رشد بانك ها به بانك مركزي، سرفصل ساير در 
تسهيالت يعني مطالبات معوق، سررسيدگذشته، مشكوك 
الوصول، خريد دين واموال معامالت نيز رش��د مي كند. به 
عبارت ديگر، يك دور و تسلسل قابل توجه بين اين سرفصل ها 
وجود دارد و هر چه دولت مخارج خود را افزايش مي دهد به 
بانك ها و بانك مركزي بدهكار تر مي شود در نتيجه بانك ها 
نيز كسري منابع بيشتري خواهند داشت و از بانك مركزي 
اضافه برداشت بيشتري داشته و اين موضوع به رشد پايه پولي 
و نقدينگي و تورم بيشتر منجر مي شود و در نتيجه تسهيالت 
دهي بانك ها نيز بيشتر مي شود و همين موضوع موجب رشد 
مطالبات معوق و مانده مطالبات معوق مي شود. طبق اطالعات 
منتشر شده از سوي بانك مركزي تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسسات اعتباري تا پايان آذر امسال، معادل 2104 هزار و 
700 ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند سال گذشته با 
رشد 30.8 درصدي مواجه شده است.همچنين، تسهيالت 
قرض الحسنه 8.7 درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسسات اعتباري قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم 
عمده عملكرد تسهيالتي بانك ها مربوط به مرابحه با 2۵.6 

درصد و فروش اقساطي با 2۵.4 درصد است.به لحاظ عددي 
در پايان آذر س��ال جاري 183 هزار و 400 ميليارد تومان از 
كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
قرض الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال 

گذشته، ۵8.۵ درصد رشد را نشان مي دهد.

  اوضاع بانك هاي تجاري در پرداخت تسهيالت 
از س��وي ديگر، بانك هاي تجاري در كل 336 هزار و 900 
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت كرده اند كه با رش��د 
24.6 درصدي مواجه شده و سهم وام هاي قرض الحسنه از 
اين ميزان تسهيالت 4۵ هزار و 200 ميليارد تومان است 
كه اعطاي اين وام از سوي بانك هاي تجاري در پايان سال 
گذش��ته 78.4 درصد افزايش يافته است.گفتني است؛ 
13.4 درصد از وام هاي بانك هاي تجاري را قرض الحسنه 
تشكيل مي دهد. در بانك هاي تجاري كشور نيز، سهم عمده 
تس��هيالت پرداختي مانند بانك ها و موسسات اعتباري 

مربوط به فروش اقساطي به ميزان 34.6 درصد است كه 
رقم آن 116 هزار و 600 ميليارد تومان در پايان آذر 1399 
بوده اس��ت. عالوه براين، 9.9 درصد تسهيالت بانك هاي 
تجاري به رقم 33 هزار و ۵00 ميليارد تومان در پايان آذر ماه 
به تسهيالت جعاله اختصاص داشته كه اين رقم در اسفند 
سال قبل 29 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. به صورت 
كلي، سهم عمده تسهيالت پرداختي بانك هاي تجاري در 
پايان آذر 1399 به فروش اقساطي، جعاله و قرض الحسنه 
اختصاص يافته است.بر پايه اين گزارش، تسهيالت پرداخت 
شده در بانك هاي تجاري كشور در پايان آذر 99 متفاوت 
بوده به نحوي كه 13.4 درصد از وام هاي بانك هاي تجاري 
قرض الحسنه بوده كه رقم آن 4۵2 هزار ميليارد ريال بود. 
ميزان تسهيالت اعطايي قرض الحسنه بانك هاي تجاري 
در اسفند سال قبل 2۵3.6 هزار ميليارد ريال بوده است.در 
بانك هاي تجاري كشور، سهم عمده تسهيالت پرداختي 
مانند بانك ها و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي 

به ميزان 34.6 درصد است كه رقم آن 1166 هزار ميليارد 
ريال در پايان آذر 99 بوده است. اين ميزان در اسفند سال 98 
معادل 11۵0 هزار ميليارد ريال بود.14.2 درصد تسهيالت 
بانك هاي تجاري به رقم 479 هزار ميليارد ريال در پايان 
آذر ماه به تسهيالت مرابحه اختصاص داشته كه اين رقم 

در اسفندماه سال قبل 263 هزار ميليارد ريال بوده است.

     بانك هاي تخصصي 
چقدر تسهيالت قرض الحسنه دادند؟ 

همچنين، بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت 
تسهيالت تا پايان آذر سال جاري نشان دهنده اين است كه 
تسهيالت اعطايي با 14.7 درصد افزايش از رقم 320 هزار و 
900 ميليارد تومان به عدد 368 هزار و 100 ميليارد تومان 
رسيده است كه سهم تسهيالت قرض الحسنه از اين ميزان 
تسهيالت اعطايي بانك هاي تخصصي معادل 18 هزار و 
۵00 ميليارد توم��ان بوده كه با افزايش ۵2.4 درصدي در 
مقايسه با سال گذشته مواجه شده است.گفتني است كه 
پنج درصد از وام هاي بانك هاي تخصصي را قرض الحسنه 
تشكيل مي دهد. بزرگ ترين بخش تسهيالت پرداخت شده 
در بانك هاي تخصصي كش��ور مربوط به فروش اقساطي 
مي شود؛ به نحوي كه در پايان آذر سال جاري 44.7 درصد 
كل تسهيالت اعطايي اين بانك ها به رقم 164 هزار و 600 
ميليارد تومان در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در 
اسفند ماه سال 1398 به ميزان 1۵7 هزار و 200 ميليارد 
تومان بود.بانك هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني 
تسهيالت قابل توجهي پرداخت كرده اند؛ به نحوي كه 14.2 
درصد كل منابع تسهيالتي اين بانك ها در پايان آذر امسال به 
ميزان ۵2 هزار و 100 ميليارد تومان در اين بخش پرداخت 
شده است.همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان آذرماه 
99 نشان مي دهد كه ۵ درصد تسهيالت اعطايي به ميزان 
18۵ هزار ميليارد ريال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده 
كه اين رقم در پايان سال قبل 122 هزار ميليارد ريال بود.

بزرگ ترين بخش تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي 
تخصصي كش��ور مربوط به فروش اقس��اطي مي شود به 
نحوي كه در پايان آذر ماه س��ال ج��اري 44.7 درصد كل 
تسهيالت اعطايي اين بانك ها به رقم 1646.6 هزار ميليارد 
ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم در اسفندماه 
سال 99 به ميزان 1۵72 هزار ميليارد ريال بود.بانك هاي 
تخصصي نيز در بخش مش��اركت مدني تسهيالت قابل 
توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه 14.2 درصد كل منابع 
تسهيالتي اين بانك ها در پايان آذر 99 به ميزان ۵21 هزار 

ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.
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تصميم گيران 
در پي بهبود سياست پولي نيستند 
اينكه براي دوره بعد نهايت كار اين باشد تا به هر خانوار يك 
ميليون تومان يا كمك مالي شبيه به اين پرداخت شود، 
نشان از اين دارد كه تصميم گير در پي بهبود سياست 
نيس��ت، البته اين معنا را هم نمي دهد كه حركت اول 
اشتباه بوده، منظور اين است كه در پي زمان سياست فوق 
بايد دچار تغيير شود.مجيد شاكري كارشناس اقتصادي 
با بيان اين مطلب گفت: سياست پرداخت كمك هاي 
مالي و معيشتي بايد بروزرساني شود و تغيير كند.درباره 
حمايت هاي بانكي كشور درصورت باقي ماندن بيماري 
كرونا بايد گفت: بزرگ ترين نكته اي كه بايد درابتدا مورد 
توجه قرار گيرد، اين اس��ت كه وقتي به رفتار حمايتي 
يا بس��ته پولي امسال نسبت به س��ال گذشته نگاهي 
مي اندازيم، تفاوت خاصي با وقايع مش��ابه آن در پايان 
سال 99 نمي بينيم. به اين معنا؛ گذر تقريبا 9 ماهه زمان 
سبب نشده تا درس بگيريم و بسته به روزتر و دقيق تري 
را مورد طراحي قرار دهيم.مساله دراين بخش قرار دارد؛ 
براي كشوري مانند ايران ايجاد دقت در هدف گيري هر 
نوع بسته پولي يا مالي انبساطي كه به مدل حركت دولت 
بستگي دارد، بسيار واجب است. اين كارشناس اقتصادي 
در اين رابطه يادآور ش��د: شخصا بر اين اعتقادم كرونا و 
بس��ته هاي حمايتي مرتبط با آن هنوز هم يك فرصت 
مهم براي احياي نظام اعتبار خرد در ايران محس��وب 
مي شود. متاسفانه در كشور اعتبار خرد نداريم و چنانچه 
مطرح كنيم كه ابزار اصلي آن كارت اعتباري است، تقريبا 
فاقد چنين ابزاري هم هستيم. البته تالش هايي در اين 
زمينه صورت گرفته، اما با شكس��ت روبرو شده است.
شاكري در ادامه تاكيد كرد: اكنون كه نرخ بهره معكوس 
و منفي است، اين امكان وجود دارد تا آرام آرام از فضاي 
كرونا براي رشد نظام اعتبارات خرد بهره گرفت. مساله 
مورد اشاره درابتدا از يك طرف كمك مي كند تا بتوانيم 
مردم را به صورت مستقيم  و دقيق مورد ياري قرار دهيم 
و از سوي ديگردارايي هاي سمت راست ترازنامه متنوع تر 
خواهد شد. وام هاي خردتر به لحاظ بازپرداخت عملكرد 
بهتري نس��بت به وام هاي كالن دارند و مسائلي ازاين 
دست بايد مورد توجه آنان قرار گيرد.وي در اين خصوص 
اظهارداشت: سوال اصلي در رابطه با موضوع طرح شده 
اين اس��ت كه آيا بايد بار اصلي اقدام حمايتي كشور در 
دوره كرونا بر سياست هاي پولي باشد يا خير و چنانچه 
بناست بر سياست هاي پولي قرار گيرد، آيا نبايد هيچ نوع 
اصالح يا تبليغي در بانك هاي اطالعاتي مربوط به وضعيت 
خانوارها، سامانه نظام جامعه ايرانيان يا مسائل ديگر انجام 
شود؟ اين سوال هايي است كه به نظر مي رسد درصورتيكه 
وارد يك دور ديگر تعطيلي كرونايي ش��ويم، همچنان 
بي پاسخ باقي خواهد ماند. اين كارشناس اموراقتصادي 
ارزيابي خود درباره كمك هاي امسال با توجه به وجود 
عدم توازن بازار سرمايه درتامين مالي چنين بيان كرد: 
درباره بسته يك ميليون توماني بطور خاص تحقيقي 
صورت گرفته كه مربوط به ايران هم نيس��ت، مجموعا 
آن را درست دانسته اند. با اين حال شخصا درباره نقش 
نظام بانكي در تامين مالي و افزايش نقش بازار سرمايه در 
تامين مالي معتقدم كه ايده درستي نيست به اين دليل كه 
كشورهايي با وضعيتي شبيه به ايران نتوانسته اند فاصله 
خود را با كشورهايي كه رشد بيشتري دارند، مگر در يك 
نظام اعتباري بانكي پايه كم كنند.وي افزود: نكته ديگر آن 
است كه رشد اعتبارات سيستم بانكي در شرايط تورمي 
به معناي توليد تامين مالي نيست، بنابراين مساله مورد 
اشاره يك نگراني محسوب مي شود و در پاسخ به همين 
نگراني بانك مركزي از دي ماه برنامه كنترل ترازنامه را 
اجرايي كرده كه كار صحيحي هم به حساب مي آيد، اما 
در نهايت پاسخ به مبحث ادامه تامين اعتبار از جانب نظام 
بانكي و تامين سهم آن بدون اينكه تصور كنيم مساله 
ديگري مثال بازار سرمايه مي تواند جايگزين آن شود، الزم 
است.متاسفانه با در نظر گرفتن اين قيد كه بايد راه حلي 
براي هدايت اعتباربه معناي هدايت پول بانكي به سمت 
اهداف اصلي اقتصاد كالن ايران پيدا شود، شبيه كاري كه 
اروپايي ها، ژاپني ها يا چيني ها بعد از جنگ جهاني دوم 

انجام دادند، هنوز تصميمي گرفته نشده است.

چين به دنبال ارتقاي جايگاه يوان
بانك مركزي چين و س��وييفت توافق نام��ه اي را براي 
افزايش همكاري ها امضا كردند.به گزارش راشاتودي، 
سوييفت و بانك مركزي چين موافقت نامه اي را به امضا 
رساندند كه در آن قرار است دو طرف با يكديگر در راستاي 
افزايش استفاده از سطح يوان در جهان همكاري كرده 
و زمينه را ب��راي ورود يوان ديجيتال به نظام مالي مهيا 
كنند. طبق اعالم مركز ملي اطالع رساني نهادهاي مالي 
چين، شركت فاينانس گيت وي اينفورميشن سرويس 
با س��رمايه اوليه 10 ميليارد يورو قرار است براي تحقق 
اين هدف فعاليت كند. اين شركت حدود دو هفته پيش 
در پكن به ثبت رسمي رسيده است. برخالف بسياري از 
شركت هاي مش��ترك كه در آن طرف چيني سهامدار 
اصلي است، در اين شركت سوييفت ۵۵ درصد سهام را 
در اختيار خواهد داشت و بانك مركزي چين نيز از طريق 
يكي از شركت هاي زيرمجموعه خود مالكيت 34 درصد 
اين سهام را بر عهده خواهد گرفت. سوييفت در بيانيه اي 
با تاييد اين شراكت اعالم كرده است: همكاري با چين 
در زمينه نقل و انتقاالت مالي وارد سي امين سال خود 
شده و سوييفت با طرف چيني براي انجام اصالحات مالي 
الزم و قانون گذاري براي رسيدن به يك سطح مطلوب از 
هماهنگي همكاري خواهد كرد. به گفته سوييفت، اين 
همكاري باعث خواهد شد تا كيفيت خدمت رساني به 
مشتريان چيني و كارايي نظام مالي اين كشور بهبود پيدا 
كند. چين به مانند بسياري از كشورهاي مخالف با امريكا 
نگران است تحريم هاي امريكا منجر به قطع دسترسي 
اين كشور به سوييفت ش��ود و به همين دليل مقامات 
پكن به دنبال ايجاد يك سيستم جديد موازي با سوييفت 
هستند تا از آسيب ديدن مبادالت در صورت تحريم هاي 
احتمالي پيشگيري كنند. مقامات چيني همچنين اعالم 
كرده اند به دنبال تقويت جايگاه يوان در مبادالت جهاني 
هستند. كاهش وابستگي به دالر يكي ديگر از اهداف اصلي 

چيني ها در شراكت جديد با سوييفت ارزيابي مي شود.

پرداخت ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به فعاالن اقتصادي 

گ�روه بان�ك و بيمه | مع��اون امور بانك��ي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه يكي از 
مهم ترين اقدامات بانك ها در سال جهش توليد، پرداخت 
تسهيالت و تامين مالي الزم براي بنگاه هاي اقتصادي 
بوده است گفت: در 8 ماهه نخست امسال معادل تمام 
سال گذشته تسهيالت به بنگاه اقتصادي پرداخت شده 
است.عباس معمارنژاد با اشاره به اينكه مهم ترين مشكل 
بنگاه هاي اقتصادي بحث تامين مالي است افزود: اين 
بنگاه ها در سال جاري تامين مالي نسبتا مناسبي را از 
طريق بورس و بازار سرمايه انجام دادند.بانك هاي كشور 
با توجه به اين مصوبه ها، جهت وصول مطالبات خود، 
يك امهال و استمهال بدهي را براي بنگاه هاي اقتصادي 
داشته اند تا اين بنگاه ها از اين طريق، مسير هموارتري 
در راستاي جهش توليد داشته باش��ند.معمارنژاد در 
بخش ديگري از سخنان خود به بحث ضريب نفوذ بيمه 
در كشور بر اساس قانون اشاره كرد و افزود: هدفگذاري 
براي شاخص يادش��ده حدود 7 درصد بود اما با وجود 
تالش ها اين ضريب در ح��ال حاضر به حدود 3 درصد 
رسيده اس��ت.معاون وزير اقتصاد در ادامه بيان داشت: 
با ابالغ مجلس شوراي اس��المي در خصوص صندوق 
بيمه همگاني حوادث طبيعي كه  آرزوي يك دهه اي 
مردم در نقاط حادثه خيز و آس��يب پذير بود محقق و 
اساسنامه آن نيز در هيات امنا تصويب شد و از اين پس 
مردم دغدغه كمتري در اين رابطه خواهند داشت.وي 
در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در رابطه با شعار »ما 
مي توانيم«در بياني��ه »گام دوم انقالب« رهبر معظم 
انقالب گفت: با توجه به تمركز مقام معظم رهبري در 
سال هاي گذش��ته به مباحث اقتصادي و نياز به تغيير 
پارادايم اقتصادي كشور در همه سطوح اعم از مسووالن، 
فعاالن اقتصادي و مردم اين احس��اس وجود دارد كه 
بايد تمامي سياست ها و مقررات با توجه به اين موضوع 
تنظيم شوند.معمارنژاد به پيشرفت هاي علمي كشور و 
داشتن نيروي انساني اليق و فرهيخته اشاره كرد و بيان 
داشت: با پيگيري هاي وزارت اقتصاد، اقتصاد ديجيتال 
و اقتصاد هوشمند در حال انجام است و در اين زمينه از 
استارتاپ ها و جوانان شاغل در اين شركت ها استفاده 
مي شود كه هم در نظام بانكي از اين استارتاپ ها حمايت 
كرديم و هم در نظام بيمه اي حمايت بيمه اي براي آنان 
انجام شده است.همچنين، سازمان امور مالياتي و گمرك 
كش��ور در مرتفع ساختن مشكالت در سال هاي اخير 
نقش اساسي داشتند.معاون وزير اقتصاد با اشاره به بيانيه 
گام دوم در جهت تقسيم عادالنه امكانات عمومي كشور 
نيز گفت: يكي از اقدام��ات مهم وزارت اقتصاد موضوع 
مقررات زدايي است بطوريكه در گذشته محدويت اخذ 
مجوز وجود داشت اما در حال حاضر، بيشتر مجوز هاي 
كسب و كار در سامانه پيشخوان ملي مجوزهاي كشور 
)4GB( قرار گرفته است و بخش��ي از اين مجوزها به 
شكل الكترونيكي انجام مي شود.معاون امور بانكي، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: 
در هشت ماه ابتداي امسال 1000 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت در اختيار فعاالن اقتصادي كشور قرار گرفته و 
پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين رقم به افزون 
بر 1300 هزار ميليارد تومان برسد.س��ال گذشته در 
مجموع 970 هزار ميليارد تومان تسهيالت به فعاالن 
اقتصادي پرداخت شد.وي ادامه داد: اين مهم بيانگر آن 
اس��ت كه بانك ها در راستاي ارايه تسهيالت به فعاالن 
اقتصادي به سهم خود عمل كردند و عالوه بر آن، از طريق 
بازار سرمايه نيز از ابتداي سال جاري تاكنون نزديك به 
3۵0 هزار ميليارد تومان تامين مالي انجام شده است.98 
درصد امور بانكي، ديجيتال و غيرحضوري انجام مي شود. 
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور 
اقتصاد و دارايي اظهار داشت: پيش از شيوع ويروس كرونا 
7۵ درصد امور بانكي به صورت الكترونيكي انجام  مي شد 
اما اكنون با توجه به زيرساخت هاي فراهم شده، اين رقم 
به 93 درصد افرايش يافته است.بانك ها بايد شرايطي 
فراهم كنند تا افزون بر انجام امور نقل و انتقال وجوه، ارايه 
تسهيالت بانكي نيز به صورت الكترونيكي انجام شود.

اكنون سفته براي تسهيالت كرونايي در چند بانك و از 
جمله بانك ملي به صورت الكترونيكي انجام مي شود و 
در راستاي كاهش مراجعه مردم به بانك ها تا چهار ماه 
آينده س��فته ها در تمامي بانك هاي كشور به صورت 
الكترونيكي انجام خواهد شد.وي درباره هوشمندسازي 
اقتصاد در حوزه بانك و ديجيتال كردن آن نيز توضيح 
داد: اكنون بس��ياري از بانك ها داراي زيرساخت هاي 
الزم از جمله افتتاح غيرحضوري حس��اب فراهم شده 
است اما برخي قوانين دست و پاگير وجود دارد كه كه 
براي رفع آنها تالش مي ش��ود.البته بانك ها بايد افزون 
بر ارايه خدمات الكترونيكي، فرايندهاي امور كسب و 
كار را نيز ساده سازي كنند تا دريافت تسيهالت بانكي 
براي مردم آسان تر شود.وي مقدار تسهيالت بانكي 
كرونايي به مردم و فعاالن اقتصادي را نزديك به ۵0 
هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: بطور تقريبي 
تسهيالت كرونايي به همه فعاالن اقتصادي كشور 
پرداخت شده است و فرصت استفاده از اين تسهيالت 

براي كسب و كارهاي باقي مانده نيز وجود دارد.

 بررسي درخواست وام ايران
از صندوق بين المللي پول 

پ��س از گذش��ت نزديك به يك س��ال از درخواس��ت 
تسهيالت سريع براي مقابله با ش��يوع ويروس كرونا، 
صندوق بين المللي پول اعالم كرد كه اين درخواس��ت 
ايران را كماكان در دس��ت بررس��ي دارد.جه��اد ازعور 
)Jihad Azour( مدير بخش خاورميانه و آسياي ميانه 
صندوق بين المللي پول به خبرگزاري آسوشيتدپرس 
گفت كه اين صندوق درخواست ۵ ميليارد دالر وام ايران 
را كماكان در دست بررسي دارد. اين نخستين درخواست 
وام ايران از صندوق از س��ال 1962 ميالدي )1341( به 
اين سو است.آنچه كه ايران به آن نياز دارد، آن است كه 
تنش ها يا مسائل اجتماعي را به گونه اي مورد توجه قرار 
دهد كه اطمينان يابد تدابير حفاظت اجتماعي متناسب 

با محافظت از آسيب پذيرترين گروه ها اتخاذ مي شود.

دور و تسلسل افزايش مخارج دولت، بدهي دولت، بدهي بانك ها و مطالبات معوق تا پايان آذر 99 موجب شد 

مطالبات معوق به باالي 200 هزار ميليارد تومان رسيد

كاهش شديد صادرات به تركيه
مقايسه ارقام ياد شده نش��انگر اين است كه رقم صادرات 
تركيه به ايران در بين كل ص��ادرات تركيه به گونه اي كه 
تركيه نتواند از آن چشم پوشي كند، نيست و اين مساله يكي 
از داليل سرفرود آوردن شركت هاي بزرگ ترك در مقابل 

تهديدهاي امريكا در تجارت با ايران است.

  كاهش حجم تجارت در سال هاي اخير 
حجم تجارت بين دو كشور بعد از خروج امريكا از برجام و 
وضع تحريم ها عليه ايران نيز به طور جدي كاهش يافته 
است. در سال 2016 ميالدي صادرات تركيه به ايران 4.96 
ميليارد دالر و واردات آن از ايران 4.7 ميليارد دالر و حجم 
تجارت بين دو كشور 9.7 ميليارد دالر بود. ارقام ياد شده 
در سال 2017 ميالدي به ترتيب 3.26 ميليارد دالر، 7.۵ 
ميليارد دالر و 10.76 ميليارد دالر بود. اين ارقام در س��ال 
2018 ميالدي 2.4 ميليارد دالر، 6.90 و 8.3 ميليارد دالر 
بود. ميزان صادرات تركيه به ايران در سال 2019 ميالدي 
برابر 2.31 ميليارد دالر، واردات آن كشور 3.29 ميليارد دالر 
و حجم تجارت دو كشور ۵.60 ميليارد دالر بود. در هفت ماه 
اول سال جاري ميالدي حجم تجارت بين دو كشور قريب 
به 4.2 ميليارد دالر بود. در ارائه آمار سال جاري آمار ترانزيت 
تجارت نيز لحاظ ش��ده است و با كسر رقم ياد شده حجم 
تجارت اعالمي 67 درصد كاهش مي يابد. ۵09 ميليون دالر 
از رقم ياد شده صادرات ايران به تركيه و 878 ميليون دالر نيز 
واردات ايران از تركيه تشكيل مي دهد. ارقام ياد شده نسبت 
به سال 2019 ميالدي بيانگر82 درصد و 37 درصد كاهش 
است. آمارها نشان مي دهد كه تا سال 2017 تجارت بين 
دو كشور رشد داشته اما از 2018 تا امروز حجم تجارت دو 
كشور در حال كاهش بوده و در حال حاضر تجارت دو كشور 
به اندازه نصف سال 2017 است و ۵0 درصد ظرف سه سال 

اخير كاهش داشته است. 

