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مجاز به صادرات شدند

 محاسبه نرخ ارز 
ETS تا ۲ درصد كمتر از نرخ

  جزييات طرح توسعه و توليد پايدار
 زنجيره فوالد در كميسيون صنايع مجلس تصويب شد

 كاهش ۱۰۰ هزار توماني قيمت سكه
 و ورود دالر صرافي به كانال ۲۵ هزار توماني

يادداشت- 1

معضالت ارز چند نرخي
فع��االن اقتص��ادي در طول 
سال هاي گذش��ته بارها اعالم 
كرده اند كه اگ��ر بنا بر برطرف 
ك��ردن مش��كالت اقتصادي 
كش��ور اس��ت، بايد مقدمات 
ش��فافيت اقتص��ادي فراهم 
ش��ود و در اين بين كنار زدن 
سياس��ت هاي غلط و حركت 
به س��مت واقعيت هاي اقتصادي، بيش��ترين اهميت را 
دارد.در س��ال هاي گذش��ته فعاالن اقتصادي مشكالت 
و محدوديت هايي داش��ته اند كه ب��ا اجراي تصميم هاي 
درس��ت امكان كاهش آنها وجود داشت. در اين ترديدي 
وجود ندارد كه مسائلي مانند كرونا و تحريم ها براي اقتصاد 
ايران مش��كالت زيادي به وج��ود آورده و در صورتي كه 
اين فشارها كاهش يابد، قطعا فضاي جديدي براي رشد 
اقتصادي به وجود خواهد آمد اما توجه به مشكالتي كه 
در داخل به وجود نيامده اند، نبايد ما را از مشكالت فعلي 
در داخل دور كند. در سال هاي گذشته، محدوديت هاي 
موجود در فضاي كس��ب و كار باعث ش��ده بس��ياري از 
سرمايه گذاران يا از حضور در اين حوزه ها پشيمان شوند 
يا براي تداوم كارهايشان با مشكالت جدي مواجه شوند. 
در كنار آن قوانين س��خت باعث ش��ده توليد كنندگان 
در حوزه هاي مختلفي مانند تامين اجتماعي، ماليات و 
هزينه هاي ثابت توليد با مشكالت جدي مواجه شوند و 
اين دقيقا بر ضد شعارهايي است كه براي حمايت از توليد 
داده مي شود. توليدكنندگان براي ادامه كارهايشان نياز به 
شفاف شدن شرايط و امكان پذير شدن برنامه ريزي براي 
دوره هاي طوالني ت��ر دارند. اينكه هر روز يك سياس��ت 
جديد اعالم شود و بخشنامه ها، با يكديگر تناقض داشته 
باشند نه تنها كمكي به بهبود شرايط نمي كند كه حتي 
اوضاع را پيچيده تر نيز مي كند. يكي از مسائلي كه بخش 
خصوصي بارها نس��بت به آن هش��دار داده و از تداومش 
انتقاد كرده بحث ارز چندنرخي و عدم شفافيت ايجاد شده 
در اين حوزه است. وقتي ارز چندنرخي مي شود، فضا براي 
رانت و س��ودجويي افراد فراهم مي شود و ما در سال هاي 
اخير بارها نمونه هاي آن را ديده ايم.    ادامه در صفحه 6
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سهامداراني كه رويين تن  شده اندفقدان تفكر توسعه محور در بورس محرك چند روز بازارسرمايهتصويب كليات بودجه و دورنماي اقتصاد
فق��دان رويكردهاي توس��عه  
محور در خص��وص اقتصاد )از 
جمله بازار س��رمايه( يكي از 
مهم تري��ن داليلي اس��ت كه 
باعث ش��ده روند رو به رش��د 
توسعه بازار سرمايه كشورمان 
با اخالل مواجه ش��ود. در اين 
ش��رايط باي��د پرس��يد براي 
حفظ بازار س��رمايه و قرار دادن آن در مسير پر ثبات چه 
راهكارهايي بايد در دستور كار قرار بگيرد؟ اين پرسشي 
است كه اين روزها يكي از پرسش هاي اساسي پيش روي 
فعاالن اقتصادي و س��رمايه گذاران محسوب مي شود. 
اگر در خاطرتان مانده باش��د، در تجربه  سال گذشته در 
برهه هاي خاصي مانند تنش هاي برآمده از ترور سردار 
شهيد قاسم سليماني توسط امريكا كه برخي نگراني ها 
در خصوص بازار سرمايه ايجاد شده بودند، كاهش دامنه  
نوس��ان به خودي خود موثر نبود و در كن��ار اين عامل، 
تزريق نقدينگ��ي و حمايت همه جانب��ه  حقوقي هاي 
دولتي و ش��به دولتي از بازارنيز در حفظ بازار موثر بود. 
بنابراين با اين حجم نقدينگي و اين وضعيت عدم اعتماد 
س��رمايه گذاران، تا زماني كه تزريق نقدينگ��ي به بازار 
صورت نگيرد در كوتاه مدت ش��اهد نوسانات فرسايشي 
خواهيم بود. نقدينگي در بازار كم است و با توجه به عدم 
حركت سهام بزرگ، به سمت سهام كوچك تر متمايل 
شده است. در يك چنين شرايطي دولت هر چه سريع  تر 
بايد توان خ��ود را در حمايت از بازار بس��يج كند و گرنه 
همين اندك نقدينگي بازار هم به س��مت بازار رمزارزها 
خواهد رفت. در واقع مس��ووالن تصميم س��از به جاي 
استفاده از جذابيت بازار س��رمايه براي جذب نقدينگي 
س��رگردان و هدايت آن ب��ه بخش هاي مول��د، تقاضا را 
سركوب كردند تا به زعم خود از تشكيل حباب جلوگيري 
كند. عزي��زاِن تصميم گير، بورس با هم��ان دلربايي اش 
همچنان جذاب اس��ت.با همان رويكردهاي مثبت  كه 
مردم قيد دالر را زدند و بورس را انتخاب كردند، هنوز هم 
مي تواند در فضاي اقتصادي كشور منشأ اثرگذاري مثبت 
شود. فكر مي كنيد چرا رمز ارزها در دنيا اينقدر طرفدار 
پيدا كرده است؟ رمز ارزها بعضا تا ۱۰۰۰ درصد بازدهي 
در ماه هاي اخير ثبت كرده اند. اي��ن يعني درك فضاي 
رشد و توسعه. نبايد فراموش كرد اين استقبال از رمزارزها، 
به خاط��ر همين دامنه  باز و چش��مك  هايي اس��ت كه 
بازدهي هاي باالي اين بازار به سرمايه گذاران مي زند. اين 
در حالي  است كه ريسك اين بازار نيز باالست اما با افت 
و خيز هاي خود همچنان در حال بزرگ تر ش��دن است. 
در واقع بر خالف بازار سهام، كسي بيت كوين را آبشاري 
عرضه نمي كند و بعد فرار نمي كند. بيت كوين يك بار از 
حوالي ۱۹ هزار دالر تا كمتر از ۴ هزار دالر ريزش كرد و از 
آن زمان تا به امروز قيمتش بيش از ۱۰ برابر شده، است. 
همين جذابيت بي��ت كوين باعث بزرگ تر ش��دن بازار 
رمزارزها شده است و كلي رمز ارز ديگر هم در حال جوانه 
زدن هستند.    ادامه در صفحه 3