  افت ۱.7 ميلي�ارد دالري تراز تجاري ايران و 
تركيه در ۱۰ ماه نخست سال جاري ميالدي

تراز تجاري ايران و تركيه طي 10 ماهه نخس��ت 2020، 
حدود 1.7 ميليارد دالر نس��بت به مدت مش��ابه 2019 
تضعيف شده و ميزان صادرات ايران در همين مدت بيش 
از 74 درصد كاهش داشته اس��ت. طي 10 ماهه 2020، 
ايران ح��دود 79۵ ميليون دالر كاال به تركيه صادر كرده 
كه اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
بيش از 74 درصد كاهش داشته است. واردات ايران به اين 
كشور نيز طي اين مدت يك ميليارد و 3۵9 ميليون دالر 
بوده كه با افت 29 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
همراه بوده است.برآوردها نشان مي دهد كه علت اصلي 
كاهش اين آمار صادراتي تحريم هاي امريكا و پايين آمدن 
صادرات نفت و مشتقات نفتي ايران به تركيه بوده است. 
ايران در 10 ماهه ابتدايي سال 2019 حدود سه ميليارد 
دالر كاال به تركيه صادر كرده بود. در سال 2019 اين آمار 
از يك ميليارد و 900 ميليون دالر عبور كرده بود. به اين 
ترتيب تراز تجاري ايران در همكاري با تركيه حدود 1.7 

ميليارد دالر كاهش يافته است .در ماه اكتبر ايران به تركيه 
حدودا 94 ميليون دالر كاال صادر كرده كه نسبت به ماه 
قبل و همچنين نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهشي نشان 
نمي دهد. در اكتبر 2020، ايران 94 ميليون دالر كاال به 
تركيه صادر كرده كه نسبت به ماه قبل )سپتامبر2020( و 
ماه مشابه سال قبل )اكتبر 2019( تقريبا بدون تغيير مانده 
است. صادرات كااليي غيرنفتي ايران به تركيه در اين ماه نيز 
87 ميليون دالر بوده است؛ بدين معني كه در اكتبر 2020 
ايران تنها حدود 7 ميليون دالر كاالي نفتي )سوخت ها 
و روغن هاي معدني( به تركيه صادر كرده اس��ت .ارزش 
صادرات غيرنفتي ايران به تركيه در اكتبر 2020 نسبت به 
ماه قبل )سپتامبر 2020( رشد 2 درصدي داشته و نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل )اكتبر 2020( حدود 3 درصد 
كاهش يافته است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه 
از سومين ماه سال جاري ميالدي ميزان تجارت مشترك 
ميان دو كش��ور به ش��كل قابل توجهي كاهش يافته كه 
علت اصلي آن شيوع ويروس كرونا بوده است .اصلي ترين 
كاالهاي صادراتي ايران به تركيه را مواد پالستيكي، مس، 
روي، كود، آلومينيوم، سوخت هاي معدني و سنگ هاي 
قيمتي تشكيل مي دهند و همچنين اصلي ترين كاالهاي 
وارداتي از تركيه ديگ هاي بخار آب گرم، ماشين آالت و 
وسائل مكانيكي، توتون و تنباكو، كاغذ و مقوا و همچنين 
چوب و اجزاي آن بوده است. ارزيابي ها از تجارت مشترك 
ميان ايران و تركيه نش��ان مي دهد كه با توجه به كاهش 
صادرات ايران به اين همسايه غربي تركيه جايگاه خود در 
ميان اصلي ترين شركاي تجاري كشور را تا حدي از دست 
داده اس��ت و در حال حاضر اصلي ترين مقاصد صادراتي 
ايران - ع��راق، چين، امارات متحده عربي و افغانس��تان 
بوده اند. تركيه در بين كشورهايي كه ايران به آنها صادرات 
انج��ام مي دهد در رديف 2۵ و در رديف كش��ورهايي كه 
واردات انجام مي دهد در رديف هجدهم جاي دارد. در بين 
محصوالت صادراتي غيرنفتي ايران به تركيه محصوالت 
كشاورزي، ميعانات گازي، روي، آلومينيوم و اوره جاي دارد.

شيوع كرونا و بسته شدن مرزهاي دو كشور از ماه مارس 
نيز ضربه اي ديگر به روابط اقتصاي نه چندان مطلوب دو 
كشور وارد آورده است. تركيه با عنوان شيوع كرونا در ايران 
و با عنوان ممانعت از انتقال كرونا مرزهاي زميني و هوايي 
خود با ايران را مسدود كرد و در ماه هاي گذشته نيز با وجود 
باز شدن محدود مرزها و حتي ورود گردشگران خارجي به 
اين كشور، مرزهاي تركيه با ايران همچنان مسدود بود و 
در حال حاضر نيز مرزهاي زميني به طور محدود باز است. 
پروازهاي هوايي شركت هواپيمايي تركيه در مسير تهران 
- استانبول به طور محدود از روز جمعه آغاز شده است. تا 
ماه ها امكان مبادالت تجاري بين طرفين ميسر نبود و بعد 
از گفت وگوهاي مستمر بين طرفين امكان مبادالت تجاري 
دو كشور در ماه هاي گذشته از طريق خطوط راه آهن فراهم 
شد و ورود كاميون هاي ايراني به تركيه در حال حاضر بسيار 
محدود است.عالوه بر مساله مسدود بودن مرزهاي ميان 
دو كشور مساله مهم ديگري كه برخي سواالت را در اذهان 
تداعي مي كند عدم ترميم خط لوله گاز ايران به تركيه كه 
در خاك تركيه از سوي نيروهاي پ.ك.ك منفجر شده 
بود، است.خط لوله گاز ايران به تركيه در برهه هاي زماني 
مختلف از س��وي نيروهاي پ.ك.ك هدف حمالت قرار 
گرفته است ولي دولت آنكارا ترميم اين خط لوله را با سرعت 
و در يك مدت زمان بسيار كوتاه به پايان مي رساند، ترميم 
اين خط لوله در بعد از آخرين انفجار به گونه اي بود كه در 
گفت وگوهاي مس��ووالن عالي دو كشور نيز مطرح شد. 
تركيه ماه ها از ترميم اين خط لوله خودداري و بعد از آن اقدام 
به ترميم اين خط لوله كرد.ناظران آگاه با اشاره به اينكه در 
حال حاضر واردات نفت تركيه از ايران متوقف شده است 
و با تنگناهاي موجود هم در زمينه كرونا و هم تحريم هاي 
غيرقانوني امريكا عليه ايران توسعه روابط تجاري دو كشور 
در شرايط دش��واري قرار دارد، به نظر مي رسد در صورت 
پايان يافتن تحريم ها عليه ايران و با عادي شدن تجارت و نيز 
اصالح برخي قوانين مرتبط با تجارت و سرمايه گذاري ميان 
دو طرف احتمال افزايش روابط تجاري دو كش��ور فراوان 

است.روند صادرات ايران به تركيه طي دو سال اخير نشان 
مي دهد كه پيش از ژوئن 2019، ارزش صادرات نفتي ايران 
با تركيه در سطح بسيار بااليي قرار داشت كه بعد با تقريبا 
صفر شدن صادرات نفتي ايران به تركيه، ارزش كل صادرات 
كااليي و ارزش صادرات غير نفتي تقريبا برابر شد.نكته مهم 
ديگر كاهش شديد صادرات ايران به تركيه طي مارس تا مه 
2020 است كه دليل عمده آن شيوع گسترده كوويد-19 
و محدوديت هاي اعمال ش��ده پس از آن است. در اكتبر 
2020، ارزش واردات ايران از تركيه نيز 17۵ ميليون دالر 
بوده كه نسبت به ماه قبل رشد 3.2 درصدي و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل رشد حدود 2 درصدي را تجربه كرده 
است. با وجود كاهش ش��ديد صادرات ايران به تركيه در 
نيمه نخست 2019 و ماه هاي پس از آن، ارزش واردات از 
اين كشور آنچنان كاهش نيافته و هم اين امر باعث شده تراز 
تجاري ايران با تركيه، با اينكه پيش از ژوئن 2019 مثبت و 
به نفع ايران بوده، در ماه هاي آتي به  استثناي مارس 2020، 
منفي و به نفع تركيه شود.طي 10 ماهه نخست 2020، 
بيشترين ارزش صادرات ايران به تركيه، مربوط به كاالهاي 
مواد پالس��تيكي بوده كه با 180 ميلي��ون دالر صادرات 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت 1۵ درصدي را تجربه 
كرده است.در ميان 10 قلم عمده صادراتي ايران به تركيه 
طي مدت مورد بررسي، تنها محصوالت سنگ هاي قيمتي 
و فلزات گرانبها و محصوال ت شيميايي معدني، تركيبات 
آلي معدني با رشد ارزش صادرات )به ترتيب افزايش حدود 
3.8 برابري و رشد يك درصدي( همراه بوده اند. بيشترين 
واردات اي��ران از تركيه نيز مرب��وط به بخش رآكتورهاي 
هسته اي وديگ  هاي بخار، معادل 263 ميليون دالر بوده 
كه با رشد 41 درصدي نسبت به 10 ماهه 2019 همراه 
شده است. در ميان 10 قلم عمده وارداتي ايران از تركيه، 
به استثناي محصوالت توتون و تنباكو، ساير محصوالت 
وارداتي با كاهش ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته مواجه شده اند.
اقتصاد تركيه در حال حاضر يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد 
است و دولت آنكارا در برخي موارد با استفاده از بانك هاي 
دولتي براي تنظيم بازار استفاده مي كند. شركت هاي دولتي 
بزرگ هم همانند شركت نفت تركيه يا شركت دولتي گاز 
»بوتاش« نيز به دليل ارتباطات گسترده بين المللي مايل به 
تاثير پذيري از تحريم ها عليه ايران نيستند و اين مساله نيز 
يكي از مهم ترين داليل در عدم توسعه روابط اقتصادي دو 
كشور است.با وجود ايجاد مكانيسم هايي از قبيل تجارت 
ب��ا پول ملي و نيز مبادله كاال به كاال بين دو كش��ور اما، به 
دليل مسدود بودن سيستم سوييفت در حال حاضر امكان 
مراودات بانكي بين ايران و تركيه بسيار اندك است و اين 
مساله نيز ريسك تجارت را بسيار افزايش داده است. مساله 
ياد شده يكي از داليل كاهش مباالت تجاري بين دو كشور 
است. هر چند روابط اقتصادي بين دو كشور در سال هاي 
گذشته توسعه يافته، ولي با در نظر گرفتن حجم توسعه 
روابط خارجي تركيه در سال هاي گذشته افزايش ميزان 

حجم روابط با ايران جلوه چنداني ندارد.

 درصد رشد نسبت به اسفند 98 رقم در آذر 99 شاخص 
عملكرد 9 ماهه 

313026.6نقدينگي 

11146بدهي دولت به بانك مركزي 

36524.6بدهي دولت به بانك ها 

12614.6بدهي بانك ها به بانك مركزي 

مطالبات معوق، مشكوك الوصول، سر رسيد گذشته، 
22827.6خريد دين و اموال معامالت 

مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري يا بدهي 
210430.8بخش خصوصي به بانك ها 

ادامه از صفحه اول

آمار تجارت در چهار سال اخير، حكايت از افت صادرات ايران به تركيه دارد - اعداد تجارت، واردات و 
صادرات به ميليارد دالر

واردات ايران سال 
از تركيه

صادرات ايران 
رشد تجارت نسبت حجم تجارت دو كشوربه تركيه

به سال قبل - درصد

20164.964.79.7-
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20192.313.295.6-32
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كاهش 2020 نسبت به 
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-1.7 ميليارد دالري

رتبه تركيه در تجارت 
-182520با ايران



رقيه  ندايي|
واگذاري دو باشگاه ورزشي بزرگ پايتخت يعني استقالل 
و پرسپوليس به يك كالف س��ردرگم تبديل شده است. 
مهم ترين ابهام براي عرضه اين دو باشگاه ميزان دارايي ها، 
تنظيم صورت هاي مالي، انباشت بدهي ها و موارد با اهميت 
اس��ت كه تمامي آنها در يك ابهام تمام عي��ار قرار دارند و 
دولت هاي مختلف هم از پس اجراي آن تاكنون  بر نيامده اند. 
بسياري از مديران دولتي و فعاالن بورسي بر اين عقيده اند 
كه روند خصوصي سازي باشگاه هاي سرخابي در دهه فجر 
وارد فاز اجرايي مي شود و شركت فرابورس ايران را به دليل 
سهولت نسبي در مقايسه با بورس تهران در راستاي ورود 
به بازار سهام برگزيدند اما؛ اين قبيل اظهارنظر ها با واقعيات 
موجود فاصله زيادي دارند و احتمال بورسي شدن اين دو 

باشگاه بسيار اندك است.
هفته گذشته كه دژپس��ند، وزيراقتصاد و اموردارايي در 
جلسه هيات دولت از عزم راسخ در راستاي عرضه سهام دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس خبر داد. وي تاكيد كرد: فراهم 
نبودن مقدمات و شرايط عرضه با توجه به صورت هاي مالي 
غيرشفاف و عدم به روز رساني اطالعات از سوي باشگاه ها در 
حال حاضر به عنوان موانع بزرگي مطرح  هستند كه احتماال 
به اين زودي ها بر طرف نخواهند شد. وزارت اقتصاد و دارايي 
بايد اطمينان حاصل كند كه منافع دو باشگاه و سهامداران 

در عرضه اوليه به بورس حفظ خواهد شد.

   موانع سرخابي ها براي عرضه در بازارسهام
موانع و چالش هايي درباره عرضه س��هام دو باشگاه بزرگ 
پايتخت يعني پرسپوليس و استقالل وجود دارد كه بايد 
تا پيش از عرضه از س��وي مديران باشگاه ها مرتفع شوند. 
عدم وجود زيان انباشته و همچنين سودآوري هر دو باشگاه 
در آخرين دوره مالي يعني صورت مالي منتهي به اسفند 
سال ۹۸ شرط بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه مديران 

و متوليان سرخابي ها قرار گيرد.
 طبق آخرين سخنان معاون سازمان خصوصي سازي زيان 
انباشته ۱۳۵ ميليارد توماني پرسپوليس و ۱۵۵ ميليارد 
توماني اس��تقالل در مهر س��ال ۹۸، برآورد شده است. از 
سويي دعاوي داراي اثر و با اهميت عليه باشگاه ها با وجود 
انواع و اقسام شكايت هاي حقيقي و حقوقي از آنها پيش از 
ورود به بازار س��هام بايد تعيين تكليف شوند. سهامي عام 
بودن پيش شرط ديگري است كه شركت ها براي عرضه 
اوليه بايد لحاظ كنند اما؛ ظاهرا ش��امل باشگاه استقالل 
نمي شود و اين مجموعه به عنوان »غيرسهامي عام« ثبت 
شده است. سرمايه ثبت شده باشگاه ها هم از اهميت بااليي 
برخوردار است كه بر اساس قوانين فرابورس ميزان سرمايه 
ثبت شده حداقل بايد يك ميليارد تومان باشد. سرمايه ثبت 
شده پرسپوليس يك ميليون تومان و سرمايه استقالل ۱۰ 
ميليون تومان بود كه بعد از ارزش گذاري اموال، س��رمايه  
باشگاه پرسپوليس به ۷۰۱ ميليارد رسيد و براي باشگاه 
استقالل به بيش از ۷۱۹ميليارد تومان افزايش يافت. در 
خصوص زمان عرضه سرخابي ها در فرابورس حرف و حديث 
زياد است ولي آخرين جزييات از واگذاري برند اين دو تيم 
نشان مي دهد زمان بورسي شدن پرسپوليس نزديك تر از 

استقالل خواهد بود. 
عرضه سهام سرخابي ها در فرابورس پس از اخذ مصوبه 
هيات پذيرش فرابورس عملياتي خواهد ش��د، به اين 
صورت كه پس از پذيرش بايد درج نماد انجام ش��ود و 
سپس شاهد عرضه اوليه خواهيم بود، اين در حالي است 
كه مدارك دو تيم براي ورود به اين مرحله ناقص است و 
هر دوتيم در زمان هاي مختلفي عرضه اوليه خواهند شد. 
سال مالي فعاليت باشگاه استقالل و پرسپوليس يكي از 
داليل اصلي عدم همزماني محسوب مي شود. بطوري 
كه سال مالي پرس��پوليس ۳۱ خرداد ماه و سال مالي 
اس��تقالل ۳۱ تير ماه است؛ بنابراين صورت هاي مالي 
۶ ماهه براي پرسپوليس ۳۰ آذر ماه و براي استقالل ۳۰ 
دي ماه است به همين دليل ارايه صورت هاي مالي توسط 
باشگاه استقالل ممكن است كمي طول بكشد و نسبت 

به پرسپوليس زمان بيشتري ببرد. اما اوضاع سرخ پوشان 
پايتخت بهتر از آبي پوشان است. از قرار معلوم هفته جاري 
جلسه معارفه پرس��پوليس در فرابورس برگزار شده و 
مديران شركت پرسپوليس و تيم مالي آن، اين باشگاه را 
با توجه به وضعيت صورت هاي مالي و فعاليت هايي كه 
در دستور كار دارند معرفي كرده اند، اين در حالي است 
كه اطالعات شركت پرسپوليس توسط فرابورس ناقص 
عنوان شده، از اين رو تا تكميل اطالعات و ارايه گزارش 
حسابرس��ي دوره مالي ۶ ماهه منتهي ب��ه ۳۰ آذرماه، 
موضوع در هيات پذيرش فرابورس مطرح نخواهد شد. 
يكي از موضوعات مهمي كه باش��گاه پرسپوليس بايد 
انجام دهد تهي��ه صورت هاي مالي ۶ ماه منتهي به ۳۰ 
آذر است كه مسووالن باشگاه اعالم كردند حسابرسي 
و بازرسي قانوني شركت در حال انجام است. بر همين 
اساس بعد از اين اقدامات، شركت فرابورس بررسي هاي 
الزم را انجام و گزارش��ي را تهي��ه مي كند تا براي طرح 
در اختيار هيات پذي��رش قرار گيرد.به گفته تيم مالي 
استقالل فعاليت هاي آبي ها براي ورود به فرابورس در 
حال انجام است اما گزارش اطالعات اين شركت نسبت 
به پرسپوليس با دو هفته تاخير به فرابورس ارايه شده و باز 

هم ممكن است پرونده آنها داراي نواقصي باشد.

    حساسيت عامل تاخير در عرضه
فردين آقا بزرگي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص عرضه 
استقالل و پرسپوليس در فرابورس، مي گويد: بحث ورود 
استقالل و پرسپوليس به تابلوي فرابورس قدمت ١٠ ساله 
دارد اما به سبب فراگيري و حساسيتي كه در بين طرفداران 
وجود دارد ورود آنها به تاالر معامالتي به طول انجاميد. در 
حال حاضر مشكالتي در رابطه با صورت هاي مالي، عدم 
توجيه پذيري س��رمايه گذاري در بحث سود آوري وجود 
دارد، پس مي توان گفت در مقطع فعلي به جز حفظ منافع و 

تامين نقدينگي دولت منفعت چنداني ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد مي كند: با توجه به ساختار 
فعلي بازار سرمايه ورود چنين شركت هايي به اين طريق 
كه دولت هدايت كننده و سكان دار آن هست به ايفاي اصل 
۴۴ قانون اساسي شباهت ندارد. بازاري كه مستعد و زمينه 
الزم براي اصالح منفي را داش��ته باشد به هرگونه خبري 
واكنش منفي نشان مي دهد، اگر خبر عرضه اين دو باشگاه 
مذكور در اوايل تابستان بود قطع به يقين واكنش بازار نيز به 
طبع آن منفي بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا استقالل 

و پرسپوليس قابليت اجرا كردن طرح سود آوري را دارند 
يا خير؟ مي گويد: اين امر بستگي دارد كه سهام استقالل 
و پرسپوليس در كدام تابلو عرضه ش��ود به علت آنكه در 
فرابورس تابلوهايي است كه علي رغم آنكه چشم اندازي سود 
آوري حتي آينده هم نداشته باشد در فرابورس پذيرش شود. 
وزير اقتصاد نيز بنا به وظايفي كه داشتند، يك اطالعاتي 

مي دهند كه به زعم خودشان براي بازار خوشايند است.
آقا بزرگي در رابطه با سال مالي منتهي به پذيرش، اظهار 
مي كند: اگر باشگاه اس��تقالل يا پرسپوليس سرمايه در 
گردش به منظور پرداخت بدهي هاي خود نداشته باشند به 
علت آنكه زيرنظر دولت هستند اقدام به فروش دارايي هاي 

خود مي كنند تا ميزان نقدينگي الزم را به دست آورند.

   سرخابي ها در بورس حضور مي يابند؟
مشاور وزير اقتصاد در رابطه با اينكه آيا پرسپوليس و استقالل 
قابليت اجرا كردن طرح سود آوري را دارند يا خير؟ گفت: 
باشگاه هاي مذكور براساس شرايطي كه به فرابورس ارايه 
مي دهند در تابلوهاي مختلف پذيرش مي ش��وند پس از 
اين امر امكان دارد شرايط سود آوري در طول زمان برايش 
امكان پذير شود حتي ممكن اس��ت در آينده اين دو نماد 

قابليت معامله در بورس را هم پيدا كنند.
ش��قاقي در پاس��خ به اينكه آيا پس از عرضه، خريدهاي 
تعصبي بعضي از هواداران ممكن است بر بازار سرمايه تاثير 
بگذارد يا خير؟ گفت: با توجه به اهميت اين دو باشگاه در 
بين هوادارانش بايد تالش شود تا پيامد هاي مثبت و منفي 
اين موضوع ديده شود، پس الزم است هيات مديره اي كه 
از جانب دو باشگاه به منظور حضور در بازار سرمايه انتخاب 

مي شوند از مسائل اقتصادي آگاه باشند.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از عرضه اين دو باشگاه آيا 
همچنان دولت بر آنها نظارت خواهد كرد يا خير؟ تصريح 
كرد: با توجه به اين مس��اله كه نقشه سهامداران آن فعال 
مشخص نشده نمي شود در اين رابطه صحبت چنداني كرد، 
همچنين بايد ديد كه دولت سهام داران اين دو باشگاه را در 

بورس چگونه خواهد ديد.
در پايان با توجه به صحبت هايي كه كارشناسان ارايه دادند 
بايد گفت نهادهاي سياست گذاري كه در رابطه با واگذاري 
اين دو باش��گاه تصميم مي گيرند بايد قبل از اينكه آن را 
رسانه اي مي كردند نخست مشكالتشان را رفع مي كردند، 
زيرا چنين خبرهاي ضد و نقيض در شرايطي كه بازار ملتهب 

است به راحتي مي تواند جو آن را متشنج تر كند.

   سهامداري و هواداري متفاوت است
از سويي ديگر مبينا بني اسدي مدير ارتباطات فرابورس ايران 
با اشاره به برگزاري جلسه معارفه پرسپوليس در روز دوشنبه 
به صورت آنالين گفت: روز سه ش��نبه نيز جلس��ه معارفه 
اس��تقالل به صورت آنالين برگزار شد و طي اين جلسات 
آشنايي مديريت و مجموعه پذيرش فرابورس با وضعيت دو 
شركت اتفاق افتاد. در اين جلسات مواردي نسبت به وضعيت 
صورت هاي مالي در مورد اينكه اطالعات به روز رساني نشده 
بودند، مطرح و قرار ش��د دو شركت اطالعات به روز رساني 
شده را طي روزهاي آينده در اختيار فرابورس قرار دهند. وي 
گفته بود: فرآيند پذيرش هر شركت در بورس و فرابورس 
بستگي به روند طي شدن اين اصالحات مورد نياز در خود 
شركت دارد و هرچه سريع تر بتوانند خود را با ساختار پذيرش 
تطبيق دهند اين فرآيند زودتر اتفاق مي افتد. مدير ارتباطات 
فرابورس ايران با تاكيد بر اينكه موضوع اصالح ساختارهاي 
اين دو تيم تا حد زيادي انجام شده و تغيير اصالح ساختاري 
قابل مشاهده است، گفت: اينكه در نهايت پذيرش خواهند 
شد يا نه منوط به اطالعاتي است كه طي روزهاي آينده در 
اختيار فرابورس قرار مي دهند. درواقع بايد اطالعات را تكميل 
كنند و دوباره در هيات پذيرش مطرح شوند. بني اسدي به 
اين پرسش كه آيا صورت هاي مالي دو تيم امكان پذيرش 
را به آنها مي دهد، پاسخ داد: بازارهاي متنوعي در فرابورس 
وجود دارد. بازار اول، بازار دوم و بازار پايه. شركت ها با توجه 
به شرايطي كه دارند يا در بازار اول و دوم پذيرش مي شوند يا 
در بازار پايه درج خواهند شد. بايد با توجه به اطالعاتي كه در 
اختيار فرابورس قرار مي دهند، بررسي شود كه شرايط كدام 
بازار را احراز مي كنند. وي همچنين به اين س��وال كه آيا با 
توجه به هواداران ميليوني دو تيم و عالقه هواداران به حمايت 
از تيم ها از طريق خريد س��هام و با توجه به بدهي هاي دو 
باشگاه، سرمايه مردم به خطر نخواهد افتاد، پاسخ داد: دركل 
وضعيت خصوصي سازي از طريق بازار سرمايه در حوزه هاي 
مختلف از جمله حوزه هاي ورزشي و فرهنگي اتفاق خوبي 
اس��ت كه بايد در هر كش��وري رخ دهد. تيم هاي بورسي 
زيادي در دنيا وجود دارند كه سهامش��ان در بازار سرمايه 
عرضه مي شود و اين اقدام بايد در ايران از جايي آغاز شود. 
مدير ارتباطات فرابورس ايران تاكيد كرد: تعريف سهام دار با 
هوادار فرق دارد. بايد اين تفكيك صورت بگيرد. تاكنون هم 
شاهد فضاي احساسي در بازار سرمايه بوديم. برخي رشدها 
و نزول ها در بازار سرمايه صرفا احساسي بوده اند. هواداران 

بايد بدانند وضعيت سهامداري متفاوت است.
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دولت سهامداران بورس را 
رها نكند

محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به وضعيت بازار 
سرمايه گفت: چندي پيش رييس دفتر رييس جمهور 
اش��اره كردند كه مجلس در ب��ورس دخالت نكند ما 
خودمان مشكالت بورس را رفع مي كنيم، خواسته ما 
هم همين است، ما تاكيد داريم هنگامي كه دولت مردم 
را به س��رمايه گذاري در اين بازار دعوت مي كند بايد از 
سرمايه گذاران حمايت كند. وي افزود: بورس به يك توپ 
سرگردان در زمين فوتبال دولت تبديل شده است كه 
بازيكنان اين زمين وزرا و مسووالن اين حوزه هستند، هر 
شخصي كه از راه مي رسد حتي در برخي موارد مجلس 
بدون اينكه هدفي براي گل زدن داشته باشد به اين توپ 
ضربه اي مي زند و اين توپ به سمتي پرتاب مي شود، اين 
امر هم براي بازار سرمايه اتفاقي ناخوشايند است. نماينده 
مردم سپيدان در مجلس تصريح كرد: دولت يك وظيفه 
جدي برعهده دارد و آن هم حراست و صيانت از سرمايه 
سهامداران است، زماني كه مردم را به سرمايه گذاري در 
بورس دعوت مي كند نبايد آنها را رها كند، رييس جمهور 
بايد به عنوان يك راهبر همه وزراي كابينه را براي رفع 
مشكل اين بازار و حمايت از سرمايه گذاران موظف كند، 
حمايت از اين بازار هم نبايد صرفا در حد شعار باشد بايد 

اين مهم را به صورت علني و جدي شاهد باشيم.

پنج ستاره هاي بازار سرمايه
درجه بندي براساس ش��يوه نامه درجه بندي عملكرد 
صندوق هاي سرمايه گذاري موسسه رتبه بندي اعتباري 
برهان صورت گرفته است و پنج صندوق توانستند در هر 
سه دوره، باالترين درجه رتبه بندي موسسه برهان يعني 
نشان »پنج س��تاره« )MFR-۵( را دريافت كنند. سه 
صندوق از جمع برترين ها در گروه صندوق هاي سهامي 
قرار مي گيرند و دو صندوق ديگر بادرآمد ثابت هستند. 
صندوق هاي آسمان آرماني سهام شركت سبدگردان 
آس��مان با نماد آساس، هستي بخش آگاه سبدگردان 
آگاه با نماد آگاس و باران كارگزاري بانك كش��اورزي، 
صندوق هاي در سهام ليست رتبه بندي برهان بوده اند. 
صندوق هاي با درآمد ثابت گس��ترش فرداي ايرانيان 
كارگزاري بانك آينده و س��پهر تدبيرگران كارگزاري 
تدبيرگران ف��ردا، ديگر صندوق هاي پنج س��تاره اين 
فهرست رتبه بندي هس��تند كه در گروه صندوق هاي 
با درآمد ثاب��ت قرار مي گيرن��د. درجه بندي عملكرد 
صندوق هاي سرمايه گذاري، توسط برهان بر اساس اين 
شيوه نامه انجام مي شود. درجه بندي عملكرد صندوق ها، 
مبتني بر يك مدل كاماًل كّمي است و طوري طراحي 
شده است كه سرمايه گذاران را قادر سازد عملكرد گذشته 
هر صندوق را پس از تعديل بر مبناي ريسك، در مقايسه 
با صندوق هاي همتاي خود ارزيابي كنند. درجه بندي 
عملكرد صندوق سرمايه گذاري بر اساس بازدهي تعديل 
شده بر مبناي ريسك و مقايسه آن با گروه هاي همتا در 
دوره هاي مشابه انجام مي شود. اين درجه بندي، يك بار 
با لحاظ ريسك تمركز و يك بار بدون لحاظ ريسك تمركز 
تعيين و در ادوار سه ماهه به روز رساني مي شود. برهان، 
صندوق ها را از نظر عملكرد به پنج دسته درجه بندي 
 )MFR-۵( »مي كند كه باالترين درجه، »پنج ستاره
و پايين ترين درجه، »تك س��تاره« )MFR-۱( است. 
ريسك تمركز ناشي از تمركز سرمايه گذاري در تعداد 
كمي از شركت ها يا صنايع است. برهان صندوق ها را از 
نظر ريسك تمركز به پنج دسته از ريسك تمركز خيلي 

زياد تا ريسك تمركز خيلي كم، طبقه بندي مي كند.

 »ماركت ايمپكت«
 گامي براي تعادل بورس

امين دامچه، مدير سرمايه گذاري شركت سرمايه گذاري 
كاريزما، در گفت وگو با سنا اظهار كرد: در تعريف »ماركت 
ايمپكت« مي توان گفت سرمايه گذاران به عنوان شخص 
حقيقي يا حقوقي اگر بيش از حدنصاب مشخص شده 
قصد فروش يك سهمي را داشته باشند، بايد آن را بطور 
بلوكي و در بازاري ديگر انجام دهند. ماركت ايمپكت به 
نوعي همان معامالت بلوكي بطور عادي است. در دنيا 
حدود ۳۰ الي ۴۰ درصد از معامالت به اين شكل انجام 
مي شود؛ البته به نظر من در بازار ايران اين حجم مقداري 
پايين تر و نحوه انجام معامله نسبت به معامالت عادي 
دشوارتر خواهد بود. دامچه تاكيد كرد: بازار از پاييز سال 
گذشته تا تابستان ۱۳۹۹ با رشد زيادي همراه بود و از 
آن زمان بسياري از سهم ها با افت زيادي مواجه شدند. 
اين موضوع تحت تاثير عوامل زيادي از جمله كاهش 
قيمت دالر، تعميم سهامداران در مسائل قيمت گذاري 
فوالد به ساير صنايع و نيز تحت تاثير عوامل هيجاني و 
نه بنيادين قرار گرفت. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه 
داد: براين اساس، ايجاد ماركت ايمپكت در بازار سبب 
انتقال فروش هاي سنگين به بازاري ديگر و محدوديت 
در اين نوع فروش ها مي شود كه نتيجه آن جلوگيري از 
زيان به سهامداران در اين شرايط است. وي يادآور شد: 
پيش از اين، ش��ركت هاي حقوقي كه اقدام به فروش 
برخي سهم ها مي كردند، با اخطار و در مواردي تعليق 
كد معامالتي از طرف سازمان بورس مواجه مي شدند. 
به نظر مي رسد با تصويب ماركت ايمپكت، شرايط به 
خصوص در مورد شركت هاي حقوقي مطلوبتر از قبل 
خواهد شد. به نظر من از اين طريق حجم هاي سنگيني 
كه حقوقي ها به فروش ميرسانند، كاهش پيدا مي كند. 
مدير سرمايه گذاري شركت كاريزما توضيح داد: برخي 
شركت ها بطور خودكار با توجه به حمايت هايي كه روي 
تابلو از سهم هاي خود مي كنند، بطور غيررسمي ماركت 
ايمپكت را انجام مي دهند. هدف اصلي اين شركت ها اين 
است كه سهامدارها از افت قيمت سهم آسيب نبينند. 
براين اس��اس، افرادي كه سهام آن ش��ركت ها را دارند 
اميدواري بيشتري نسبت به سهم خود پيدا مي كنند. 
دامچه در پايان تاكيد كرد: ماركت ايمپكت نيز همين 
هدف را دارد، تا س��هامداران ش��ركت هاي مختلف به 
خصوص شركت هاي خرد از فروش برخي حقوقي ها 
يا اشخاص حقيقي كه سهم سنگيني دارند، روي تابلو 

جلوگيري به عمل بياورند.

 حقوق سهامداران 
خط قرمز سازمان بورس است

محمدعلي دهقان دهنوي رييس س��ازمان بورس در 
نشست با مديران فوالدي كش��ور گفت: شما مديران 
صنعت فوالد كشور، وكيل ميليون ها سهامدار عدالت 
هستيد و بايد از حقوق آنها دفاع كنيد كه خوشبختانه اين 
اراده و رويكرد برقرار شده است. تقريبا ٩٠ درصد جمعيت 
كشور بطور مستقيم و غيرمستقيم باسهام عدالت در 
ارتباط هس��تند و قطعا بايد از منافع آنه��ا دفاع كرد. او 
افزود: از شما توليدكنندگان فوالد كشور مي خواهيم 
در راه توسعه بازار س��رمايه و ايجاد رقابت در بازار به ما 
كمك كنيد چون قطعا شفافيت و رقابت به توسعه شما 
نيز كمك مي كند؛ از سوي ديگر شما وكيل ميليون ها 
سهامدار هس��تيد تا حق آنها اجحاف نش��ود كه اين 
مسووليت سنگيني است. دهقان دهنوي اظهار داشت: 
ما به عنوان متوليان بازار سرمايه از شما توليدكنندگان 
مي خواهيم افق هاي پيش روي توليد و توسعه شركت 
خود را براي سهامداران شفاف سازي كنيد تا ارزندگي 
ش��ركت هاي فوالدي براي سهامداران نمايان شود. به 
گفته وي، برنامه هاي اصلي سازمان بورس اوراق بهادار 
براي تكميل فرايندها و بوروكراسي هاي صنعتي اين 
است كه در ابتدا يك ميز براي گروه هاي معدني و فلزي 
تشكيل شود تا فرصت بيشتري براي بازنگري و بررسي 
دستورالعمل ها و مقرارت داشته باشيم و با ديد بازتري 

خواسته ها را محقق كنيم.
دهقان دهنوي در ادامه به بورس كاال اشاره كرد و افزود: 
بورس كاالي ايران در ماهيت خود يك پلتفرم معامالت 
است و اين بستر معامالت، تعيين كننده قيمت نيست 
بلكه مكاني را فراهم كرده اس��ت كه قيمت ها براساس 
عرضه و تقاضا كش��ف ش��ود؛ بنابراين هر گونه اعمال 
دس��توري قيمت در بورس كاالي ايران يعني انحراف 
قيمت و ضربه زدن به اقتصاد كش��ور. او تاكيد كرد: هر 
گونه دخالت در قيمت كاالها از جمله فوالد در بورس، 
شفافيت را كاهش مي دهد و عدالت را نقض مي كند؛ از 
اين رو سازمان بورس براساس قانون، اجازه قيمت گذاري 
دس��توري را نمي دهد كه خوش��بختانه تعامل بسيار 
مطلوبي با وزارت صمت و ش��خص وزير صمت ايجاد 
شده است. رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه اهداف 
وزارت صمت و س��ازمان بورس، يكي است و همگي به 
دنبال توسعه صنعت فوالد و كنار رفتن فضاي مه آلود 
در اقتصاد هستيم، گفت: هفته گذشته با معاون جديد 
معدني وزير به مجلس رفتيم و خوشبختانه مسيري 
روشن و اتفاق هاي مثبتي در حوزه فوالد در حال تحقق 
اس��ت. او افزود: چش��م انداز بازار فوالد در كشور بسيار 
درخشان است بنابراين به همت تالش هاي زيادي كه 
در دست اجراست، تمام اقدامات انجام خواهد شد تا تمام 
زنجيره فوالد كشور در بورس كاالي ايران عرضه شود. 

ناصر تق��ي زاده مديرعامل ش��ركت معدني و صنعتي 
چادرملو نيز در اين نشست با اعالم اين خبر كه چادرملو 
۵۰۰ هزار تن س��نگ آهن براي تامين نياز واحدهاي 
ف��والدي به وي��ژه ذوب آهن ب��ه صورت ح��راج باز در 
بورس كاال عرضه خواهد ك��رد گفت: ذخاير خوبي در 
حال اكتش��اف داريم و اين خبر را به محض اطالعات 
بيشتر در اختيار سهامداران خود قرار خواهيم داد. در 
تصميم گيري ها بايد يك تعامل همه جانبه ميان وزارت 
صمت، بورس و شركت هاي توليدكننده شكل بگيرد تا 
مسائل به نحو احسن حل و فصل شود. تقي زاده تصريح 
كرد: براي همكاري بيش��تر با مجموعه بازار سرمايه و 
بورس كاال آمادگي كامل داريم و از هر گونه اقدامي كه به 
حمايت از سرمايه هاي مردم در بورس منتهي شود دريغ 
نخواهيم كرد. وي با بيان اينكه توليدات چادرملو فراتر از 
برنامه سال جاري است و توليد شمش شركت نيز ۳۰ 
درصد افزايش خواهد يافت، گفت: تحريم نه در توسعه و 
نه در طرح ها توقف ايجاد نكرده و تنها بخشي از هزينه ها را 
افزايش داده است و در واقع شرايط صنعت فوالد و معدن 

كشور بسيار مطلوب ارزيابي مي شود.

فوالدي ها به دنبال بستري شفاف
رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان 
فوالد در اين جلسه گفت: هميشه نياز به ايجاد بازاري 
متشكل و س��ازمان يافته براي تقابل آزاد عرضه و 
تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت در كشور احساس 
ش��ده و بورس كاال توانسته فضايي را به وجود آورد 

كه از التهابات بازار فوالد كاسته شود. 
او با بيان اينكه براساس تاكيد ساير مديران فوالدي 
بايد در تصويب طرح تنظيم فوالد در مجلس تامل 
ش��ود تا اين طرح چوب الي چ��رخ صنعت فوالد 
نگذارد، گفت: شفاف س��ازي به ب��ازار فوالد خيلي 
كمك مي كند و بايد تاكيد شود كه فوالدي ها به هيچ 
عنوان به دنبال رانت در زنجيره فوالد نيستند و تنها 
خواستار كار كارشناسي از سوي مسووالن هستند؛ 
بنابراين دو وزارت خانه اقتصاد و صمت بهتر است 

در اين راستا گام بردارند.

 دستورالعمل تضامين 
اجرايي مي شود 

حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران 
در پايان اين نشس��ت از تالش همه جانبه رييس 
س��ازمان بورس، مديران فوالدي و وزارت صمت 
در جهت بهبود فراينده��ا در حوزه مبادالت بازار 
ف��والد قدرداني كرد. س��لطاني نژاد ب��ا اعالم اين 
خبر كه دس��تورالعمل تضامين در بورس كاال در 
حال نهايي ش��دن اس��ت گفت: با اجرايي شدن 
اين دس��تورالعمل، بسياري از مشكالت تضامين 
ش��ركت ها براي فعاليت در ب��ورس كاال برطرف 
مي شود. وي همچنين در پايان اظهار داشت: هدف 
دكتر دهقان از همان ابتداي حضور در س��ازمان 
ب��ورس، هم افزايي در حوزه فوالد بوده اس��ت كه 
قطعا بحث ش��يوه نامه و اصالح آن را با هماهنگي 
وزارت صمت نهايي خواهيم كرد و بايد اعالم شود 
كه هم اكنون اختالف نظري ميان بورس و وزارت 
صمت وجود ندارد و شرايط براي ثبات و پايداري 

شرايط بازار مهيا است.

»تعادل« شرايط عرضه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در بازارسرمايه را  بررسي مي كند

چراسهامسرخابيهاعرضهنميشود؟

خروج ۳۵۰ ميلياردي بانكي ها در اولين روز هفته رقم خورد

سقوط بورس با هيجان منفي
در معامالت روز شنبه بيش از ۶ ميليارد و ۹۲۳ ميليون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۷۰ هزار و ۹۱۱ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
هفت ه��زار و ۲۰ واحد كاهش به ۴۱۶ هزار و ۱۲۷ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با چهار هزار و ۵۹۱ واحد افت به 
۲۷۲ هزار و ۱۴۶ واحد رسيدند. شاخص بازار اول ۳۱ هزار 
و ۵۸۰ واحد و شاخص بازار دوم ۶۱ هزار و ۹۵۰ واحد كاهش 
داشتند. حقوقي ها در روز مذكور حدود هزار و ۹۳۰ ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد ۷هزار 
و ۷۵۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۳۱درصد يعني 
۲هزار و ۳۷۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
۲۵درص��د از كل معامالت ش��د.  بيش��ترين تزريق پول 
حقوقي ها در بازارسهام در گروه هاي»بانك ها و موسسات 
اعتباري«، »فلزات اساسي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم 
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »س��اخت 
محص��والت فلزي« و »فعاليت هاي هنري، س��رگرمي و 
خالقانه« به نفع حقيقي ها تمام شد. آخرين قيمت ۸۵نماد 
حداقل سه درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها افزايش 
يافته و ۴۳۴نماد با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه 
بوده اند. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، »نماد توليد فوالد 
س��پيد فراب كوير« با ۲۴۷ واحد، »پتروشيمي شازند« با 
۱۳۵ واحد، »ملي كش��ت و صنعت و دامپروري پارس« 
با ۵۹ واحد، »فنرس��ازي زر« با ۴۱ واحد، »بيمه ملت« با 
۴۰ واحد، »آهنگري تراكتورس��ازي ايران« با ۳۷ واحد و 
»نورد و قطعات فوالدي« با ۳۲ واحد بيشترين تاثير مثبت 

را بر شاخص كل داشتند. نماد »صنايع پتروشيمي خليج 
فارس« با دو هزار و ۸۱۴ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با 
دو هزار و ۵۲۲ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با دو هزار و 
۳۶۳ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با دو 
هزار و ۱۳۲ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار و 
۳۸۴ واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با يك هزار و ۲۷۰ 
واحد و »نفت و گاز پتروشيمي تامين با يك هزار و ۱۲۷ واحد 
تاثير منفي بر شاخص گذاشتند. گروه فلزات اساسي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۵۰۱ ميليون و ۳۷۴ هزار برگه سهم به ارزش 

هفت ميليون  و ۷۵۶ ميليارد ريال داد و ستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز حدود ۲۹۴ واحد كاهش داشت و 
بر روي كانال ۱۷ هزار و ۱۳۹ واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار يك ميليارد و ۵۰۴ ميليون برگه س��هم به ارزش 
۴۶ هزار و ۵۷ ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. روز گذشته 
نمادهاي »توزيع داروپخش«، »قاسم ايران«، »مجتمع 
صنايع الستيك يزد«، »سيمان ساوه«، »توليدي و خدمات 
صنايع نسوز توكا«، »كلر پارس«، »سرمايه گذاري پويا« و 
»فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال« با تاثير مثبت بر 
شاخص اين بازار همراه بودند. روز شنبه نمادهاي »پليمر 
آرياساس��ول«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »سنگ آهن 
گهرزمين«، »سنگ آهن گهرزمين«، »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »پتروشيمي تندگويان«، »پتروشيمي زاگرس«، 

»هلدينگ صنايع معدني خاورميانه« هم تاثير منفي بر 
شاخص اين بازار داشتند.

    بي ثباتي نوسان در بازارسرمايه
اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو 
با ايرن��ا به روند فعلي معامالت بورس اش��اره كرد و افزود: 
معامالت بازار س��هام در وضعيت فعلي به دو قطب سهام 
شاخص س��از و سهام ش��ركت هاي كوچك تبديل شده 
است كه اكنون شاهد نوسان سفته بازانه در معامالت سهام 
شركت هاي شركت هاي كوچك در بازار هستيم. مهم ترين 
نكته در روند فعلي معامالت بورس اين است كه تا زماني 
كه سهام بزرگ و شاخص س��از به ثبات نرسند و حركت 
مطمئن صعودي خود را آغ��از نكنند كليت بازار همراه با 
نوسان خواهد بود. اميرباقري با بيان اينكه نكته اي كه بايد 
مدنظر داشت ايفاي نقش كليدي نرخ ارز و تورم انتظاري 
در سهام بزرگ و شاخص ساز است، گفت: اين سهام وابسته 
به نرخ ارز هستند و به عنوان مامني براي پول هاي بزرگ 
در برابر تورم استفاده مي شوند. براساس پيش بيني هاي 
صورت گرفته تا پايان س��ال آينده به سمت ركود كلي در 
اقتصاد كشور پيش خواهيم رفت و در اين زمان نه تنها بازار 
سرمايه بلكه همه بازارها با ركودي نسبي همراه خواهند 
شد و نبايد انتظار روندي قوي را در معامالت بازار سهام به 
صورت كوتاه مدت داشته باشيم. وي با تاكيد بر اينكه اكنون 
بيشتر بازار سرمايه تحت تاثير مسائل سياسي قرار گرفته 
است، گفت: بيشتر چشم انداز اين بازار معطوف به سياست 

شده است، زيرا سياست خارجي با محوريت برجام، تحريم ها 
و آزاد شدن منابع بلوكه ارزي تا حدودي منجر به كنترل 
نرخ ارز خواهند ش��د و در كوتاه مدت باعث كاهش قيمت 
ارز و رسيدن آن به نرخ هاي پايين مي شوند. در اين صورت 
ديگر شاهد شوك هاي ارزي كه هميشه كليت اقتصاد را با 
تهديد مواجه مي كرد نيستيم؛ بنابراين با توجه به اينكه تورم 
رو به كاهش است و نمونه آن را مي توان در همه بازارهايي 
سرمايه گذاري مشاهده كرد به همين دليل نبايد انتظار روند 
صعودي پرشتاب را در بازارها داشته باشيم. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه نوسان ايجاد شده در برخي از سهام 
شركت هاي بزرگ ناشي از ضعف تحليل است، گفت: افراد 
با اين تصور كه برخي از سهام شركت هاي بزرگ جزو سهام 
دولتي هستند و به دليل حمايت حتمي دولت در مسير 
صعودي قرار مي گيرند اقدام به سرمايه گذاري در اين سهام 
مي كنند، در حالي كه رسالت بازار سرمايه تامين مالي است 
و دولت هم به بازار سرمايه به چشم فضايي براي تامين مالي 
نگاه مي كند. بازار س��رمايه از چند وقت گذشته به سمت 
حرفه اي شدن حركت كرده است و ديگر سرمايه گذاري در 
اين بازار كار چندان راحتي نيست. اميرباقري روند معامالت 
بورس در هفته جاري را پيش بيني كرد و گفت: كليت بازار 
س��هام در هفته جاري، نوساني است و نمي توان شاهد 
روندي قوي در بازار بود، اين امر در بلندمدت براي بازار 
مطلوب است زيرا از طريق ورود خريداران جديد و دست 
به دست شدن سهام كف هاي قيمتي صورت مي گيرد و 

مي توان مسيرهاي جديد را در بازار شاهد باشيم.



گروه راه و شهرسازي|
راور كرم��ان ديروز در س��اعت 2 و 16 دقيقه بامداد با 
شدت 4.7 ريش��تر لرزيد. زمين لرزه  ديگري با شدت 
۳.۳ ريش��تر ديروز صبح ساعت 8 و 10 دقيقه شريف 
آباد تهران را تكان داد، اين زمين لرزه در شرق استان 
تهران احساس شد. اگر چه شدت اين زمين لرزه زياد 
ارزيابي نمي شود، اما افزايش زلزله هاي باالي 4 ريشتر 
در ايران زنگ هاي هشدار را براي مسووالن و مديران 
دولت در اتخاذ رويكردهاي صحيح مديريت بحران به 
صدا درآورده است. بر اساس اين گزارش، از آبان تا 28 
دي ماه سال جاري ۳6 زلزله باالي 4 ريشتر و در بهمن 
ماه نيز دست كم 5 زلزله باالي 4 ريشتر در كشور ثبت 

شده است.
به گزارش خبرگزاري ها، زمين لرزه شريف آباد تهران 
در پرديس، بومهن، رودهن و دماوند محس��وس بود. 
مركز اين زمين لرزه 15 كيلومتري ش��ريف آباد، 22 
كيلومتري پاكدشت و 2۳ كيلومتري كيالن، تهران 
بوده است.عمق زمين لرزه نيز 1۹ كيلومتر ثبت شد. 

اين زلزله خسارتي در بر نداشت.
به گزارش »تعادل«، 2۹ آذر سال ۹۹ نيز  زمين لرزه اي 
به بزرگي 4 ريش��تر در ساعت ۳ و 5 دقيقه بامداد مرز 
استان هاي تهران و مازندران در حوالي دماوند را لرزاند. 
زلزله اي كه به فاصله سه س��ال و چند ساعت از وقوع 
زمين لرزه بزرگ 28 آذر ۹6 در جنوب ش��رقي تهران 
رخ داد. زمين لرزه 2۹ آذر امس��ال دقيقا روي همان 
نقطه كانوني زلزله 5.1 ارديبهشت ماه سال جاري به 
وقوع پيوس��ت. زلزله اي كه ارتعاش آن در تهران هم 

احساس شد.
از اين رو،  زلزله 2۹ آذر سال جاري،  نشانه فعاليت همان 
زون فع��ال در محدوده دماوند و در حوالي روس��تاي 
مشاء واقع ارزيابي شد. منطقه اي كه يك قطعه از گسل 
مشا در آن قرار دارد و فعال ش��ده است. در اين حال، 
به گفته كارشناسان زلزله، زمين لرزه 2۹ آذر امسال 
هيچ ارتباطي با فعاليت آتش فشان دماوند نداشت، چرا 
كه فعاليت هاي آتش فشاني، زمين لرزه اي با بزرگي 4 
ريشتر را نمي توانند ايجاد كنند. بنابراين اساسا رخداد 
زلزله هاي آتش فشاني مكانيسم خاصي دارد كه با اين 

زلزله، هيچ ارتباطي ندارد. 

    بي هنجاري لرزه اي و تنش فزاينده
به گزارش »تعادل«، دكتر علي بيت اللهي، عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي درباره 
زلزله ديروز شريف آباد در 52 كيلومتري جنوب شرق 
مركز شهر تهران در صفحه شخصي خود نوشت: اين 
زلزله در بين دو گس��له ايوانكي و قصر فيروزه رخ داد. 
به نظر مي رسد، جنبايي گس��له ايوانكي مسبب اين 
خرد لرزه باش��د كه طي سال هاي اخير بطور متناوب 

زلزله هاي خفيفي را موجب شده است. 
دكتر بيت اللهي اظه��ار كرد: در ديد كالن، بايد تاكيد 
كرد كه نوعي بي هنجاري لرزه اي با نرم افزايش رخداد 
زلزله هاي بزرگ ت��ر از 4، در پهنه ايران، طي روزهاي 
اخير نمايان ش��ده اس��ت. زلزله با بزرگ��ي 4.7 راور 

كرمان در ادامه اين روند افزايشي تنش تكتونيكي در 
كل گس��تره ايران و به ويژه جنوب كشور است. زلزله 
شريف آباد تهران نيز بي ارتباط با تنش فزاينده مذكور 
نيس��ت. ادامه اين روند ممكن اس��ت به رخدادهاي 
متوسط و بزرگ تري در گستره ايران منجر شود و البته 
كه احتمال عدم رخداد زلزله هاي بزرگ و رسيدن به 
يك سكون نس��بي لرزه اي نيز وجود دارد )با قطعيت 
نمي ت��وان در اين خصوص صحبت ك��رد(، اما در هر 
حال بايد از رخداد خفيف شريف آباد در 50 كيلومتري 
از مركز شهر تهران، به اين باور برسيم كه گسله هاي 
تهران و اطراف آن فعال و لزوم پايش آنها و هوشياري 

دستگاه هاي مسوول را گوشزد مي كند.

    لزوم اتخاذ رويكرد مديريتي هوشيارانه
عض��و هيات علمي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي با اش��اره به وق��وع 10 زلزله ب��ا بزرگي 
4 و بزرگ ت��ر از 4 در م��دت يكي دو هفت��ه اخير در 
ايران،  نوش��ته است: واضح است كه اين روند، معرف 
بي هنج��اري نمايان در رژيم ل��رزه خيزي ايران و به 
ويژه جنوب ايران اس��ت. اينكه اي��ن روند منجر به 
رخداد زمين لرزه اي اي سترگ بشود يا نشود، بطور 
قط��ع هرگز نمي ت��وان با قطعيت س��خن گفت، اما 
پرواضح اس��ت كه رخداد 10 زلزله باالي 4 در ظرف 
زماني 7 روزه، معرف حاكميت تنش تكتونيكي قابل 
مالحظه اي است. ديدگاه مديريتي مطلوب در چنين 
شرايطي، رويكرد اتخاذ شيوه هاي هوشيارانه و رعايت 

احتياط بيشتر است.

    افزايش زلزله در جنوب و مركز كشور
به گزارش »تعادل«، راور كرمان نيز در ساعت 2 و 16 
دقيقه بامداد 18 بهمن ۹۹ با شدت 4.7 ريشتر لرزيد. 
راور در شمال كرمان و در امتداد گسل لكركوه در شرق 
و گس��ل كوهبنان در غرب واقع شده و از همين رو، به 

نظر مي رسد گسل مسبب گسل لكركوه بوده باشد.
بر اس��اس اين گزارش،  پيش از اين، در فارياب استان 
كرمان نيز زمين لرزه اي به بزرگي 4.۹ ريشتر در تاريخ 

12 بهمن سال جاري رخ داد.
 اين زمين لرزه در فارياب،  ۳5 كيلومتري سرگز واقع 
در مرز كرمان و هرم��زگان رخ داد. اين زمين لرزه كه 
داراي پس لرزه اي ۳.1 نيز بوده است، در ساعت 1۹ و 

۳4 دقيقه به وقوع پيوسته بود.
به گزارش »تعادل«، پيش از كرمان،  استان هرمزگان 
نيز شاهد چندين زلزله باالي 4 ريشتر بود. يك روز قبل 
از زلزله فارياب، در تاريخ 11 بهمن ۹۹ زلزله اي با قدرت 
4.4 ريشتر در عمق 10 كيلومتري زمين، بندر چارك 

را در سال 20 و 58 دقيقه لرزانده بود.
در همان شب و به فاصله حدود 2 ساعت،  در ساعت 22 
و 10 دقيقه در مردهك اس��تان كرمان زلزله با قدرت 

4.5 ريشتر در عمق 1۳ كيلومتري زمين ثبت شد.
اين گ��زارش همچنين حاكي اس��ت ك��ه در تاريخ 
۹ بهمن س��ال جاري نيز در دورود اس��تان لرس��تان 
زلزله اي با ش��دت 4.4 ريشتر در عمق 10 كيلومتري 
زمين به فاصله ۹ كيلومتري از دورود، 26 كيلومتري 
سپيددش��ت و در فاصله مس��تقيم ۳۳۳ كيلومتري 

تهران رخ داد.

    آغاز روند صعودي زلزله هاي 4 به باال
از آبان

آن گونه كه دكتر بيت اللهي در گزارش��ي پژوهشي با 
عنوان »روند صع��ودي رخداد زلزله هاي بزرگ تر از 4 
در كش��ور« بررسي كرده است، در ماه هاي آبان، آذر و 
دي ۹۹، رون��د رخداد زلزله هاي با بزرگي 4 و بزرگ تر 
از آن در گستره ايران روند صعودي را طي كرده است. 
به طوري كه در آبان ۹ زلزله ب��االي 4، در آذر 12و در 
دي م��اه تعداد رخدادهاي باالي 4 ب��ه 15 زمين لرزه 
رسيده اس��ت. اين روند در نمودار زلزله هاي با حذف 
پس لرزه ها نيز همين گونه است. تغييرات ماهانه زلزله ها 
در طول ساليان مختلف قابل انتظار است، اما روند منظم 
افزايشي سه ماهه بيگمان استمرار افزايش تنش رانشان 

مي دهد كه شايان نگاه موشكافانه تري است.
به نوشته او، از ارديبهشت ماه سال ۹۹تا پايان دي ماه 
س��ال جاري، 21۹5 زلزله با بزرگاي 2.5 و بزرگ تر از 
آن رخ داده است )مركز لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك 
دانشگاه تهران( كه عمده آن زمين لرزه هاي كوچك 

است.
به عبارت بهتر نزديك به 0.6 درصد زلزله ها با بزرگي 
5 و باالتر از آن بوده اس��ت. حدود 4.7 درصد زلزله با 
بزرگي 4و باالتر از آن هس��تند. 6۹۹ زلزله هم داراي 
بزرگي ۳ تا 4 هستند. تمركز زلزله در زاگرس تا شمال 
تنگه هرمز و از آنجا در گذر از جنوب استان كرمان به 
سمت كرمان و سايرشهرهاي استان كرمان كشيدگي 
دارد. محدوده البرز مركز به س��مت شرقي نيز داراي 

تمركز لرزه اي هستند.

در شهر

اخبار ويژه
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راي تهراني ها
به فروش زمين هاي شهري

غالمحس��ين محمدي، مشاور ش��هردار تهران گفت: 
براس��اس نظر س��نجي هاي انجام گرفته 56.6 درصد 
تهراني ه��ا با درآمدزاي��ي براي ش��هر از طريق فروش 
زمين هاي ش��هري در برابر گزين��ه پرداخت ماليات و 
عوارض موافق است. به گزارش فارس، محمدي در صفحه 
شخصي خود در توئيتر درباره نظرسنجي از شهروندان 
درباره رويكرد مديريت شهري كه به سفارش شهرداري 
تهران توسط ايسپا انجام گرفته است، اظهار كرد: 86.2 
درصد تهراني ها خواهان حفظ باغ ها هستند و 72 درصد 
نظارت شهرداري بر استفاده از خانه هاي تاريخي را مطالبه 
مي كنند. همچنين 65 درصد توسعه حمل و نقل عمومي 
مثل مترو را راه حل كنترل ترافيك مي دانند و 57 درصد 
خواهان پياده محوري و گس��ترش خطوط دوچرخه 
سواري در شهروند و توجه به پروژه هاي محلي استقبال 
مي كنند. وي افزود: همچنين گس��ترش گرمخانه ها و 
حمايت از آس��يب ديدگان اجتماعي در ميان ساكنان 
تهران 52 درصد طرفدار دارد ولي 47 درصد از شهروندان 
هم خواهان برخورد با معتادان و حذف آنان از خيابان هاي 
شهر هستند ذهنيتي كه وامدار رويكرد انتظامي در مسائل 
اجتماعي شهر بوده و اكنون نيازمند آگاهي بيشتر است. 
مشاور شهردار تهران ادامه داد: يافته هاي عجيب اين پروژه 
كه به نظر مي رسد، معلول شرايط اقتصادي همشهريان 
است اقبال 56.6 درصد شهروندان به درآمدزايي براي 
ش��هر از طريق فروش زمين هاي شهري در برابر گزينه 
پرداخت ماليات و عوارض با ۳1.۹ درصد موافق اس��ت. 
پيام مردم براي مسووالن امروز فردا و پيشينه مديريت 
شهري روشن است مطالعه شهروندان شهر زيست پذير 
است شهري براي همه كه همگان سهمي برابر از شهر 
و سرمايه هاي عمومي آن دارند برداشت محصول اين 
تغيير ريل نيازمند تداوم رويكرد مديريت شهري فارغ از 
نگاه سياسي است. بر اساس اين گزارش، اخيرا مديران 
شهرداري تهران به دليل موضوع تحقق اوراق مشاركت 
و بدهي به برخي بانك ها با رأي شوراي شهري ها اقدام به 
واگذاري تعدادي از امالك شهرداري كرده كه اين موضوع 

با واكنش هايي روبه رو بوده است.

بازسازي شبكه فاضالب
شاهين شهر به روش نوين

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم 
كرد: براي اولين بار در اس��تان اصفه��ان، لوله گذاري 
فاضالب قطر 1600 بتني به ط��ول 424 متر به روش 
نوين TBM بومي سازي شده توسط شركت هاي دانش 
بنيان، در شاهين ش��هر در حال انجام مي باشد. هاشم 
اميني به ابعاد مختلف اجراي پروژه حفاري ولوله گذاري 
كلكتور اصلي فاضالب ش��اهين ش��هر به روش نوين 
پرداخت و عنوان كرد: كلكتور اصلي فاضالب شاهين 
شهر به تصفيه خانه، به طول 6 كيلومتر در اقطار 1200 
تا 1600 ميلي متر است كه 424 متر آن به روش نوين 
در حال باز س��ازي است. وي با اشاره به محدوديت فضا 
براي بازسازي كلكتور اصلي فاضالب شاهين شهر گفت: 
كلكتور فاضالب در بلوار طالقاني در عرض 4 متر است و 
با توجه به تردد زياد در اين محدوده عمليات بازسازي به 

روش نوين در دستور كار قرار گرفت.

استفاده بيشتر از ظرفيت بانوان 
در پست هاي مياني و پايه 

مديرعامل ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان در مراسم 
گراميداش��ت روز زن عنوان كرد: از بانوان فرهيخته 
ش��ركت انتظار مي رود ب��ا ارايه ايده ه��اي جديد در 
راستاي وظايف ذاتي شركت، زمينه خدمات رساني 
را گس��ترش دهند تا هيچ گاه شركت دچار رخوت و 
يكنواختي نگردد.هاشم اميني به نقش بانوان شاغل در 
صنعت پرداخت و تصريح كرد: در حال حاضر حدود 
8 درصد بانوان شاغل در آبفاي استان اصفهان داراي 
پست هاي مياني و پايه هستند و ازآنجا كه بانوان با دقت 
و حساسيت ويژه اي وظايف محوله را دنبال مي كنند 
درصدد هستيم از ظرفيت بانوان در پست هاي مياني و 
پايه بيش از پيش استفاده شود. وي با بيان اينكه بانوان 
بايد با تبعيت از سيره حضرت فاطمه زهرا )س( به نقش 
خود در جامعه بپردازند، بيان داشت: ضروري است كه 
بانوان با پيروي از حضرت فاطمه زهرا )س( به نقش 

اجتماعي، سازماني و خانوادگي بپردازند.

رفع تصرف 44۰۰ متر مربع
از اراضي ملي دماوند

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دماوند 
گفت: با هدف حفظ عرصه هاي مل��ي و انفال، 4400 
مترمربع از اراضي ملي اين شهرستان واقع در پالك هاي 
چشمه ها، عباس آباد و سربندان از يد متصرفان خارج و 
به دولت بازگردانده شده است. به گزارش ايسنا جمشيد 
جويباري افزود: اراضي رفع تصرف ش��ده در اجراي ۳ 
فقره تبصره ذيل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از 
جنگل ها و مراتع و با حضور عوامل يگان حفاظت منابع 
طبيعي و همكاري نيروي انتظامي بازپس گيري شد 
و تمامي ديوار كشي ها و مستحدثات ايجاد شده روي 
اين اراضي مورد تخريب قرار گرفت. وي از بازگشايي راه 
به اراضي ملي در منطقه آردينه شهرستان دماوند نيز 
خبرداد و اظهاركرد: عده اي افراد سودجو با نصب درب 
در ابتداي راه منته��ي به اراضي منابع طبيعي موجب 
ممنوعيت ورود به اين اراضي شده بودند كه با اخذ دستور 
قضايي نس��بت به برداشته ش��دن اين درب و رفع اين 
ممنوعيت اقدام شد. جويباري از عموم مردم درخواست 
كرد: در صورت مشاهده هرگونه تخريب و تصرف اراضي 
ملي مراتب را فوراً از طريق شماره تلفن 1504 به يگان 

حفاظت منابع طبيعي اطالع دهند.

انجام پرواز فوق العاده
به لندن براي بازگشت ايراني ها

حسين جهاني، مديركل روابط عمومي ايران اير گفت: 
روز 2۳ بهمن ايرباس ايران اير به لندن پرواز مي كند تا 
بعد از ظهر همان روز تعدادي مسافر ايراني را از لندن 
به تهران منتقل كند، مسافران بايد تست منفي كرونا 
داشته باشند و يك هفته هم با هزينه شخصي در هتل 
فرودگاه امام قرنطينه ش��وند. جهاني در گفت وگو با 
فارس افزود: پيرو درخواس��ت وزارت خارجه مبني بر 
تقاضاي اتباع ايراني در انگلس��تان براي بازگشت به 
ايران و پيرو جلسه روز 14 بهمن ماه در وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي با حضور معاون وزير بهداشت 
و معاون وزير راه و شهرس��ازي مقرر ش��د، اين پرواز 
انجام شود. مديركل روابط عمومي ايران اير ادامه داد: 
هواپيماي ايرباس ۳۳0 شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران روز پنجشنبه 2۳ بهمن ماه از فرودگاه 
امام خميني )ره( با شماره پرواز 710 در ساعت 8:25 
به مقصد لندن پرواز مي كند. در مسير رفت به لندن 
اين پرواز مجاز به حمل مس��افر طبق مقررات كشور 
انگلستان اس��ت. اين هواپيما در س��اعت 11: 15 در 
فرودگاه لندن ب��ه زمين مي نش��يند. وي افزود: اين 
هواپيما پس از مس��افرگيري، با شماره پرواز 711 در 
ساعت 1۳: 10 به وقت محلي همان روز )پنجشنبه( 
از لندن پرواز مي كند و به سمت فرودگاه امام خميني 
)ره( مي آيد. جهاني تاكيد كرد: مسافران باالي 8 سال 
در فرودگاه لندن بايد حتمًا براي س��وار شدن به پرواز 
ايران اير تس��ت منفي كرونا داشته باشند. همچنين 
زماني كه هواپيما به تهران رس��يد مسافران بايد يك 
هفته با هزينه شخصي در هتل فرودگاه امام خميني 
)ره( قرنطينه باشند و پس از يك هفته تست كرونا از 
آنها انجام مي شود كه اگر منفي بود، مي توانند از هتل 
خارج شوند. وي گفت: اگر تست كروناي مسافران پس 
از اقامت يك هفته اي در هتل فرودگاه امام مجدداً مثبت 
ش��ود، مدت زمان قرنطينه افزايش مي يابد و هزينه 
استقرار در هتل و انجام تست كرونا برعهده مسافران 
اس��ت. مديركل روابط عمومي ايران اير با بيان اينكه 
همه مسافران اين پرواز ايراني هستند، گفت اين پرواز 
با مجوز سازمان هواپيمايي كشوري و ستاد ملي مقابله 

با كرونا به صورت فوق العاده انجام مي شود.

آغاز پرداخت وام دوم كرونايي 
به ايرالين ها

رييس انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: برخي 
از ش��ركت هاي هواپيمايي زيانده هستند و با بررسي 
صورت هاي مالي پرداخت وام دوم كرونا آغاز مي شود. 
يونس دقيقي كيا در گفت وگو با ايلنا با اشاره به ميزان 
زيان شركت هاي هواپيمايي و درخواست وام دوم كرونا 
اظهار داشت: اغلب شركت ها صورت هاي مالي خود را 
به س��ازمان هواپيمايي تحويل داده اند و صورت هاي 
مال��ي در معاون��ت حم��ل و نق��ل وزارت راه در حال 
بررسي هستند. وي با بيان اينكه برخي از شركت هاي 
هواپيمايي هم زيان انباشته دارند و هم زيانده هستند، 
ادامه داد: ش��ركت هاي هواپيمايي در طول يك سال 
گذشته هم به دليل افزايش نرخ ارز و هم كاهش سفر 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا و از سوي ديگر الزام به 
رعايت پروتكل هاي مصوب در ستاد ملي مبارزه با كرونا 
مبني بر محدوديت پذيرش مسافر با 60 درصد ظرفيت 
هواپيما دچار زيان شدند. رييس انجمن شركت هاي 
هواپيمايي افزود: زيانده بودن شركت ها يك واقعيت 
اس��ت كه هم س��ازمان هواپيمايي و هم وزارت راه و 
شهرسازي اين واقعيت را قبول دارند. طبق برآوردهاي 
انجام شده چند شركت هواپيمايي در طول اين مدت 
2 هزار ميليارد تومان زيان داشتند. البته هنوز برخي 
از شركت ها صورت مالي خود را ارايه ندادند و اين عدد 
مربوط به چند ايرالين است. دقيقي كيا درباره موافقت 
وزارت راه و شهرسازي براي دريافت وام دوم كرونا اظهار 
داشت: موافقت با ارايه وام دوم كرونا بستگي به نتيجه 
بررسي صورت هاي مالي شركت هاي هواپيمايي دارد 
كه معاونت حمل و نقل به زودي در اين باره نتايج را به 
وزير راه و شهرس��ازي اعالم مي كند. وي تاكيد كرد: 
در اين مدت با وجود كاه��ش درآمدها و زياندهي 
شركت ها، هيچ ايرالني اقدام به تعديل نيرو نكرد. 
بر اساس اين گزارش، چندي پيش رييس سازمان 
هواپيمايي به خبرگزاري ايلنا اعالم كرد كه وزير راه 
و شهرسازي معتقد است هيچ يك از شركت هاي 
هواپيمايي  زيانده نيس��تند و موضوع زيان انباشته 

شركت ها با زيانده بودن آنها بسيار متفاوت است.

تشكيل ۱۱ هزار پرونده براي 
بازپس گيري اموال بنياد مستضعفان

پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان گفت: 11 هزار 
پرونده براي بازپس گيري امالك اين بنياد از اشخاص 
و نهادها در مراجع قضايي تش��كيل شده است. به 
گزارش ايرنا، فتاح در مراسم واگذاري يكصدهزارمين 
س��ند امالك بنياد علوي در ايالم اظهار داش��ت: با 
رويكرد رياست قوه قضاييه، روند بازپس گيري امالك 
اين بنياد شتاب گرفته است و افراد و نهادهايي كه 
بدون اجازه اين اموال را در اختيار دارند بايد آن را به 
صاحبان اصلي عودت دهن��د. وي خدمتگزاري به 
ويژه به محرومان و فرودستان را وظيفه اصلي نظام 
توصيف كرد و افزود: فاصله بين مردم و مسووالن بايد 
هرچه بيشتر كاهش يابد تا بتوانيم درك بيشتري 
از مشكالت آنان داشته باش��يم، اگر روزي روحيه 
عدالت طلبي در مردم و مسووالن كاهش يايد بدون 
شك با طمع دشمنان براي تجاوز به اين سرزمين 
مواجه خواهيم بود. رييس بنياد مستضعفان تاكيد 
كرد: مردم با مقاومت خود در برابر مشكالت دنياي 
سلطه را به چالش كش��يده اند و امروز همه وظيفه 
داريم به پ��اس اين حمايت ها از نظام اس��المي در 
جهت رفع نگراني هاي آنان به ويژه از منظر معيشتي 

و اقتصادي تالش خود را چند برابر كنيم.

دكتر علي بيت اللهي از »بي هنجاري لرزه اي« در كشور خبر داد

هشداِر افزايش زلزله هاي باالي 4 ريشتر

شهردار تهران عنوان كرد

كاهش آالينده ها در هواي پايتخت طي ۱۰ سال گذشته
شهردار تهران با اشاره به اينكه ميزان آالينده ها در هواي 
پايتخت طي 10 سال گذشته تاكنون كاهش يافته است، 
گفت:  توسعه بزرگراه ها سبب تقاضاي سفر و آلودگي هوا 
مي شود، از اين رو، اين مساله از طرح جامع مقابله با آلودگي 
هوا خارج شده است. به گزارش فارس، پيروز حناچي در 
مراسم بهره برداري از 110 دستگاه اتوبوس و ميني بوس 
ناوگان حمل و نقل عمومي تهران اظهار كرد: آلودگي هوا و 
ترافيك از جمله موضوعاتد و مشكالت دايمي كالن شهرها 
است و برنامه جامع كاهش آلودگي هوا جهت مقابله با اين 
معضالت در نظر گرفته شده كه 1۹ دستگاه بايد جهت 
اجراي اين برنامه همكاري كنند. وي با اشاره به اينكه توجه 
به موضوع آلودگي هوا نبايد فقط منوط به حساس شدن 
به موضوع آلودگي در دو ماه آذر و دي شود، گفت: بسياري 
از زحمات انجام گرفته جهت مقابله با آلودگي هوا در اين 
ايام به فراموشي سپرده مي شود. شهردار تهران ادامه داد: 
نمودارهاي 10 ساله در پايتخت نشان مي دهد كه ميزان 
آالينده ها كاهش محسوس��ي داشته و اگر نقشه راه را به 
درستي تعقيب كنيم مي توانيم مانند بسياري از كشورها بر 
معضل آلودگي هوا فائق آييم. حناچي با تأكيد بر ضرورت 
يكپارچگي در تصميمات جهت رسيدن با مقابله با آلودگي 
هوا گفت:  توس��عه بزرگراه ها در طرح جامع آلودگي هوا 
از دستور كار خارج ش��ده و بايد روش هاي ديگر را پيش 
بگيريم اگر بزرگراه هاي بيشتري داشته باشيم تقاضاي 
سفر بيشتر مي شود و اين مساله ترافيك و آلودگي هوا را 
مضاعف مي كند. وي خاطرنشان كرد: براي زيست پذير 
كردن شهرهايي مانند تهران بايد روش هاي ديگري مانند 
توسعه مسيرهاي پياده و دوچرخه و گسترش حمل و نقل 
عمومي مانند مترو را در نظر گرفت. همچنين كم كردن 
استفاده از خودروهاي س��وخت فسيلي و بهره مندي از 
خودروها و اتوبوس هاي برقي در اين زمينه حائز اهميت 
است. ش��هردار تهران تصريح كرد: حمل و نقل عمومي 
تهران و كالن شهرها موضوع حاكميتي است و همانطور 
كه براي آموزش و بهداشت و درمان توسط دولت هزينه 

مي شود در اين بخش هم بايد هزينه صورت گيرد.

    حمل و نقل مساله حاكميتي است
وي گفت: قبل از شيوع كرونا روزانه حدود 5 ميليون 
س��فر از طريق حمل و نقل عمومي در پايتخت انجام 

مي گرفت كه 2 ميليون و 200 مورد از اين سفرها توسط 
مترو و حدود 2 ميليون و ۳00 هزار توسط اتوبوسراني 
بود و مابقي نيز توس��ط تاكسي ها صورت مي گرفت. 
حناچي گفت: بنابراين، اين ميزان سفرها با حمل و نقل 
عمومي نشان مي دهد مساله مربوطه حاكميتي است 
و شهرداري ها بايد از منابع عمومي جهت توسعه حمل 

و نقل عمومي بهره مند شوند.

    افت ارزش دالري بودجه شهرداري
شهردار تهران درباره بودجه شهرداري تهران گفت:  در 
سال ۹0 بودجه شهرداري معادل با 7.7 ميليارد دالر 
بود در حالي كه اين بودجه امس��ال 1.5 ميليارد دالر 
است و اين در شرايطي است كه ديگر شهر نمي فروشيم 

و مطابق طرح تفصيلي عمل مي كنيم.
وي با بيان اينكه ديگر در شهرداري تهران پروانه ساخت 
و ساز دس��تي صادر نمي شود، گفت: همچنين اجازه 
س��اخت بدون پروانه در تهران نمي دهيم. حناچي به 
صدور پروانه هاي تخريب و نوسازي اشاره كرد و بيان 
داش��ت: در س��ال ۹0، بيش از 28 هزار پروانه صادر و 
در س��ال ۹8 اين ميزان ۹هزار و ۳22 هزار پروانه بود 
همچنين در س��ال ۹0 معادل 18 ميليون مترمربع 
پروانه مس��كوني و در سال ۹8، 6.5 ميليون مترمربع 
پروانه مسكوني صادر شده است. شهردار تهران گفت: 

همچنين در سال 8۹ تهران داراي 58 رام و 406 واگن 
قطار بود در حالي كه در س��ال ۹۹، 172 رام و 11۹7 
واگن مترو فعال اس��ت. همچنين خ��ط 6 و 7 تقريبا 
توس��عه آن رو به اتمام اس��ت و چندين خط اصلي را 
براي آن پايانه هاي مترو ايجاد خواهيم كرد و اقداماتي 

صورت گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: 10 ايستگاه مترو نيز كه قرار بود 
راه اندازي كنيم تعدادي از آنها تا پايان س��ال و تعداد 
ديگر در اوايل سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

حناچي به موضوع پروژه قطار ملي اشاره كرد و گفت: 
در شرايط تحريم توانستيم تهديد را به فرصت تبديل 
كنيم و در ماه جاري رونمايي از پروژه قطار ملي صورت 
مي گيرد و س��فارش حداقل 100 واگن را با حمايت 
دولت خواهيم داشت. شهردار تهران با اشاره به اينكه 
طي 10 س��ال آينده تهران به 5 هزار واگن ديگر مترو 
نيازمند است گفت:  مي توانيم از ظرفيت توليد داخل 
جهت تحقق اين مساله بهره مند شويم. وي اعالم كرد: 
نوسازي تاكسي ها و تعويض آنها نيز در حال انجام است 
و امروز بخشي از اين مساله مورد رونمايي قرار مي گيرد 
همچنين ۳1 رام قطار براي اورهال شدن تأمين اعتبار 
شده اس��ت. حناچي گفت: ورود بخش خصوصي به 
توليد واگ��ن نيز در حال پيگيري اس��ت و اميدواريم 

فراخوان ها به نتيجه قابل قبولي برسد.

    نياز تهران به 3 هزار اتوبوس جديد
محمد عليخاني،  رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم با اشاره به نياز تهران 
به ۳ هزار دستگاه اتوبوس جديد،  گفت: هر چقدر تعداد 
واگن هاي مترو و اتوبوس هاي تهران بيشتر باشد امكان 
رعايت فاصله  گذاري اجتماعي در شرايط كرونا بهتر خواهد 
بود. عليخاني گفت: دولت مصوبات مناس��بي در زمينه 
خريد و تأمين اتوبوس در كالن شهرها به ويژه تهران دارد 
ولي متأسفانه تاكنون اين مصوبات محقق نشده است كه 
اميدواريم با همكاري وزارت كشور اين مساله به سرانجام 
برسد. وي با اشاره به اينكه تهران به ۳ هزار اتوبوس جديد 
ني��از دارد، گفت:  اتوبوس هاي پايتخت بس��ياري از آنها 
فرسوده است و شرايط بايد بهبود يابد. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران ادامه داد: امروز 
شاهد بهره برداري 110 دس��تگاه اتوبوس و ميني بوس 
جديد براي حمل و نقل عمومي تهران هستيم هر چند 
كه نيازها فراتر از اين تعداد اس��ت ول��ي به هر حال بايد 
همين تعداد را هم غنيمت بشمريم چرا كه افزوده شدن 
اتوبوس  ها در شرايط سخت ناشي از تحريم و شيوع كرونا 
اس��ت. عليخاني با اشاره به مصوبه اخير ستاد ملي كرونا 
مبني بر تحويل 5 هزار اتوبوس به شهرها گفت:  اميدواريم 
سهم تهران هر چه سريع تر تحويل داده شود و اين موضوع 
محقق شود. وي به مساله خريد 6۳0 دستگاه واگن مترو 
و قرارداد مربوطه اشاره كرد و بيان داشت: اميدواريم اين 
مس��اله نيز با همت وزارت كشور هر چه سريع تر محقق 
شود. وي با بيان اينكه رانندگان تاكسي به واسطه ارتباط 
با مردم و نحوه كارشان بيش��ترين قربانيان را در دوران 
ش��يوع كرونا داش��ته اند، گفت:  انتظار داريم به اين قشر 
توجه بيشتري شود همچنين وعده پيروز حناچي مبني 
بر پرداخت باقيمانده مطالبات اتوبوسراني نيز در دستور 
كار قرار گيرد و اجرايي ش��ود. وي اظهار كرد: هر چقدر 
تعداد اتوبوس ها و واگن هاي مترو بيش��تر باشد رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در شرايط كرونا بهتر خواهد بود 
و كيفيت خدمت رساني بهبود مي يابد كه معاونت حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران مجدد براي پيگيري  
قراردادهاي جديد براي خري��د اتوبوس و انعقاد قرارداد 
با شركت ايران خودرو اس��ت كه اميدواريم اين مساله و 

كمبودها هر چه بيشتر مرتفع شود.



فعاالن فضاي مجازي پاك اظهارات رييس جمهوري 
در طرح موضوع توس��عه پهناي باند اينترنت را بدون 
تبيين كارشناسي و عدم ارايه تعريف مشخص، اقدامي 
انحرافي و خالف منافع ملي عنوان كرده و اعالم كردند 
كه سياست اعمالي دولت در حوزه پهناي باند، استقالل 
كشور در فضاي مجازي را زير سوال مي برد. آنها اعالم 
كردند مخالف توسعه پهناي باندي هستند كه نفع آن 
به سرويس دهنده خارجي مي رسد و اشتغالي كه ايجاد 
مي كند پايدار نبوده و با اراده سرويس دهنده خارجي 
قابل مسدود شدن است. بر عكس كاماًل موافق توسعه 
پهناي باند داخلي هس��تند. ب��ه اعتقاد صاحبنظران 
فضاي مجازي پ��اك، رييس جمهور درك صحيحي 
از استقالل در زيست بوم فضاي مجازي ندارد. بر اين 
اساس از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
خواسته ش��د كه طرح و س��ند محكمي براي ايجاد 
استقالل فضاي مجازي مطابق با سياست هاي مورد 

نظر مقام معظم رهبري ارايه كنند.
فناوري يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل تغييرات 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است، به همين دليل 
هر وقت فناوري نويني در جامعه به ظهور مي رسد ابتدا 
با مخالفت  بخش يا بخش هايي از آن روبرو مي ش��ود. 
اينترنت، نه تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه از نظر 
مشكالت و چالش هاي ريز و درشتي كه در مسير توسعه 
خود با آن روبه رو بوده سرآمد همه تكنولوژي ها است. 
چندي پيش خبري  مبني  بر احضار وزير ارتباطات به 
دادسراي فرهنگ و رسانه در رسانه ها منتشر شد كه 
حكايت از اعالم جرايمي توس��ط دادستان كل كشور 
عليه وزير ارتباطات داشت. در متن اين خبر آمده بود كه 
محمدجواد آذري جهرمي به دليل استنكاف از اجراي 
اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن اينستاگرام با وجود 
حكم صادره، استنكاف از اجراي دستورات مقام هاي 
دولتي كه اشاره به ابالغ رييس مركز ملي فضاي مجازي 
به وزارت ارتباطات براي كاهش پهناي باند بين الملل و 
محدودسازي پيام رسان هاي خارجي دارد، احضار شده 
است. البته پس از آن حسن روحاني، رييس جمهوري 
با اش��اره به احضار اخير آذري جهرمي گفت: »از وزير 
ارتباطات تشكر مي كنم. پهناي باند كاري عظيم و به 
معني مبارزه با فساد است و كسي نمي تواند با مبارزه با 
فساد مخالف باشد. اگر مي خواهيد كسي را براي مبارزه 
با فساد احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد، نه وزير من 
را.« البته همين اظهارات واكنش هايي را در پي داشته 
و منتقدان عنوان كردند كسي مخالف توسعه پهناي 
باند داخل نيست و اغلب از توسعه پهناي باند و ترافيك 
داخلي حمايت مي كنند. در اين راستا محفل هم افزايي 
فعاالن فضاي مجازي پاك با محور »استقالل در فضاي 
مجازي« با حضور كاميار ثقفي عضو حقيقي شوراي 
عالي فضاي مجازي و جمع��ي از صاحبنظران حوزه 
فضاي مجازي برگزار شد. در اين جلسه صاحبنظران 
حوزه فضاي مج��ازي با تبيين اهميت تحقق مفهوم 
استقالل در فضاي مجازي، خواستار اعالم موضع صريح 
اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص 
اظهارات اخير رييس جمهور و مسووالن دولت، راجع به 

توسعه پهناي باند اينترنت شدند. 

   استقالل فضاي مجازي 
به معناي عدم ارتباط با دنياي بيرون نيست

كامي��ار ثقفي عض��و حقيقي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي با اشاره به مساله استقالل ذيل تحقق انقالب 
اس��المي، گفت: هدف غايي انقالب اسالمي، تحقق 
تمدن نوين اسالمي است؛ بدين ترتيب كه با محقق 
شدن جامعه اس��المي، اين جامعه به عنوان الگويي 
براي تمدني جديد، به بشر ارايه مي شود؛ به گونه اي 
كه س��اير جوامع متناس��ب با اقتضائات خود نسبت 
به بومي س��ازي اين الگو اقدام خواهن��د كرد. وي با 
اشاره به اينكه موضوع استقالل به عنوان يك ارزش 
اسالمي و به معني آزادي ملت و حاكميت از تحميل 

و زورگويي استكبار است، ادامه داد: در بيانيه گام دوم 
نيز كه تبيين عملياتي فرآيند تحقق اهداف انقالب 
اسالمي است، سرفصل اساس��ي پنجم به استقالل 
و آزادي اختصاص يافته اس��ت. بديهي است ضمن 
تعريف و تبيين صحيح از استقالل در فضاي مجازي 
بايد نسبت به تحقق آن نيز اقدام كرد. عضو حقيقي 
شوراي عالي فضاي مجازي به تبيين ديدگاه هاي مقام 
معظم رهبري در خصوص نقش نيروي جوان متعهد 
در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي پرداخت و تشكيل 
جريان هاي حلقه هاي مياني به منظور هدايت، تمركز 
و پيگيري و فعاليت هاي مستمر جامعه در قالب يك 
حركت عمومي به سمت چشم انداز جمهوري اسالمي 
)تمدن نوين اسالمي( را به عنوان مطالبه مهم رهبر 
انقالب برش��مرد. وي در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
اس��تقالل فضاي مجازي به معناي مرزبندي است، 
گفت: مطابق با تعريفي كه از اس��تقالل در سرفصل 
اساس��ي پنجم بيانيه گام دوم انقالب آمده اس��ت، 
استقالل را عدم ارتباط با دنياي بيرون تلقي نمي كنيم 
و برعك��س از آنجاييكه به دنبال تحقق تمدني نوين 
هس��تيم، ظرفيت فضاي مجازي را ب��ه عنوان يك 
فرصت بي نظير و تس��هيل كننده و ش��تاب دهنده 
حركت جريان انقالب به س��مت آرمانهاي واالي آن 
مي دانيم. ثقفي تاكيد كرد: رويكرد تحقق استقالل 
در فضاي مجازي در تباين كامل با تس��ليم شدن در 
برابر خواسته هاي استكبار اس��ت؛ هم اكنون شاهد 
هستيم استكبار با هدف قرار دادن جوانان كه موتور 
قدرتمند پيشرفت در جامعه بوده اند، به دنبال از كار 
انداختن اين نقطه قوت كشور از طرق مختلف از جمله 
فضاي مجازي است. بسياري از ظرفيت هاي علمي و 
كاري به روي ايرانيان در فضاي مجازي بسته و غير 
قابل دسترس است، اما همه آنچه كه جوان ايراني را 
مي تواند به سمت جاذبه هاي نفساني و امور لهو ببرد 
به صورت برنامه ريزي شده دنبال مي شود و براي آن 
سرمايه گذاري شده كه حاصل آن تهي كردن جوان 
از عنصر تعهد و از كار افتادن قواي مولد كشور است.

    سهل انگاري مديران 
در واگذاري ميدان فضاي مجازي به بيگانه ها

وي با اش��اره به تعبير مقام معظم رهبري در س��ال 
۹۵ مبني بر در اش��غال بيگانه بودن بخش اعظمي 
از فضاي مجازي كش��ور، گفت: تعبير ما از استقالل، 

توانايي حكمراني در فضاي مجازي كش��ور است اما 
به دليل س��هل انگاري كارگزاران نظ��ام خصوصًا در 
س��ال هاي اخير، اين ميدان به بيگانه واگذار ش��ده 
است. عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي با 
تاكيد بر اينكه به دليل عدم طراحي و تصويب معماري 
كالن ب��راي فضاي مجازي كش��ور و در نتيجه نبود 
راهبردهاي مصوب در اين فضا، اقدامات انجام شده و 
زيرساخت هاي ايجادشده منجر به بهره گيري بيشتر 
جريان استكبار و تسلط بيشتر آن بر فضاي مجازي 
كشور شده، ادامه داد: در خصوص موضوع پهناي باند 
سوال اين اس��ت كه چند درصد از نيازهاي مردم در 
حوزه اشتغال و تعامالت اجتماعي مربوط به خارج از 
مرزهاي جغرافيايي كشور است؟ وي ادامه داد: گفته 
مي ش��ود نزديك به ۸۰ درصد اين نيازها محدود به 
جغرافياي آن كشور است و لذا اولويت اساسي تقويت 
پهناي باند داخلي كشور است. يكي از داليل ضرورت 
شكل گيري شبكه ملي اطالعات كشور، پاسخ به اين 
نياز اساسي بوده است. حال آنكه امروز مي بينيم غالب 
پهناي باند كش��ور در اختيار سرويس هاي خارجي 
است كه سياست ها، فرهنگ و اهداف خود را به كشور 
ديكته مي كنند. به خاطر داريد چگونه تصميم گرفتند 
راسا يكي از پوسته هاي داخلي را از گوشي هاي مردم 
پاك كنند. ثقفي گفت: تا زماني كه اينس��تاگرام در 
خدمت موضوعات مفس��ده برانگيز است، هيچ گونه 
محدوديتي بر آن اعمال نمي شود اما اگر از اين بستر 
به عنوان ابزاري ب��راي ترويج معارف جبهه مقاومت 
استفاده شود، صاحبان اين پلتفرم به سرعت آن محتوا 
را حذف مي كنند يا نسبت به مسدود كردن صفحاتي 
كه مبلغ افتخارات ملي ما هس��تند اقدام مي كنند. 
آيا اين به معناي س��لطه و نفي استقالل ما در فضاي 
مجازي نيست؟ وي با بيان اينكه بومي سازي فناوري، 
نيازمند حمايت حاكميت است، افزود: برجسته كردن 
موضوع فيلترينگ فرافكن��ي و با هدف دادن آدرس 
غلط است. حرف ما اين است كه دولت به همان اندازه 
كه به پايداري سيس��تم هاي خارجي اهتمام دارد، 
نسبت به كاركردهاي سرويس هاي بومي هم اهتمام 
داشته است. دولت در مقطع توسعه پيام رسان هاي 
بومي، به تكليف خود به درستي عمل نكرد. فرماندهي 
اين فضا و آن قرارگاهي كه انتظار مي رفت اين فضا را 
فرماندهي كند، به وظايف خود به درستي عمل نكرد. 
ثقفي تقصير اصلي در عدم استقالل در فضاي مجازي 

را متوجه متوليان و كارگزاران مسوولي عنوان كرد كه 
نسبت به اهميت تساهل داشته و بعضًا از آرمان هاي 
انقالب فاصل��ه گرفته اند. وي گف��ت: ما نمي گوييم 
همه چيز را بايد خودم��ان توليد كنيم اما انتظار اين 
اس��ت كه در زيرساخت هاي حياتي كشور در فضاي 
مجازي، اس��تقالل داشته باش��يم. وي يكي ديگر از 
نشانه هاي وابستگي ما در فضاي مجازي را استفاده تام 
از الگوي تعامالت اجتماعي و ارتباطاتي امريكايي ها 
دانست و گفت: الگوي حاكم بر مناسبات اجتماعي ما 
دچار وابستگي است و بدين ترتيب. عدم استقالل ما 
در فضاي مجازي محدود به جنبه هاي فني نيست. 

    فارغ از هياهوهاي سياسي، مسير روشن است
عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مج��ازي اظهار 
كرد: رهبر معظم انقالب از س��ال ۱۳۷۰ نس��بت به 
فرصته��ا و تهديدهاي فضاي مجازي، روش��نگري 
داش��ته اند. دستور تأس��يس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به عن��وان نقطه كانوني اين فض��ا، با هدف 
هم افزايي، سياس��ت گذاري، هدايت و مديريت بوده 
اس��ت. وي با بيان اينكه مش��كل اين است كه ما در 
كش��ور با يك آفتي مواجه هس��تيم كه در جايگاه و 
مسووليت هاي خودمان عمل نمي كنيم تاكيد كرد: 
جهت گيري كلي نظام را رهبري مشخص مي كنند 
و سياس��ت هاي كلي در حوزه فضاي مجازي نيز از 
طرف ايش��ان به مناسبت هاي مختلف ابالغ شده اما 
مجريان و كارگزاران به وظايف خود عمل نمي كنند؛ 
اين بي توجهي، معضل كشور ما است. ثقفي با اشاره 
به اينكه ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي در جايگاه 
حقيقي خود ظاهر نشده اس��ت، گفت: در اين شورا 
كمتر به موضوعات اصلي كش��ور در فضاي مجازي 
پرداخته مي شود؛ انباش��تگي موضوعات به گونه اي 
است كه اين شورا چنانچه جلسات روزانه هم داشته 
باشد زمان زيادي براي جبران عقب ماندگي ها الزم 
است. وي با بيان اينكه همچنان مشكل ما در فضاي 
مجازي، ناهماهنگي است و در اجماع براي يك الگوي 
پيش��رفت در حوزه فضاي مجازي موفق نبوده ايم، 
خاطرنشان كرد: نقشه راه اصلي، بيانيه گام دوم است 
و فارغ از هياهوهاي سياس��ي، مس��ير روشن است. 
اما شاهد فضاي به ش��دت سياست زده اي هستيم و 
دوقطبي هايي شكل گرفته باعث شده شورا در جهت 

اهداف تأسيس آن حركت نكند. 
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اطالع رساني شلخته
اطالع رساني دقيق درباره سياست ها، رويكردها و 
رويدادها مي كند. اما متاسفانه اين مهم، همچنان 
در برخي از سازمان ها و نهادها مهجور است و مورد 
توجه مس��ووالن نيس��ت. حتي در برخي موارد به 
نظر مي رسد، انتش��ار برخي از اطالعات و اخبار در 
صفحه هاي شخصي مس��ووالن بيش از آنكه رنگ 
و بوي اطالع رساني داشته باش��د، با هدف افزودن 
به تعداد دنبال كنندگان فرد مسوول در شبكه هاي 
مجازي و دريافت »اليك« بيشتر صورت مي گيرد. 
در حالي كه اطالع رساني حرفه اي و دقيق، مستلزم 
رعايت شيوه نامه هاي دقيق و حرفه اي نيز هست، 
به گونه اي كه حتي داش��تن يك صفحه شخصي 
پرمخاط��ب در فضاي مجازي به معناي داش��تن 
مجوز انحصاري انتش��ار اطالعات خاص از طريق 
آن صفحه شخصي نباشد. بي گمان، اعالم نظرات 
و مواضع شخصي مس��ووالن داخلي يا خارجي در 
شبكه هاي اجتماعي مجازي همچون توييتر مدنظر 
نگارنده اين سطور نيست، اما مثال انتشار نتايج يك 
نظرسنجي علمي از سوي مشاور شهردار تهران به 
مصداق بي نظمي در انتشار اطالعات است. چه آنكه 
انتشار صرف نتايج يك نظرسنجي بدون اعالم داليل 
و اهداف انجام آن و همچنين فرضيه ها و پيش��ينه 
چنين پژوهشي، براي مخاطب فاقد معنا و مفهوم 
است. اينكه مثال ۷۰ درصد از پاسخگويان تهراني 
به حفظ باغات ته��ران راي مي دهند، چه معنايي 
براي مخاط��ب دارد؟ و در كدام بافت معنايي قابل 
تاويل و تفسير است؟ در كنار گزينه حفظ باغات چه 
گزينه هاي ديگر قرار داشته و چه گزينه هايي قرار 
نداشته است؟ و... مسووالن شهرداري مي توانستند 
با برگزاري يك نشست خبري مجازي، تمام جوانب 
اين نظرس��نجي را براي خبرنگاران تشريح كنند 
تا آنها هم در پوش��ش نتايج اين نظرسنجي با ديد 
بازتري مطلب را به مخاطبان خود منتقل كنند. البته 
راه هاي بهتر و حرفه اي تر ديگري براي انتشار اينگونه 
از اطالع��ات وجود دارد كه متاس��فانه مورد توجه 
مسووالن شهرداري قرار نگرفته است. البته »نظم« 
در انتشار اطالعات صرفا به »شيوه« انتقال اطالعات 
محدود نمي شود، بلكه رعايت »زمان« و»موعد« 
انتشار را نيز در بر مي گيرد. بطور مثال، وزارت راه و 
شهرسازي پس از وقفه اي چند ماهه، آمار موجزي از 
تحوالت بازار مسكن تهران و كشور را در آبان ماه سال 
جاري منتشر كرد. اما از آبان ماه تاكنون روند انتشار 
آمار ماهانه بازار مسكن دوباره متوقف شده است. در 
موردي حادتر، سامانه آنالين »اطالعات بازار امالك 
ايران« كه پس از حدود يك س��ال وقفه كار خود را 
در تابستان سال جاري از سر گرفت، از اول دي ماه 
تاكنون از انتشار آمار و تحوالت مربوط به معامالت 
ملكي انجام شده در تهران و چند شهر بزرگ كشور 
بازايستاده است. عملكرد بانك مركزي نيز در عدم 
انتشار برخي از آمارها طي سال جاري يكي ديگر از 
مصاديق »بي نظمي« در انتشار اطالعات به شمار 
مي رود. بي گمان، بي نظمي در انتش��ار اطالعات يا 
بي نظمي در هر پديده سيستمي و سازماني ديگري، 
منجر به ابهام، عدم شفافيت، اختالل در كاركردها و 
افت بهره وري سرمايه مي شود. مساله اي كه يا از ديد 
مديران و مسووالن پنهان است يا آنها درك درستي 

از اهميت برقراري نظم در امور ندارند.

تورم و نقدينگي را دريابيد
در رابط��ه با تصميماتي كه مي ت��وان براي كاهش 
فشارها بر اقتصاد ايران گرفت و وابستگي به خارج 
ندارند اما هيچ تغيي��ري رخ نمي دهد. در دهه هاي 
گذش��ته اقتصاد ايران همواره با مشكل نقدينگي و 
تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمي ماندن تورم 
به عاملي براي كاهش قدرت خريد مردم بدل شده 
و فش��اري كه امروز به كم درآمدها مي آيد ريشه در 
همين شرايط دارد. وقتي قدرت خريد پايين مي آيد، 
دولت و مجلس مجبور مي شوند تن به افزايش پايه 
حقوق و درآمد بدهند كه اين موضوع خود به افزايش 
سرعت رش��د نقدينگي منجر مي شود و در نهايت 
تورمي جديد به وجود مي آورد و اين سيكل معيوب 
سال هاس��ت كه در اقتصاد ايران تكرار مي شود. اگر 
دولت، مجلس يا ساير تصميم گيران قصد كاهش 
فشارها بر مردم را دارند بايد با عبور از شعارها، مسيري 
را باز كنند كه با اس��تفاده از علم روز كارشناس��ان، 
مشكالت اساس��ي در داخل اقتصاد كشور راه حلي 
قطع��ي پيدا كنند. در غير اين صورت، ما هر س��ال 
شاهد آن هس��تيم كه در فصل بودجه يا در رابطه با 
ديگر طرح ها، صرفا شعارهايي مطرح مي شوند كه 
تصويب شدن يا تصويب نشدن شان هيچ گره اي از 

مشكالت اقتصادي كشور و مردم باز نمي كند.

تضاد انتظارها در بازارسرمايه
پيشنهاد مي كنم سرمايه گذاران در خصوص چيدمان 
پرتفوي هاي خود، به سودآوري و كسب سود تقسيمي 
و حضور در مجامع دقت بيشتري داشته باشند و به 
اين منظور به هر صنعت يا شركتي وارد مي شوند به 
پي/ اي آتي براي سال ۱۴۰۰ توجه بيشتري داشته 
باشند. اعداد ۵ تا ۷ براي پي/ اي اين شركت ها بسيار 
مناسب است و انتخاب اين سهم ها براي سهامداري 
بسيار سودآور خواهد بود. با توجه به اينكه سود مورد 
محاسبه و تقسيمي اين ش��ركت ها نزديك به سود 
بانكي اس��ت و به اين ترتيب، هم از يك س��و نزديك 
به سود بدون ريس��ك ۱۸ درصدي بانكي برخوردار 
مي ش��وند و هم با توج��ه به اينك��ه محصوالتي كه 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس عرضه مي كنند، 
مي توانند منتفع ش��وند، بنابراين به نوعي مي توانند 
س��پر تورمي باشند. به س��هامداران توصيه مي كنم 
حتما با توجه به فاكتورهاي متناسب خريد، معامله و 
در نهايت سهامداري كنند و در ميان مدت و بلندمدت 
از بازار سرمايه كسب انتفاع كرده و از بازارهاي موازي 

ديگر، پيشي بگيرند.

اليحه جديد سناتورهاي امريكايي 
عليه  شركت هاي فناوري

سه سناتور دموكرات در امريكا اليحه جديدي ارايه 
كرده اند تا بن��د ۲۳۰ قانون حفاظت از ارتباطات را 
محدود و مسووليت ش��ركت هاي فناوري در قبال 
پست هاي كاربران شان را بيشتر كنند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، سه سناتور دموكرات مجلس 
امريكا اليحه اي براي محدود كردن بند ۲۳۰ قانون 
حماي��ت از ارتباطات ارايه كرده ان��د. اين بخش از 
قانون امريكا، ش��ركت هاي آنالين را از مسووليت 
در قبال پست هاي كاربران محافظت مي كند، اما 
در صورتيكه اين پست ها به خساراتي منجر شود، 
شركت ها را بيشتر مس��وول مي كند. مارك وارنر، 
ميزي هيرونو و ايمي كلوبوچار سناتورهاي امريكايي 
در بيانيه اي اعالم كردن��د؛ اليحه مذكور كه قانون 
»فناوري ايمن )SAFE TECH Act( « نام دارد، 
مرحله تازه اي از تالش ها براي افزايش مس��ووليت 
ش��ركت هايي مانند گوگل، توئيتر و فيس بوك در 
قبال تعقيب سايبري، آزارهاي هدفمند و تبعيض 
در پلتفرم هايش��ان اس��ت. پس از حمله حاميان 
دونالدترامپ )رييس جمهور پيش��ين( به كنگره 
امري��كا در ۶ ژانوي��ه ۲۰۲۱ ميالدي بس��ياري از 
قانونگذاران مشغول بررسي روش هايي هستند تا 
مسووليت شركت هاي فناوري در قبال گسترش 
اخبار جعلي قبل از شورش ها و نظارت بر محتواي 
پلتفرم هايش��ان را بيشتر كنند. اين در حالي است 
كه چند سناتور جمهوري خواه به دليل تصميمات 
پلتفرم هاي فن��اوري براي بازبيني محتوا نيز بطور 
جداگانه تالش دارند تا اين قانون را لغو كنند. دونالد 
ترامپ نيز بطور مرتب خواهان لغو حمايت قانوني 
شركت هاي فناوري به دليل سانسور محافظه كاران 
بود. مديران ارشد گوگل، فيس بوك و توئيتر قباًل 
اعالم كرده بودند اين قانون براي حفظ آزادي بيان 
در اينترنت ملزوم است. آنها ادعا مي كنند بند ۲۳۰ 
قانون حفاظت از ارتباطات اين كشور، ابزارهايي در 
اختيار پلتفرم ها ق��رار مي دهد تا بين آزادي بيان و 

بازبيني محتوا توازني ايجاد كنند.

گوگل جمع آوري اطالعات 
از كاربران را محدود مي كند

طبق گزارش هايي به نظر مي رسد گوگل نيز قصد 
دارد مانند اپل قابلي��ت ضدرديابي را براي كاربران 
خود به كار گيرد تا جم��ع آوري اطالعات از طريق 
اندروي��د را محدود كند. به گ��زارش مهر به نقل از 
بلومبرگ، گوگل مش��غول بررسي قابليتي مشابه 
ويژگي ضد رديابي اپل براي كاربران خود اس��ت. 
اين اقدام نشان مي دهد شركت فناوري مذكور آرام 
آرام سعي دارد حريم ش��خصي كاربران را رعايت 
كند. گوگل مشغول مذاكرات داخل شركتي است 
تا به نحوي فرايند جم��ع آوري اطالعات و رديابي 
از طريق اپليكيش��ن ها را در دستگاه هاي اندرويد 
محدود كند. اين قابلي��ت هرچند به اندازه ويژگي 
اپل سختگيرانه نيست. هم اكنون اين شركت سعي 
دارد تا ميان تقاض��اي روزافزون براي حفظ حريم 
خصوصي كاربران و نيازهاي مالي توسعه دهندگان 
برنامه و تبليغ كنندگان توازني برقرار كند. و يژگي 
جديد اپل تمام اپليكيشن ها را مجبور مي كند درباره 
اش��تراك گذاري اطالعات كاربران با شركت هاي 
طرف س��وم اجازه بگيرند. البته تا قب��ل از اجراي 
آپديت، اپ ها مي توانند به دلخواه خود از اطالعات 
كاربران اس��تفاده كنند و آنها را به تبليغ كنندگان 
بفروش��ند. اين آپديت در بهار عرضه مي شود و در 
نتيجه آن احتمااًل كاربران با تبليغات شخصي سازي 
شده كمتري روبرو مي شوند. البته به نظر مي رسد 
گوگل براي اجراي ويژگي مش��ابه با چالش هايي 
روبرو است زيرا بايد كسب و كار تبليغات گوگل را 
نيز پوشش دهد. در نتيجه قوانين رديابي اپ ها در 
گوگل آس��ان گيرانه تر خواهد بود. در همين راستا 
گوگل مش��غول بررسي روشي اس��ت تا افراد را در 
گروه هاي تبليغاتي تركيب كند. اين روند به شركت 
اجازه مي دهد تا به جاي افراد، گروه ها را در نظر بگيرد 
كه احتمااًل درباره اپ هاي اندرويد نيز به كار مي رود.

پيشنهاد سهام پارلر به ترامپ در 
ازاي  عضويت  در  شبكه اجتماعي

اس��ناد جديد نش��ان مي دهد پارلر براي پيوستن 
دونالد ترامپ به پلتفرم خود ۴۰ درصد سهام آن را 
پيشنهاد كرده است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
هفته گذشته مدير ارش��د اجرايي پارلر اعالم كرد 
هيات مديره اين شبكه اجتماعي وي را اخراج كرده 
است. اين درحالي است كه شبكه اجتماعي مذكور 
ك��ه محفلي براي تجمع طرف��داران افراطي حزب 
راستگراي امريكا است، همچنان آفالين باقي مانده 
است. در اين ميان گزارشي جديد در بازفيدنيوز به 
اسنادي اشاره مي كند كه نشان دهنده مذاكرات ميان 
دونالد ترامپ و پارلر براي توافقي اس��ت تا به شبكه 
اجتماعي اصلي او تبديل شود. البته رييس جمهور 
پيشين امريكا قباًل از توئيتر مستقيم خود استفاده 
مي كرد و كمپين ه��اي او به ش��دت به فيس بوك 
وابسته بود، او هيچ وقت بطور رسمي  عضو پارلر نشده 
بود. گزارش مذكور به دخالت مستقيم ترامپ اشاره 
نمي كند. اسناد فاش ش��ده نشان مي دهند پارلر به 
ترامپ پيشنهاد كرده تا در صورت پست يك محتوا 
قبل از بقيه در اين پلتفرم، ۴۰ درصد س��هامش را 
به او واگذار كند. مذاكرات تابس��تان گذشته و طي 
كمپين انتخاباتي ترامپ و همچنين در ماه نوامبر 
پس از باخت وي در انتخابات رياست جمهوري انجام 
شده اند. به گفته برد پاسكال مدير پيشين كمپين 
رياست جمهوري ترامپ، رييس جمهور پيشين در 
اين مذاكرات شركت نداشته اما به گفته كارشناسان 
حقوقي اگر چنين اتفاقي افتاده باشد، دستيابي به 
سهام شبكه اجتماعي به شكل ويژه خالف قوانين 

اين كشور است.

فعاالن فضاي مجازي عنوان كردند سياست دولت در پهناي باند، استقالل فضاي مجازي را زير سوال مي برد

انتقاد از منفعت سرويس دهنده خارجي به جاي داخلي

بانك اطالعاتي از داده هاي غيرمحرمانه ايجاد مي شودتوليد خودروهاي هوشمند؛ كمتر از ۱۰ سال آينده
رييس پژوهشگاه ارتباطات گفت: برآورد مي شود تا 
كمتر از ۱۰ سال آينده، خودروهاي خودران در كشور 
به مرحله توليد خواهد رس��يد كه اين امر با همكاري 
خودروسازان داخلي دنبال مي شود. وحيد يزدانيان، 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، درباره جزييات اين خبر 
گفت: همكاري ما با يكي از خودروسازي هاي داخلي 
فراتر از موضوع توليد خودروي هوش��مند اس��ت. ما 
به  ش��يوه كالن در حوزه هوشمند س��ازي خودرو با 
يكديگر همكاري داريم كه توليد خودروي خودران 
هوشمند و هوشمند سازي حمل ونقل بخشي از اين 
همكاري است. يكي از كاربردهاي شبكه نسل پنجم 
ارتباطات، توليد خودروي هوشمند است. نسل پنجم 
ارتباطات س��يار به دليل گس��تردگي پوشش كامل 
ش��بكه و تأخير اندكي كه دارد، امكان بهره برداري از 
كاربردهاي حساس مانند خودروي خودران و جراحي 
از راه دور را ممكن مي سازد. يزدانيان افزود: همكاري 
با خودروس��از داخلي، گام دوم پژوهش��گاه در حوزه 
خودروهاي هوشمند است، در گام قبلي تفاهم نامه اي 
با ستاد حمل ونقل هوشمند معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري به امضا رسيد و براي اجرايي شدن 
آن تفاهم نامه يكي از اپراتوره��ا و منطقه آزاد كيش 
همكاري داش��ت تا در اين منطقه براي نخستين بار 
شاهد پياده سازي حمل ونقل هوشمند باشيم. بازديد 
انجام ش��ده از مجموعه هاي خودروس��ازي داخلي، 
آشكار شد كه آنها برنامه طراحي و ساخت خودروهاي 
الكتريكي و هوشمند را در دستور كار خود قرار داده اند. 
آنها درگام نخست ساخت خودروهاي الكتريكي را در 

برنامه خود دارند كه پيش نياز آن طرح يا مدل هايي 
)ماژول( اس��ت كه نيازمند توسعه يا به روزرساني در 
داخل كشور باش��د تا قابليت ارايه در ابعاد تجاري را 
پيدا كنند. به گفته يزدانيان، پژوهش��گاه ارتباطات 
با ش��ركت خودروس��ازي داخلي در زمينه ساخت و 
توسعه سنسورهاي حركتي و مجتمع سازي مدارهاي 
الكتريكي هم در خودروهاي فعلي و هم خودروهاي 
الكتروني��ك تفاهم نامه همكاري به امضا رس��انده و 
انتظار م��ي رود اين همكاري و پروژه هايي كه تعريف 
مي شود ظرف يك س��ال آينده در حوزه خودروهاي 
الكتريكي به نتيجه برس��د. وي درباره دس��تيابي به 
زيرساخت هاي توليد خودروهاي هوشمند در كشور 
گفت: شركت خودروس��ازي داخلي توليد خودروي 
هوشمند داخلي را به سال ۲۰۲۵ موكول كرد و اينكه 
براي رس��يدن به اين هدف زيرساخت آزمايشگاهي 
الزم براي بهره گيري از ش��بكه نس��ل پنجم را آماده 
مي كنيم و توس��عه پلتفرم ها و ماژول ها را در دستور 
كار قرار خواهيم داد. پژوهشگاه در حوزه خودروهاي 
هوشمند در ابتداي راه قرار ندارد و درگذشته قدم هايي 
برداشته ش��ده و حدود دو سال قبل كه موضوع نسل 
پنجم ارتباطات مطرح ش��د، پژوهشگاه ارتباطات با 
همكاري دانشگاه ها و مراكز فناوري، مطالعات خود را 
در اين زمينه آغاز كرد. وي افزود: پيش بيني مي شود 
تا كمتر از ۱۰ سال آينده خودروهاي خودران دركشور 
توليد شود و دانشگاه هاي شريف، تهران و اميركبير نيز 
از دانشگاه هايي محسوب مي شوند كه در اين زمينه با 

آنها تعامل برقرار است.

طرح »پايش آنالين اطالعات كش��ور« با هدف ايجاد 
بانك اطالعاتي از داده هاي غيرمحرمانه و قابل انتشار 
براي اس��تفاده عمومي كس��ب و كاره��ا و گروه هاي 
تحقيقاتي و دانشگاهي از اين داده ها، اجرايي مي شود. 
به گزارش مهر، ايجاد بانك اطالعاتي كشور از داده ها 
و اطالع��ات غير محرمان��ه و قابل انتش��ار، به عنوان 
مرج��ع واحد قابل اطميناني براي اس��تفاده و عرضه 
عمومي داده ها به بخش هاي مختلف كشور از جمله 
كس��ب و كارها، گروه هاي تحقيقاتي و دانشگاهي و 
مردم، اجرايي مي شود. سازمان فناوري اطالعات ايران 
با هدف اجراي تكليف پياده س��ازي داشبورد آنالين 
اطالعات كش��ور، فراخوان مش��اركت عمومي براي 
انتخاب س��رمايه گذار و پيمانكار خصوصي ساخت، 
بهره برداري و واگذاري اين طرح را اعالم كرده اس��ت. 
در پروژه پايش آنالين اطالعات كشور )پاك(، شركت 
سرمايه گذار و پيمانكار به نمايندگي از سازمان فناوري 
اطالعات ايران، بايد با جمع آوري و طبقه بندي و ارايه 
اطالعات حياتي آنالين و قابل اتكا در قالب داش��بورد 
مديريتي، جهت تصميم سازي رييس جمهور و هيات 
دولت اق��دام و در ادامه با تعيي��ن و تجميع عملكرد 
شاخص هاي راهبردي و عملياتي دستگاه هاي اجرايي 
و س��اير حوزه هاي فعال و موثر كش��ور، ام��كان ارايه 
تحليل هاي مطمئن و موثري را فراهم كند. ايجاد بانك 
اطالعاتي كشور از طريق گردآوري، دسته بندي، تحليل 
داده ها و روندها، و تعامل با ذينفعان و مخاطبان از جمله 
آحاد جامعه به منبعي ارزشمند از داده هاي عظيم در 
كشور تبديل خواهد ش��د كه قابليت تجاري سازي و 

كسب درآمد را دارا است. محدوده اين پروژه در سطح 
ملي است و با دريافت اطالعات كليدي و حياتي از تمام 
دستگاه ها و نهادهاي اجرايي كشور و گردآوري تمام 
آمار و اطالعات بازار كسب وكارها اجرايي مي شود. در 
اليه دريافت اطالعات، گستره پروژه در حوزه تمام آمار 
و اطالعات و شاخص هاي كليدي عملكرد دستگاه هاي 
اجراي��ي منتخب و نهادهاي اثرگ��ذار مانند اصناف و 
اتحاديه ها و كسب وكارها به صورت تجميعي است و 
مجموعه داده هاي قابل گردآوري از بس��تر جامعه و 
م��ردم خواهد ب��ود. در اليه ارايه و انتش��ار اطالعات، 
تمام داده ها و تحليل ه��اي آن به صورت محرمانه به 
مقامات عالي كش��ور ارايه و همچنين ب��ه موازات آن 
اطالعات عمومي غيرمحرمانه و قابل انتشار در سطوح 
پايين تر و به ساير متقاضيان )تمام بخش هاي دولت، 
كسب وكارها، اصناف واتحاديه ها، دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقات��ي و مردم( ارايه مي ش��ود. ب��رآورد تقريبي 
س��رمايه گذاري س��اخت، بهره برداري و انتقال طرح 
پايش آنالين اطالعات كشور )پاك( ۶۰ ميليارد ريال 
عنوان شده كه دوره پيش��برد موافقتنامه، ساخت و 
احداث و بهره برداري تجاري در مجموع حدود ۶ سال و 
قابل تمديد خواهد بود. امكان ارايه وام از محل اعتبارات 
صندوق هاي نوآفرين و نوآوري رياس��ت جمهوري با 
نرخ سود تسهيالت ۱۱ درصد و امكان ارايه همزمان 
سرويس و بهره برداري در طول دوران احداث و آزمايش 
و تحويل سامانه ها منوط به تحويل و آماده سازي سامانه 
اختصاصي در زمان مقرر، از جمله موارد تشويقي در 

نظر گرفته شده است.



تعادل - گروه صنعت |
ش��امخ كل اقتصاد ايران در دي ماه امسال به 48.83 
واحد رسيد كه 1.06 واحد نسبت به آذرماه بهتر شده 
اما همچنان با شيب كمتري از ركود در فعاليت هاي 
اقتصادي حكايت دارد. در اين ماه شاخص موجودي 
مواد اوليه و لوازم توليد به بيش��ترين مقدار در 16 ماه 
گذشته رسيده و شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان 
فعاليت اقتصادي در ماه آينده نيز رش��د مس��اعدي 

داشته است.
براس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در ديماه، 79 / 
49 است، همچنان فعاالن اقتصادي در بخش صنعت 
براي سومين ماه پياپي ركود را گزارش كرده اند اگرچه 
ميزان آن در اين ماه بسيار كم شده است و اما انتظارات 
مثب��ت قابل توجه اكثر صنايع در بهمن ماه ش��رايط 
بهت��ري را در بهبود فعاليت صنايع نش��ان مي دهد. 
انتظارات در بهبود فعاليت ها براي صنايعي نظير »چوب 
كاغذ و مبلمان، كاني غيرفلزي و پوش��اك و چرم« به 
ترتيب بيشترين مقدار را نشان مي دهد. در ديماه همه 
زيرشاخص هاي اصلي به غير از سرعت انجام و تحويل 
سفارش و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 

نسبت به ماه قبل كاهش داشتند.

    جزييات شامخ دي ماه 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، گزارش دوره شانزدهم 
طرح ش��اخص مديران خريد )PMI( كل اقتصاد در 
دي ماه 1399 و گزارش دوره بيس��ت و هشتم طرح 
ش��اخص مديران خريد بخش صنعت را منتشر كرد. 
اطالعات اين گزارش نشان مي دهد در دي ماه، وضعيت 
شامخ كل اقتصاد و بخش صنعت در آذرماه نسبت به 
ماه قبل با اندكي بهبود مواجه ش��ده اما همچنان زير 
رقم ۵0 واحد و در محدوده ركود و انقباض قرار دارد. بر 
اساس اطالعات ارايه شده، شامخ اقتصاد ايران در دي 
ماه به عدد 48.83 رس��يده كه نسبت به عدد 47.77 
آذر ماه بهبودي نسبي را نشان مي دهد، هرچند براي 
عبور از ركود و مثبت شدن اوضاع اين عدد بايد از عدد 

۵0 عبور كند.
در اين ماه شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
)43.99( نس��بت به آذر )44.11( نيز كاهش جزئي 
داشته و همچنان تقاضاي مشتريان در كل اقتصاد به 

سطح مطلوب نرسيده است.
از س��وي ديگر ش��اخص موجودي مواد اوليه يا لوازم 
خريداري شده )49.47( طي 16 ماه از ابتداي شروع 
طرح بيشترين مقدار خود را به ثبت رسانده كه بيشتر 
متأثر از ميزان موجودي در بخش خدمات و كشاورزي 
است. آنچه كه بيشترين اهميت را دارد افزايش قابل 
توجه خوش��بيني فعاالن اقتصادي به آينده است كه 
خوش��بيني به بهبود اوضاع در بهمن ماه به باالترين 
حد از زمان آغاز بررس��ي ها از س��وي ات��اق بازرگاني 

رسيده است.
در دي ماه امسال، رقم شاخص مديران خريد صنعت 
49.79 محاسبه شده است؛ اگرچه همچنان فعاالن 
اقتصادي در بخش صنعت براي س��ومين ماه پياپي 
رقم كمتر از ۵0 را گزارش كرده اند؛ اما اين ش��اخص 
روند صعودي داشته و انتظارات اكثر صنايع براي بهبود 

فعاليت در بهمن ماه و خ��روج از ركود، مثبت ارزيابي 
شده است. در اين ماه شاخص مقدار توليد محصوالت 
)48.6۵( نس��بت به م��اه قب��ل )۵0.7۵( تا حدودي 
كاسته شده كه به نظر مي رسد همراه با كاهش تقاضا 
و كمبود نقدينگي، توليد برخ��ي صنايع اثرگذار نيز 
كمتر شده است. در اين ميان شاخص ميزان استخدام 
و به كارگيري نيروي انساني )۵3.94( نسبت به دي ماه 
)۵1.0( افزايش بيشتري داشته است و انتظار مي رود 
فعالي��ت اقتصادي صناي��ع در ماه هاي پاياني س��ال 

افزايش يابد.
همچنين ش��اخص قيمت محصوالت توليدش��ده 
)۵0.86( هرچن��د قيمت محص��والت در اين ماه نيز 
افزايش��ي بوده اما به كمترين مق��دار خود طي 9 ماه 
گذشته رسيده است. به نظر مي رسد كاهش تقاضاي 
مش��تريان و كاهش قيمت ارز در بازار در اين موضوع 

نقش داشته است.

    شاخص صنعت
براس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، ش��اخص مديران خريد صنعت در دي ماه، 
49.79 اس��ت، همچنان فعاالن اقتصادي در بخش 
صنعت براي سومين ماه پياپي ركود را گزارش كرده اند 
اگرچه ميزان آن در اين ماه بسيار كم شده است و اما 
انتظ��ارات مثبت قابل توجه اكثر صنايع در بهمن ماه 
شرايط بهتري را در بهبود فعاليت صنايع نشان مي دهد. 
انتظارات در بهبود فعاليت ها براي صنايعي نظير چوب 
كاغ��ذ و مبلمان، كاني غيرفلزي و پوش��اك و چرم به 

ترتيب بيشترين مقدار را نشان مي دهد.
در د ماه همه زيرشاخص هاي اصلي به غير از سرعت 
انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به كارگيري 

نيروي انس��اني نس��بت به ماه قبل كاهش داشتند. 
ش��اخص مقدار توليد محص��والت در بخش صنعت 
)48.6۵( نسبت به ماه قبل )۵0.7۵( كمتر گزارش شده 
است كه به نظر مي رسد همراه با كاهش تقاضا و كمبود 

نقدينگي، توليد برخي صنايع نيز كمتر شده است.
شاخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان در ديماه 
)44.80( همچنان مانند آذرماه )43.۵1(  كاهش��ي 
اس��ت و ش��دت كاهش آن فقط اندكي كمتر ش��ده 
است. نوسانات نرخ ارز و انتظار كاهش قيمتها از سوي 
مشتريان از يك سو و كمبود شديد نقدينگي از سوي 
ديگر باعث كاهش تقاضاي مشتريان در دي ماه شده 
است اگرچه سري زماني اين شاخص هم بطور معمول 

كاهش نسبي آن در د ماه را نشان مي دهد.
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)۵3.94( نس��بت به دي ماه )۵1/0( ش��دت افزايش 
بيشتري داشته است و انتظار مي رود فعاليت اقتصادي 
صنايع در ماه هاي پاياني س��ال بيشتر شود. شاخص 
قيمت خريد مواد اوليه )73.7۲( براي چهارمين ماه 
پياپي ش��يب افزايشي كمتري نس��بت به ماه قبل( 
79.96( داشته است، هرچند همچنان روند افزايشي 
قيمت مواد اوليه وجود دارد اما ش��دت آن كمتر شده 

است.
كاهش نرخ ارز باعث ش��ده تا ش��دت افزايش قيمت 
مواد اوليه نس��بت به ماه هاي اخي��ر تاحدي كاهش 
يابد. شاخص قيمت محصوالت توليدشده در ديماه 
)۵0.86( با افزايش بسيار اندك خود طي9 ماه گذشته 
به كمترين مقدار خود رس��يده است. به نظر مي رسد 
با كاهش تقاضاي مش��تريان، اكث��ر توليدكنندگان 
به منظ��ور رقابت در بازار، تقريبًا ق��ي تها را ثابت نگه 
داش��ته اند، هرچند قيمت مواد اوليه كاهش چنداني 

نداشته است. ش��اخص انتظارات توليد در ماه آينده 
)64.74( نرخ رشد بيشتري نسبت به ماه قبل داشته 
است و طي 9 ماه گذشته بيش��ترين مقدار خود را به 
ثبت رسانده است. از يكس��و با نزديك شدن به پايان 
سال و از سوي ديگر نتايج انتخابات امريكا، انتظارات 
خوشبينانه و اميدواري فعاالن اقتصادي بخش صنعت 
ب��ه رفع تحريم ها و بهبود فعاليت ه��ا در ماه هاي آتي 

بيشتر نموده است.
شاخص كل شامخ در بخش صنعت براي صنايع كاني 
غيرفلزي )41.9۲( به دلي��ل كمبود تقاضا و افزايش 
هزينه ها به ويژه حمل ونقل )، صنايع غذايي4۲.۵0( 
به علت كمبود نقدينگي و افزايش هزينه هاي حمل و 
نقل )و صنايع فرآورده هاي نفت و گاز4۲.93 كمترين 
مقدار را نسبت به ساير صنايع داشته اند و ساير صنايع 
)۵8.93( وس��ايل نقليه و قطعات وابس��ته )۵6.67( 
صنايع الستيك و پالستيك )۵6.39( پوشاك و چرم 
)۵6.3۵( بهترين وضعيت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
همچني��ن صنايع چوب و كاغذ و مبلم��ان( به دليل 
نزديك شدن به پايان سال( باالترين انتظارات توليد 

ماه آينده )81.۲۵( را ثبت كرده اند.
بطور كلي در بخش صنعت مالحظه مي شود، يكي از 
معضالتي كه اكثر بنگاه ها طي ماه هاي اخير با آن روبرو 
بوده اند كمبود شديد نقدينگي است. همچنين كاهش 
تقاضا و سفارشات جديد مشتريان هم براي سومين 
ماه پياپي در اكثر صنايع وجود داشته است و صنايع، 
ميزان فروش بسيار پاييني داشته اند. تأمين مواد اوليه 
مورد نياز از پتروشيمي ها همچنان يكي از مشكالت 
مهم برخي توليدكنندگان در كشور است كه با توجه 
به انحصاري بودن اين صنايع، نظارت بيش��تر برآن و 

هماهنگي بيشتر با بورس كاال ضرورت دارد.
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مبناي اظهار ارزش كاال
مشخص شد

دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور گفت: 
قيمت كاالهاي اساسي براي واردكنندگان در بازه زماني 
16 مرداد 97 تا ۵ مرداد 98 بر مبناي فرم ويرايش شده 
ثبت سفارش ها محاسبه مي شود. عباس حاجي زاده، 
گفت: قيمت كاالهاي اساس��ي براي واردكنندگان در 
بازه زماني شانزدهم مردادماه 97 تا پنجم مردادماه 98 
بر مبناي فرم ويرايش ش��ده ثبت سفارش ها محاسبه 
مي شود و همين نرخ ها مبناي محاسبه رفع تعهد ارزي 
واردكنندگان ق��رار مي گيرد. وي اظه��ار كرد: وظيفه 
تأمين نهاده هاي دامي كه تا س��ال 98 به عهده وزارت 
جهاد كش��اورزي بود از ابتداي سال گذشته و با مصوبه 
سران قوا به وزارت صمت منتقل شد. تا پيش از انتقال 
وظيفه تأمين نهاده هاي دامي از وزارت جهاد كشاورزي 
به وزارت صمت و در بازه زماني 16 مرداد 97 تا ۵ مرداد 
98 مبناي قيمت واردات نهاده هاي دامي مشخص نبود. 
به منظور تعيين روندي مشخص براي ارزش اظهاري 
كاالهاي وارداتي در جلسه هفتاد و نهم كارگروه تنظيم 
بازار مقرر شد ميانگين ساده حسابي قيمت هاي ثبت 
سفارش در هر ماه پس از حذف قيمت هاي غيرمتعارف 
تعيين و ابالغ شود كه اين مصوبه ضمن مختومه نمودن 
بسياري از پرونده هاي وارداتي، براي تعداد قابل توجهي 
از واردكنندگان نيز ايجاد مشكل كرد. با توجه به اينكه نرخ 
واردات كاال بايد توسط گمرك ارزيابي شده و پس از آن 
اقدامات اداري براي ترخيص كاال صورت بگيرد تا پيش 
از تاريخ ۵ مرداد 98 كه مسووليت تعيين تصويب قيمت 
وارداتي نهاده هاي دامي به كارگروه نظارت و تخصيص ارز 
محول شود، در برخي موارد واردكنندگان به دليل »بيش 
بود« مشمول پرداخت جرايمي مي شدند زيرا بر اساس 
ارزشيابي گمرك ارزش اظهاري كاال توسط واردكنندگان 
باالتر از نرخ هاي مدنظر گم��رك و قيمت هاي مندرج 
در فرم هاي ثبت س��فارش بود. وي درباره تفاوت نرخ ها 
در فرم ثبت سفارش و قيمت هاي اظهارشده ادامه داد: 
قيمت نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني ثابت نبوده 
و فاصله زماني ميان ثبت سفارش تا واردات اين تفاوت 
در نرخ ثبت و اظهار شده را ايجاد كرده و موجب شده تا 
واردكنندگان كاالهاي اساسي از سوي گمرك به دليل 
»بيش بود« جريمه شوند. با توجه به اينكه بيش بود يكي 
از مش��كالت اصلي واردكنندگان بود كارگروه حقوقي 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران نسبت 
به پيگيري و جمع آوري اطالعات و مقايسه آنها و استخراج 
آمار مربوطه، جلس��اتي با معاونت گم��رك و مديركل 
وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت صم��ت برگزار كرد و 
مشخص ش��د برخي از شركت ها روي ثبت سفارش ها 
خود ويرايش هايي داش��تند و لذا درخواست گرديد تا 
تاريخ تعيين ارزش بر اساس زمان ويرايش محاسبه شود 
اما دبير كارگروه تنظيم بازار در ۲9 شهريور 99 به دليل 
عدم حضور نماينده اتحاديه و دفاع ناقص از موضوع، نظر 
بر مخالفت داده اند كه طي نامه ش��ماره 60/1۵7۲۲7 
مورخ ۲9 شهريور 1399 ابالغ شد. پيگيري هاي اتحاديه 
و ارايه اسناد و مدارك دال بر عدم بيش اظهاري از سوي 
واردكنندگان موجب شد تا در جلسه صد و چهاردهم 
كارگروه تنظيم بازار مقرر شود كه بررسي ارزش اظهاري 
كاالهاي وارداتي بر اساس ارزش مندرج در تاريخ آخرين 
ويرايش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرك، مالك عمل 
گمرك صورت بگيرد. گمرك مجاز باشد تا در بررسي و 
رسيدگي به پرونده هاي واردات كاالهاي اساسي، مطابق 
سازوكار پيش بيني شده تا سقف ۵ درصد بيش از نرخ 
متوسط تعيين شده در مصوبات قبلي كارگروه اقدام كند. 

مشكلي براي تامين كاالهاي 
شب عيد وجود ندارد

فارس|عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران با اشاره 
به بازرسي هاي مستمر اصناف گفت: هيچ مشكلي براي 
تامين كاالهاي مورد نياز شب عيد وجود ندارد.ابراهيم 
درستي در مورد تامين كاالي شب عيد، گفت: اگرچه كاال 
گران است اما مشكلي براي تامين كاالها نداريم، كاالهاي 
مورد نياز سبد خانوار در بازار موجود است و هيچ نگراني 
براي تامين كاالهاي مورد نياز مردم وجود ندارد. وي با 
اشاره به رصد مستمر بازار توسط بازرسين اصناف، گفت: 
گران فروشي در بين اصناف وجود ندارد اما با توجه به رصد 
بازار هر نوع گران فروشي قابل پيشگيري است. با شيوع 
ويروس كرونا از اواخر سال گذشته بسياري از اصناف به 
دليل تعطيلي بازار و ساير مسائل ورشكسته شدند. وي با 
توجه به مشكالت عديده اصناف در يك سال اخير، گفت: 
دولت بايد در خصوص اخذ ماليات حمايت هاي الزم از 
اصناف آسيب ديده از كرونا را داشته باشد و اخذ ماليات از 
بخش ها يا اصنافي باشد كه فروش و درآمد داشته باشند.

سرمايه گذاري 12 ميليارد دالري 
در معدن

مجموع سرمايه گذاري انجام شده در بخش معدن 
و صنايع معدني از س��ال 9۲ تا پايان سال جاري از 
11.6 ميليارد دالر عب��ور مي كند. از ابتداي دولت 
يازدهم تا پايان سال 98 ارزش سرمايه گذاري هاي 
ايميدرو، شركت هاي زيرمجموعه و تابعه در بخش 
معدن و صنايع معدني به بيش از 9.4 ميليارد دالر 
رس��يد كه با احتس��اب ۲.۲ ميليارد دالر مجموع 
سرمايه گذاري امسال، رقم س��رمايه گذاري ها به 
بيش از 11 ميليارد و 600 ميليون دالر مي رس��د. 
حاصل اين س��رمايه گذاري ها افزاي��ش تا بيش از 
100 درصدي ظرفيت سازي در زنجيره هاي فوالد، 
آلومينيوم، مس و... بوده است. ظرفيت هاي توليد 
در زنجيره فوالد، مس و آلومينيوم بين س��ال هاي 
9۲ تا پايان 98 بطور قابل مالحظه اي افزايش يافته، 
بطوري كه ظرفيت توليد كنسانتره سنگ آهن با 
دستيابي به ۵7.6 ميليون تن نزديك به 100 درصد، 
گندله سنگ آهن با رس��يدن به 47.6 ميليون تن 
116.۵درصد، آهن اسفنجي با دستيابي به 3۵.3 
ميليون تن نزدي��ك به 80 درصد و ف��والد خام با 
رسيدن به 37.۵ ميليون تن 66.6 درصد رشد پيدا 

كرده است. 

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار: 
تا كشف قيمت خيار، اظهارنظر نكنيم!

چرا »خيار« گران شد؟
با س��رد ش��دن مجدد هوا، افزايش قيمت ميوه و 
محصوالت جاليزي اتفاقي دور از ذهن نيس��ت. اما 
افزايش قيمت خيار به ۲0 هزار تومان، بي سابقه بوده 
است. اين در حالي است كه قيمت خيار در برخي 
استان ها به ۲۵ هزار تومان هم رسيده است. فعاالن 
اين حوزه داليلي را براي اين افزايش قيمت عنوان 
كرده اند. وجود سرماي شديد طي ۲0 روز اخير در 
مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري، جو سازي در 
فضاي مجازي يا رسانه ها، افزايش هزينه هاي توليد 
محصوالت گلخانه اي، قطع گاز و برق در گلخانه ها، 
افزاي��ش قيمت گازوئيل، پالس��تيك، دس��تمزد 
كارگران و...« از جمله داليل مطرح شده است. اما 
پيش  بيني مي شود كه اين قيمت  ها از هفته آينده 

كاهش پيدا كند. 

    خيار بخريم يا نخريم؟ 
قيمت محصوالت جالي��زي مانند »گوجه فرنگي 
و خيار« در اين مقطع س��ال افزاي��ش مي يابد اما 
قيمت هاي��ي كه امس��ال ب��راي اي��ن محصوالت 
مي بينيم، بس��يار دور از انتظار شده است. فعاالن 
بخش خصوصي درباره داليل افزايش قيمت خيار به 
كيلويي ٢٠ هزار تومان در بازار مي گويند كه كمبود 
عرضه و افزايش قيمت خيار در چنين فصلي طبيعي 
اس��ت، اما امس��ال فراتر از حد معمول قيمت اين 
محصول گران شده است. بطور كلي صيفي جات در 
فصل سرما و زمستان از سمت جنوب كشور تامين 
مي شود و به داليل زيادي اين كمبود و گراني براي 

كوتاه مدت اتفاق مي افتد. 
در اين مقطع زماني كه هوا سرد است چون خيار از 
مناطق محدودي تامين مي ش��ود در برخي مواقع 
گران��ي به وجود مي آيد اما خي��ار گلخانه اي توليد 
مي ش��ود و در روند توليد آن مشكلي ايجاد نشده 
است. باربري نيز يكي از مشكالتي است كه اين روزها 
براي حمل و نقل ميوه ايجاد مي شود. به هر ترتيب 
در فصل زمستان كاشت خيار رسمي فقط در جنوب 
كشور انجام مي شود. در اين فصل توليد خيار رسمي 
به ٣٠ درص��د كاهش مي يابد و عم��ده خيارهاي 
موجود در بازار در اين فصل، خيار گلخانه اي است. 
افزايش هزينه هاي توليد محصوالت گلخانه اي هم 
دليل ديگري براي گراني خيار ش��ده است. قيمت 
گازوئيل، پالستيك، دستمزد كارگران و ...  افزايش 
زيادي داشته و منجر به افزايش هزينه هاي توليد 
شده اس��ت. درباره محصوالت تره بار از جمله خيار 
نمي توان پيش بيني كرد چرا كه همه چيز بستگي 
به بحث عرضه و تقاضا دارد. اما اين روال را همه ساله 
داش��ته ايم و خيار يا انواع تره بار به صورت مقطعي 
گران مي ش��ود و دوباره به حال��ت طبيعي خود باز 

مي گردد. 
نايب رييس اتحاديه باغداران تهران گفت: برآورد ها 
حاكي از آن اس��ت كه طي ۲0 روز آينده با افزايش 
عرضه خيار و سبزي، قيمت ها در بازار كاهش يابد. 
مجتبي شادلو نايب رييس اتحاديه باغداران تهران، 
با اشاره به اينكه كمبودي در عرضه سيب و پرتقال 
نداريم، اظهار كرد: با توجه به كاهش تقاضا در برابر 
عرضه براي خريد س��يب و پرتقال، رك��ود بر بازار 

حاكم است.
شادلو با اشاره به داليل گراني خيار و سبزي در بازار 
بيان كرد: با وجود سرماي شديد طي ۲0 روز اخير 
در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري كه مستعد 
توليد محصوالت جاليزي و سبزي است، افت دما 
مزارع سبزي و صيفي را دچار سرمازدگي كرد و پيش 
بيني مي شود كه طي ۲0روز آينده شاهد فراواني 

توليد و كاهش قيمت در بازار باشيم. 
همچنين اسداهلل كارگر، رييس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و تره بار، در گفت وگو با »ايلنا« درباره افزايش 
قيمت خيار كه اين روزها خبرساز شده، گفت: هر 
چند اين روزها ش��اهد افزايش قيمت عرضه خيار 
هستيم اما در برخي از اخبار نرخ ها غير واقعي عنوان 
مي شود. وي معتقد است؛ بخشي از افزايش قيمت 
در بازار به جو سازي باز مي گردد كه در فضاي مجازي 

يا رسانه ها انجام مي شود.
 كارگر با تاكيد بر اينكه فردا يكشنبه كشف جديد 
قيمت محصوالت س��بزي و صيفي از جمله خيار 
انجام خواهد شد، گفت: قيمت واقعي اين محصول 
به زودي اعالم مي شود و بهتر است تا كشف قيمت 
جديد درباره قيمت اين محصول اظهارنظر نكنيم. 
اين سخنان در حالي اس��ت كه بر اساس آخرين 
نرخنامه اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار قيمت 
كف هر كيلوگرم خيار رسمي 9 هزار تومان، سقف 
قيمت 11 ه��زار تومان و ممت��از 14 هزار تومان 

تعيين شده است.
همچنين در اين نرخنامه كف قيمت هر كيلوگرم 
خيار گلخانه اي 10 هزار تومان، سقف قيمت 1۲ 
هزار تومان و ممتاز 14 هزار تومان است. همچنين 
بر اس��اس قانون خرده فروش��ي ها مي توانند 3۵ 
درصد سود براي خود در نظر بگيرند، ضمن قيمت 
فاكتور مبناي تعيين قيمت در خرده فروش��ي ها 
است. البته به گفته رييس اتحاديه بارفروشان، در 
چند روز اخير به دليل كاهش دماي هوا در مناطق 
گرمس��يري بوته هاي خيار يخ زده اس��ت. همين 
س��رمازدگي باعث شده كه عرضه خيار به برخي از 
مناطق كشور از جمله تهران كم شود. اين موضوع 
در حالي است كه در هفته هاي گذشته بسياري از 
كش��اورزان در فضاي مجازي از قطع گاز و برق در 
گلخانه هايشان و س��رمازدگي محصول شان خبر 

داده بودند.
با اين حال مصطفي دارايي نژاد به مردم وعده داد كه 
از هفته آينده عرضه خيارهاي گلخانه اي از ورامين، 
اصفهان و جيرفت به تهران زياد مي ش��ود و قيمت 
هر كيلو خيار 3 هزار تومان هم از نرخ فعلي ارزان تر 

خواهد شد. 

شامخ كل اقتصاد با بهبود نسبي در دي ماه 48.83 واحد اعالم شد

اقتصاد لبه مرز خروج از ركود

مسووالن پس از ۷ سال به دنبال ترخيص 320 تن گوشت وارداتي هستند!

فرجام320 تن گوشت دپويي
سال 139۲ حجم زيادي گوشت از كشور مغولستان 
وارد ايران شد. ميزان اين گوشت  هاي وارداتي 3۲0 تن 
بود، كه با وجود گذشت 7 سال از واردات آنها همچنان 
ترخيص نشده و در گمرك هستند. حال پس از گذشت 
چند سال مسووالن به دنبال ترخيص اين گوشت ها از 
گمرك و مشخص كردن وضعيت آنها هستند. داليل 
مختلفي براي عدم ترخيص اين گوشت هاي دپو شده 
عنوان مي شود، يكي از مشكالت مطرح شده از سوي 
گمرك براي ترخيص نشدن اين گوشت ها، مشكالت 
بانكي بوده است. اما دليل ديگري كه وجود داشت عدم 
تاييد سازمان دامپزشكي بود. زيرا بر اساس قوانين اين 
سازمان حداقل عمر ماندگاري قابل قبول محموله در 
هنگام ترخيص و ورود به كشور 6ماه است. اما مهم ترين 
دليل دپو شدن اين گوشت ها هزينه باالي سردخانه و 
عدم پرداخت بودج��ه دولتي براي تامين هزينه هاي 

واردكننده نيز بوده است.
البته براساس اظهارات معاون سازمان اموال تمليكي، 
اين س��ازمان اظهارنامه را به گمرك مي فرس��تد اما 
صاحب كاال نمي تواند مجوزهاي الزم براي ترخيص 
به ويژه تاييد سازمان دامپزشكي را دريافت كند و كاال 
در گمرك باقي مي مان��د. از اين رو گمرك بايد دوباره 
اظهارنامه متروكه را به س��ازمان ام��وال تمليكي باز 
مي گرداند، اما زماني به سازمان اعالم مي شود كه تاريخ 

مصرف گوشت ها منقضي شده بود.

   ماجراي گوشت وارداتي
هفت سال پيش يعني در سال 139۲ حدودا 3۲0 تن 
گوشت از مغولس��تان وارد ايران شد. اين گوشت  هاي 
وارداتي به علت عدم دريافت مجوز سازمان دامپزشكي 
نتوانست از گمرك ترخيض ش��ود. بنابراين آن ها بايد 
منه��دم يا به ص��ورت مصرف ثانوي��ه تعيين تكليف 
مي ش��د اما به دلي��ل هزينه باالي س��ردخانه و عدم 
پرداخت بودجه دولتي براي تامين هزينه هاي شخصي 
وارد كننده، تحوي��ل و تعيين تكلي��ف اين محموله 

امكان پذير نبوده است.

حال پس از گذشت هفت سال از ورود اين گوشت  ها 
به كشور، بررسي و تعيين تكليف در رابطه  با آنها در 
دستور كار دولت قرار گرفته است. گمرك ايران نيز 
در اين خصوص گفته است كه، بعد از سال ها اما و اگر 
در رابطه با تعيين تكليف 3۲0 تن گوش��ت مانده در 
گمرك، طي پيگيري هاي صورت گرفته تاكنون 40 
تن از آن به سازمان اموال تمليكي تحويل شده تا در 
نهايت به صورت پودر براي مصرف غيرانساني مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. همچنين طبق توضيح مهرداد 
جمال ارونقي، معاون فني گمرك، در اسفند 139۲ 
بوده كه 3۲0 تن گوش��ت قرمز از كشور مغولستان 
وارد منطقه ويژه سرخس مي ش��ود، ولي با توجه به 
داليلي از جمله مشكل بانكي، در زمان مقرر ترخيص 

نشده است.
بر اين اساس در مرداد ماه سال بعد اين محموله از سوي 
گمرك متروكه اعالم و اظهارنامه آن براي تعيين تكليف 
به سازمان اموال تمليكي سپرده مي شود. اما به گفته 
اين مقام مسوول، در ادامه صاحب كاال درخواست اعاده 
اظهارنامه متروكه را با توجه پيگيري ها براي رفع موانع 
ارايه مي كند كه به دنبال مكاتبه گمرك، سازمان اموال 

تمليكي آن را به گم��رك عودت مي دهد. اما بار ديگر 
مالك امكان ترخيص پيدا نمي كند كه عمدتا به عدم 
تاييد سازمان دامپزشكي بر مي گردد. سرانجام پس از 
گذشت چند سال و با توجه به پيگيري دستگاه قضايي و 
صدور دستور قضايي، با نظارت سازمان دامپزشكي، كاال 
جهت مصرف ثانويه از چند روز پيش توسط سازمان 
اموال تمليكي در حال تحويل گرفتن از گمرك است 
بنابراين بنا به گفته معاون فني گمرك ايران، تاكنون 
حدود 40 تن از محموله 3۲0 تني گوش��ت از سوي 

سازمان اموال تمليكي دريافت شده است.

   علت اصلي دپوي 320 تن گوشت
در گمرك چه بود؟ 

از آن س��و، معاون بهره برداري و فروش سازمان اموال 
تمليكي با اش��اره به اينكه طبق ماده ۲4 قانون امور 
گمركي بعد از اينكه كاال از سوي گمرك متروكه اعالم 
مي شود، بايد به س��ازمان اموال تمليكي ارسال شود، 
مي گويد: بر اين اساس گمرك نيز طبق قانون اظهارنامه 
متروكه مربوط به اين 3۲0 تن گوشت را براي ما ارسال 
كرد و در جريان بررس��ي براي اقدام نسبت به تحويل 

كاال بوديم كه درخواس��ت اعاده طب��ق تبصره ذيل 
ماده 33 قانون گمركي به سازمان اموال تمليكي آمد 
و اعالم شد كه اظهارنامه متروكه اين محموله گوشت 
به گمرك برگردد تا تش��ريفات قانوني گمرك جهت 

صدور پروانه ثبت انجام شود.
سازمان اموال تمليكي اظهارنامه را به گمرك مي فرستد 
ول��ي صاح��ب كاال نمي تواند مجوزه��اي الزم براي 
ترخيص به ويژه تاييد سازمان دامپزشكي را دريافت 
كند و كاال در گمرك باقي مي ماند. از اين رو گمرك بايد 
دوباره اظهارنامه متروكه را به سازمان اموال تمليكي باز 
مي گرداند، اما زماني به سازمان اعالم مي شود كه تاريخ 

مصرف گوشت ها منقضي شده بود.
س��يد حس��ين ميرمعيني درباره اينكه چرا سازمان 
اموال تمليكي بع��د از اعالم گمرك براي تحويل كاال 
اقدام نكرده، به »ايسنا« گفته است: به هر صورت اين 
گوشت ها در آن زمان فاسد شده بودند و ديگر امكان 
استفاده نداشتند و بايد منهدم مي شدند. اين در حالي 
است كه براي تحويل گوشت ها كه در سردخانه بودند 
بايد هزينه سردخانه پرداخت مي شد، ولي صاحب كاال 
از پرداخت هزينه انهدام امتناع كرد و از سويي امكان 
پرداخت از بودجه عمومي براي تعيين تكليف وجود 

نداشت و زمان طوالني شد.
او همچنين با اشاره به اينكه طي رايزني هاي صورت 
گرفت��ه و ورود دادس��تان اس��تان و اقدامات گمرك 
تمهيداتي براي تعيين تكليف اين گوشت ها انديشيده 
شد و سازمان اموال تمليكي نيز در اين راستا اقدام كرده 
است، افزود: اخيرا كارخانه اي متقاضي دريافت بخشي 
از اين محموله 3۲0 تني گوشت شده كه مي خواهد 
آن را خريداري و به مصرف ثانويه برساند كه برنامه آن 
تبديل به پودر براي غذاي ماهي است، از اين رو حدود 
40 تن را به اين كارخانه با قيمت ناچيزي فروخته شده 
است. او اين را هم گفته است: در حال حاضر متقاضيان 
زيادي براي خريد اين محموله گوشت وجود داشته 
باش��ند، بلكه بر اس��اس تقاضايي كه باشد به صورت 

تدريجي و مرحله اي به فروش مي رود.
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خبرروز

WTO نخستين زن آفريقايي در يك قدمي رياست بر
امريكا سرانجام حمايت رسمي خود از كانديداتوري اوكونجو ايويال براي رياست بر سازمان جهاني تجارت )WTO( را اعالم كرد تا مانع 
نهايي براي رسيدن وي به اين مقام و انتصاب نخستين رييس زن آفريقايي بر اين نهاد جهاني هموار شود. دفتر نماينده تجاري امريكا 
در بيانيه اي اعالم كرد دكتر اوكونجو ايويال دانش اقتصادي و ديپلماسي بين المللي را به ارمغان خواهد آورد و براي رهبري موثر خود 
مورد احترام گسترده است و در مديريت يك سازمان بزرگ بين المللي با اعضاي مختلف تجربه دارد. انتظار مي رود ديويد واكر، رييس 
شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت به زودي برگزاري نشستي در ژنو را اعالم كند و طي آن اعضاي اين سازمان انتصاب اوكونجو 

ايويال به عنوان مديركل براي دوره چهار ساله را تاييد كنند.

ادامهازصفحهاول

مجلس در راستاي اصالح 
ساختار بودجه سال ۱۴۰۰

 در واقع ساعت اضافه كار پرستار 8 هزار تومان است 
كه از اضافه كار 10 درصد به عنوان ماليات كم مي شود 
يا از كارانه پرس��تاران نيز 10 درصد كم مي ش��ود. 
حقوق كمتر از 6 ميليون تومان مش��مول پرداخت 
10 درصد ماليات مي شود و حقوق 6 تا 10 ميليون 
تومان مشمول پرداخت 15 درصد ماليات مي شود. 
سقف ماليات، 30 درصد تعيين شده است يعني اگر 
حقوق فردي 35 ميليون باشد 30 درصد ماليات از آن 
كم مي شود و چنانچه باالتر از اين باشد بايد به صورت 
پلكاني اضافه ش��ود اما باالتر از اين اجرا نمي شود. در 
واقع پرداخت ماليات را براي سه گروه هيات علمي، 
پزشكان و قضات استثنا قائل شده اند. اقدامي كه در 
مجلس براي معافيت مالياتي كارانه پزشكان انجام 
شده است وجهه اجتماعي مجلس را از بين مي برد. 
اين كار دو پيام داشته است. يك اينكه مجلس حقوق 
نجومي را پذيرفته است و دوم اينكه قانوني كه براي 
همه مردم اجرا مي شود را براي سه گروه )پزشكان، 
هيات علمي و قضات( مس��تثني كرده است كه اين 
مس��اله نويدبخش روزهاي بدي براي كشور است. 
تصميم اخير كميسيون تلفيق نشان مي دهد، اين 
سه گروه از نفوذ زيادي در مجلس برخوردار هستند 
اما تعارض منافع مهم ترين عامل ايجاد شرايط فعلي 
است و معتقدم تصميم گيرنده نبايد ذي نفع باشد.حال 
سوال اينجاست كه بعد از تمام اين مدت كه پرستاران 
خواهان دريافت حق و حقوق خود هستند، هيچ قانون 
و مصوبه اي در راستاي بهتر شدن وضعيت معيشتي و 
شغلي آنها به تصويب نمي رسد اما همچنان اين بخش 
پزش��كي و هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
هستند كه از امكانات مادي و معنوي بسياري بهره مند 
مي شوند. چرا بايد از حقوق هاي حداقلي پرستاران 
ماليات كسر شود اما از حقوق هاي چند ده ميليوني 
پزشكان مالياتي كسر نشود. چرا پرستاران در اكثر 
بيمارستان هاي دولتي و خصوصي از امنيت شغلي 
برخوردار نيس��تند و به محض اينكه اعتراض كنند 
تهديد به اخراج مي شوند. چرا بايد قرارداد پرستارها 
سه ماهه بسته شود تا هيچ مزايايي به آنها تعلق نگيرد. 
چه اتفاقي رخ مي دهد كه ناگهان با فروكش كردن موج 
كرونا بيمارستان هاي دولتي اقدام به تعديل نيروي 
پرستار مي كنند در حالي كه طبق بخشنامه هاي صادر 
شده از سوي دولت وزارت بهداشت موظف به استخدام 
نيروي پرستار است، اما ترجيح مي دهد كه اين ميزان 
استخدام را كه براي پرستاران در نظر گرفته شده در 
بخش هاي ديگري انجام دهد. چرا بايد در بيمارستاني 
مانند بيمارستان ميالد پرس��تاران از دريافت حق 
كرونا محروم باشند؟ اين سواالت خود نشان دهنده 
مشكالت جدي در بخش پرس��تاري كشور است و 
اين مشكالت را نمي شود با برگزاري نشست خبري و 
سمينار حل كرد، يك بار براي هميشه وزارت بهداشت 

و درمان بايد در اين باره چاره اي بينديشد.

جامعه

تمديد مهلت پرداخت وام به مشاغل آسيب ديده از كرونا
معاون اقتصادي رييس جمهور از تمديد 
مهل��ت مراجعه بنگاه هاي ورزش��ي، 
گردشگري و فرهنگي آسيب ديده از 
شيوع بيماري كرونا به بانك ها تا نيمه 
اسفند ماه خبر داد. محمد نهاونديان 
در حاشيه جلس��ه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا افزود: با توجه به آسيب شديدي 
كه شيوع بيماري كرونا به بخش هاي 

مختلف اقتصادي كش��ور وارد كرده بود ستاد ملي 
مب��ارزه با كرونا تس��هيالت و كمك هاي��ي را براي 
بخش هاي مختلف اقتصادي و بنگاه هاي كش��ور 
تصويب كرده است كه بخشي از آنها پرداخت شده 
اس��ت. او اضافه كرد: س��تاد ملي مبارزه با كرونا در 
مرحله دوم مصوبات مالي خود، تس��هيالتي براي 
بنگاه هاي مختلف س��ه بخش ورزش��ي، فرهنگي 
و گردش��گري اعم از باش��گاه هاي ورزشي، مراكز 
 نمايشي و سينمايي و توليدات رسانه اي، ناشران و

 كت��اب فروش ها، مراكز ب��وم گردي و 
گردشگري و رس��انه هاي اين بخش با 
محوريت و تاييد وزارتخانه هاي مربوط 
مصوب و ابالغ كرده بود كه مش��موالن 
درياف��ت وام بايد تا دي و برخي ديگر تا 
بهمن براي انجام امور بانكي به بانك هاي 
عام��ل مراجعه مي كردن��د. نهاونديان 
گفت: س��تاد ملي مبارزه با كرونا امروز 
مصوب كرد ب��ا توجه به محدوديت هاي ترددي كه 
در دي ماه ابالغ ش��ده بود و همچنين جذب نشدن 
بخشي از اين منابع، اين مهلت تا 15 اسفند ماه تمديد 
شود. نهاونديان از صدور بخشنامه هاي بانك مركزي 
درباره اين وام ها خبر داد و گفت: از شبكه بانكي كشور 
كه در اين مدت همپاي كادرهاي درمان و انتظامي 
فعاليت شبانه روزي داشتند تشكر مي كنم و اميدوارم 
با همكاري شبكه بانكي كشور بتوانيم بنگاه ها را سرپا 

نگه داشته و از اين مرحله پرخطر عبور كنيم.

شروط الزم براي اجراي تعرفه هاي پرستاري
معاون پرستاري وزارت بهداشت، ضمن 
اشاره به دس��تاوردهاي حرفه پرستاري 
در كش��ور، در خص��وص اجرا نش��دن 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري، 
توضيحاتي اراي��ه داد. مريم حضرتي با 
اشاره به دس��تاوردهاي حوزه پرستاري، 
به ش��رايط قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري گريز زد و گفت: براي اجراي 

اين قانون سه كار الزم اس��ت كه انجام شود. حضرتي 
ادامه داد: تعيين منابع مالي، نحوه تعرفه گذاري و خريد 
خدمت و همچنين بازتوزيع آن، براي اجرايي ش��دن 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري الزم اس��ت. او 
افزود: در سال ۹0 حدود 5۲۷ خدمت پرستاري در قالب 
58 بس��ته خدمتي تعريف شده بود. برخي بسته هاي 
خدمتي مش��ابه هم بودند كه در بازنگري بعدي به 10 
بسته خدمتي رسيديم. مطالعات انجام شده براي اجراي 
اين قانون بازنگري ش��د. اين بس��ته ها در سه كارگروه 

تخصصي دنبال مي شود و از 180 پرستار 
در اين مورد نظرخواهي كرديم. جلس��ه 
كارگروه آن، هفته آينده برگزار مي ش��ود 
و اميدوارم با تكليف رهبر معظم انقالب و 
با همت و دس��تور وزير بهداشت در سال 
1۴00 اين قانون را اجرايي كنيم. در ابتدا 
پايلوت آن در چند بيمارستان شبيه سازي 
مي شود و بعد در كل كشور اجرايي خواهد 
شد. مشكل مهم تعيين منبع اجراي اين قانون است كه 
اميدوارم در كارگروه تخصصي كه هفته آينده تشكيل 
مي شود، تعيين تكليف شود. او در ادامه به طرح »پرستار 
پيگير« اش��اره كرد و افزود: يكي از مشكالت بيماران 
بعد از ترخيص از بيمارستان، عدم پيگيري وضعيت 
آنها است. از همين رو، طرح »پرستار پيگير« را كليد 
زده ايم. بر اساس اين طرح، وضعيت بيماران تا 6 ماه 
بعد از ترخيص از بيمارستان به صورت تماس تلفني 

و آموزش و مشاوره، پيگيري مي شود.

واريز كمك هزينه معيشت به معلوالن 
ريي��س س��ازمان بهزيس��تي كش��ور 
از پرداخ��ت كمك هزينه معيش��ت به 
معلوالن شديد و خيلي شديد 18 ساله 
بدون شغل در راستاي اجراي ماده ۲۷ 
قانون حمايت از اف��راد داراي معلوليت 
خبر داد و گفت: مبلغ ۴80 هزار تومان 
براي اين افراد كه در دهك درآمدي يك 
تا س��ه قرار دارند، واريز شد. به گزارش 

سازمان بهزيستي كشور، وحيد قبادي دانا با بيان اينكه 
در مجموع ب��راي 1۴۷ هزار و ۲۲۷ خانوار، مبلغ ۷60 
ميليارد ريال به ازاي هر معلول ۴80 هزار تومان بر روي 
كارت بانكي آنها واريز شد، ادامه داد: البته براي اجراي 

كامل ماده ۲۷ قانون حمايت از افراد داراي 
معلوليت ۹ ه��زار و 800 ميليارد تومان 
اعتبار مورد نياز بوده كه حدود س��ه برابر 
بودجه كل بهزيس��تي است در حالي كه 
در بودجه سال جاري مبلغ ۲۹1 ميليارد 
تومان براي اجراي اين ماده قانون درنظر 
گرفته شده بود كه عالوه بر مبلغ مستمري 
در چهار نوبت هر سه ماه يك بار اين مبلغ 
واريز ش��ده اس��ت. به گفته او، در س��ه نوبت قبلي 
براس��اس بعد خانوار 360 تا ۴80 هزار تومان واريز 
شده اما در اين نوبت با تامين اعتبار مبلغ ۴80هزار 

تومان براي 1۴۷ هزار و ۲۲۷ خانوار واريز شد.

تعادل| اينطور كه معلوم اس��ت كرونا تا 
سال ها مهمان ما خواهد بود و نبايد تصور 
كني��م كه با كش��ف واكس��ن و تزريق آن 
مي توانيم خيلي زود از ش��ر اين مهمان ناخوانده مهلك 
راحت شويم. اول اينكه تزريق واكسن به تمام كساني كه بر 
روي اين كره خاكي زندگي مي كنند بيش از ۲ سال به طول 
مي انجامد و از آنجايي كه ما حتي هنوز شروع هم نكرده ايم 
معلوم نيست چقدر زمان مي برد تا كل مردم ايران واكسينه 
شوند. از سوي ديگر خيلي از كارشناسان حوزه سالمت بر 
اين باورند كه كرونا همچنان باقي مي ماند و ممكن است 
از سال هاي بعد مجبور باشيم هر سال واكسن آن را تزريق 
كنيم تا مبتال نشويم. البته همانطور كه آنفلوآنزا در سكوت 
جان تعداد قابل توجهي از مردم را هر ساله مي گيرد، كرونا 
هم به يكي ديگر از بيماري هاي كشنده در جهان تبديل 
مي شود كه شايد شدت ابتال و مرگ و مير آن كم شود اما 
قطعا از بين نخواهد رفت. به هر حال نوع بشر ياد مي گيرد 
تا با تمام اين بيماري ها زندگي مسالمت آميزي را در پيش 
بگيرد، همانطور كه با بيماري هاي قبلي مانند، سل و وبا و 
حتي ايدز هم همين رويه را پيش گرفت. اما كرونا شايد يكي 
از مهلك ترين بيماري هاي اين قرن بود و آمار مرگ و مير آن 

در مقايسه با بيماري هاي ديگر بسيار باالتر.

    اوج گيري كرونا يك بار ديگر در ايران
درس��ت اس��ت كه در دي و بهمن آمار مبتاليان و مرگ 
و ميركرون��ا در ايران كاهش داش��ته، اما درگذش��ت دو 
فوتباليست مردمي و محبوب يعني »مهرداد ميناوند« 
و »علي انصاريان« باعث ش��د تا كرون��ا برايمان تلخ تر از 
هميشه باشد، اما حاال به گفته اعضاي ستاد ملي مقابله با 
كرونا يك بار ديگر موج تازه اي از اين بيماري در راه است و 
خيلي از شهرهايي كه به وضعيت زرد رسيده بودند دوباره 
نارنجي شده اند و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، خيزش 
موج چهارم كرونا دور از انتظار نيس��ت.  سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا از دو برابر شدن شهرهاي نارنجي در 
كشور خبر داد. عليرضا رييسي با اشاره به برگزاري پنجاه 
و ششمين جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا درباره آخرين 
وضعيت اين بيماري در كشور گفت: هنوز شهر قرمز نداريم 
اما شهرهاي نارنجي كه هفته گذشته 18 شهر بود، به 36 

شهر افزايش يافته يعني دو برابر شده است كه اين موضوع 
يك هشدار است. شهرهاي زرد كه تعدادشان 130 شهر 
بود به 1۷8 شهر رسيده و تعداد شهرهاي آبي كه هفته قبل 
306 شهر بود به ۲3۴ كاهش يافته است. بنابراين با يك 
نگاه شاهديم كه خيزي ماليم از بيماري در برخي استان ها 
شروع شده اما چون در ابتداي راه هستيم با مداخله موثر و 
عمل به آموزه هايي كه داشتيم، مي توان جلوي آن را گرفت؛ 
يعني از تجمعات و دورهمي هاي خانوادگي پرهيز شود و 
زدن ماسك، تهويه مناسب و ... را رعايت كرد و به اين ترتيب 

جلوي خيز شديد بيماري را گرفت.

   هدف گذاري براي نوروزي آرام
او افزود: هدف مان اين است كه يك شب عيد آرام داشته 
باش��يم. هموطنان عزيز هم��ه درك مي كنيم، همه در 
يك كش��ور زندگي مي كنيم و مي دانيم كه عيد گذشته 
درگير كرونا بوديم، قبل از آن هم درگير س��يل بوديم و 
امسال سومين سالي اس��ت كه در تعطيالت عيد با اين 
پديده ها مواجه هستيم. اميد داريم كه اگر خوب بتوانيم 
اين پنج، شش هفته را به خوبي رعايت كنيم و مانع خيز 
چهارم ش��ويم، بتوانيم يك شب عيد آرام داشته و برخي 
فعاليت ها را بتوانيم انجام دهيم. س��خنگوي ستاد ملي 
كرونا افزود: بنابراين نشان مي دهد كه خيزي از بيماري در 
برخي استان ها گرچه به صورت ماليم شروع شده و چون 
در ابتداي راه هس��تيم مي توان با رعايت و مداخله موثر 
پروتكل ها و پرهيز از آموزه هايي كه داش��تيم يعني 
پرهيز از تجمعات و دورهمي ه��اي خانوادگي، زدن 
ماسك و رعايت پروتكل ها و تهويه مناسب مي توانيم 

جلوي خيز شديد بيماري را بگيريم.

    هشدار به ۸ استان
رييسي گفت: به استان هاي هرمزگان، خوزستان، يزد، 
استان هاي شمالي گيالن، مازندران و گلستان، آذربايجان 
غربي و لرستان هشدار مي دهيم كه بايد به دقت مراقب 
و مواظب باش��يم. هفته گذشته فقط در دو استان شهر 
نارنجي داش��تيم؛ بطوري كه در گيالن س��ه شهر و در 
مازندران 15 شهر نارنجي بود، اما اكنون پراكندگي اين 
36 شهر نارنجي در شهرهاي مختلفي اعم از آذربايجان 

ش��رقي، اصفهان، خراسان شمالي، سمنان، كرمانشاه، 
گيالن، مازندران، گلس��تان، هرمزگان، همدان، يزد و... 
نشان مي دهد برخي شهرهايي كه در اين استان ها زرد 
بودند با توجه به افزايش م��وارد ابتال، تغيير رنگ داده و 

يك درجه باالتر رفتند و وارد شهرهاي نارنجي شده اند.

    خدمات پرتكرار الكترونيك مي شود
معاون وزارت بهداش��ت با اشاره به مصوبات جديد ستاد 
ملي مقابله با كرونا، گفت: بحث هاي مختلفي مطرح شد و 
مصوباتي هم داشتيم؛ يكي از مصوبات اين بود كه در دنيا 
يك بار ديگر ثابت شد كه ديجيتالي كردن و الكترونيك 
كردن خدمات مي تواند بسيار كمك كننده باشد. ضمن 
اينكه منجر به صرفه جويي در بسياري از هزينه ها مي شود. 
اگر بتوانيم خدمات پر تكرار و پر مراجعه به دستگاه هاي 
دولتي و ساير دستگاه ها را كه مردم مجبورند براي دريافت 
خدمت حضوري مراجعه كنن��د، به صورت الكترونيك 
ارايه دهيم و نياز نباش��د كه مردم ب��ه صورت حضوري 
مراجعه كنند، هم در بحث ترافيك، هم در زمينه تجمع 
و هم در زمينه بيماري قطعا مي تواند بس��يار موثر باشد. 
او افزود: يكي از مصوبات اين بود كه تا پايان س��ال 13۹۹ 
دستگاه هاي اجرايي موظف باشند كه سه مورد يا بيشتر 
از خدمات پرتكرار و پر مخاطب شان را كه باعث مي شود 
مراجعين زيادي به صورت حضوري داش��ته باشند، به 
صورت الكترونيك ارايه دهند تا مردم مجبور نباشند كه 
براي يك كار ساده ساعت ها در ترافيك يا در صف باشند و 
مجبور باشند كه حضوري مراجعه كنند كه همين مي تواند 
منجر به شيوع بيماري شود. اميدواريم بتوانند با كمك 
وزارت ارتباطات و همكاري دس��تگاه ها، اين خدمات 
را به صورت الكترونيك ارايه داده و در س��ال آينده هم 
ادامه دهند. البته بسياري از دستگاه ها در حال حاضر 
خدمات شان را الكترونيك كردند و نياز به مراجعه ندارد 

و مردم بسيار راضي هستند.

    تعيين تكليف 
نحوه برگزاري امتحانات عملي دانشجويان

او افزود: نكته بعد در زمينه دانشجويان بود كه دانشجوياني 
كه كالس هاعملي يا امتحانات كتبي يا عملي دارند، مصوب 

شد كه امتحان به صورت حضوري نباشد و به صورت آنالين 
برگزار شود، اما آنهايي كه امتحان عملي دارند اگر بومي آن 
منطقه يا دانشگاه باشند و نيازي به خوابگاه نداشته باشند، 
مي توانند در ش��هرهاي صرفا زرد و آبي امتحانات شان را 
به صورت عملي با رعايت پروتكل ها بدهند. اين اقدام در 
شهرهاي نارنجي و قرمز ممنوع است. در زمينه دانشجويان، 
بيشترين نگراني مان در زمينه استفاده از خوابگاه هاست. 
بنابراين دانشجوياني كه بومي هستند يا نياز به استفاده 
از خوابگاه ندارند، مي توانند امتحانات عملي ش��ان را در 
شهرهاي صرفا زرد و آبي بدهند. به گفته رييسي، استان 
تهران و شهر تهران و البرز هنوز در وضعيت زرد است و هنوز 
نارنجي نشده است اما ممكن است اين وضعيت شكننده 

باشد و حتما بايد رعايت پروتكل ها انجام شود.

     منع تردد به سه استان شمالي
او افزود: در س��ه اس��تان ش��مالي گيالن، گلستان 
و مازن��دران منع ت��ردد دارند. در برخي ش��هرهاي 
مسافرپذير مانند بندرعباس، قشم، كيش، اصفهان، 

بوشهر، شيراز، مشهد هم منع تردد دارند.

  پرسنلICU؛ اولين تزريق كنندگان واكسن 
كرونا

وي با اشاره به موضوع واكسيناسيون كرونا نيز اظهار 
كرد: در زمينه واكسن هم اولين محموله وارد كشور 
شد و قرار است بر اساس اولويت بندي كه در سند ملي 
واكسيناسيون كشور مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا 
مصوب شده، تزريق را شروع كنيم. بر اين اساس اول 
افرادي كه درآي س��ي يوها كار مي كنند و در بخش 
مراقبت ويژه كه مس��تقيما با بيمار ارتباط دارند، در 

اولويت تزريق هستند.

     محموله هاي بعدي واكسن در راه است
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: محموله هاي 
بعدي در هفته هاي آينده به دست ما خواهد رسيد. 
خوشبختانه واكسني كه وارد كشور شده، كامال مورد 
تاييد است و بسياري از كشورهاي ديگر هم خواهان 
اين واكسن هستند. خوشبختانه مقاله اي كه در مجله 
پزشكي معتبر لنست چاپ ش��د، تاييد كرد كه اين 
واكسن ۹1.6 درصد اثربخشي دارد كه اين ميزان نشان 

مي دهد كه يكي از واكسن هاي با باالترين اثربخشي 
است كه در دنيا وجود دارد. از ويژگي ديگر اين واكسن 
اين است كه براي تمامي گروه هاي سني اولويت دار 
قابل استفاده است. برخي واكسن ها در برخي سن هاي 
خاص منع مصرف دارد، اما اين واكسن ايمن و خوب 
است و به همين دليل اكثر كشورهاي اروپايي متقاضي 

شدند كه اين واكسن را در اختيار بگيرند.
او گف��ت: البته ما از كش��ورهاي ديگر و همچنين 
از س��بد كووكس هم كه س��بدي از واكس��ن هاي 
مختلف اس��ت، پيگيري مي كني��م. ضمن اينكه 
واكس��ن توليد داخلي هم با موفقيت در حال طي 
مراحل اس��ت و اميدوارم مراح��ل كيفي آن مورد 
تاييد كارشناسان قرار گيرد و بتوانيم در طي چند 
ماه آينده واكسن داخلي را داشته باشيم. خبر خوب 
ديگر اينكه يكي ديگر از واكسن هاي كروناي ما كه 
در مجموعه سرم س��ازي رازي است، ظرف فردا يا 
پس فردا فاز مطالعه انس��اني اش را شروع مي كند 
كه اينها مي تواند كمك كن��د و آينده خوبي براي 

واكسيناسيون كشور متصور هستيم.

گزارش

تعداد شهرهاي نارنجي 2 برابر شد

تردد به سه استان شمالي ممنوع است
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