در داس��تان هاي افس��انه اي 
و اس��طوره اي مل��ل مختلف 
افس��انه هاي  جمل��ه  از 
ايران��ي و يونان��ي و چين��ي 
ب��ا ش��خصيت هايي مواج��ه 
هستيم كه در برابر آسيب هاي 
خارجي، رويين تن هستند و 
زخم ها و ضربات��ي كه ممكن 
است افراد و انس��ان هاي عادي را از پا دربياورد، روي آنان 
كارگر نيس��ت. نمون��ه يك چنين ش��خصيت هايي در 
متودولوژي يوناني آش��يل، اس��ت كه به جز پاشنه اش 
رويين تن اس��ت و در هر مبارزه اي پيروز از ميدان خارج 
مي شود. يا در متودولوژي پارسيان، اسفنديار كه يكي از 
شخصيت هاي جالب و اسطوره اي شاهنامه فردوسي نيز 
محسوب مي شود، چنين وضعيتي را دارد. اسفنديار نيز 
رويين تن است و به جز چشمانش هيچ تير و زخمي بر او 
اثرگذار نيست. اما آيا در اتمسفر اقتصادي و راهبردي هم 
مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه مردم، سرمايه گذاران 
و س��هامداران در براب��ر نوس��انات بازار و آش��فتگي ها 
اقتصادي رويين تن ش��وند؟ آيا مي توان وضعيتي را به 
وجود آورد كه س��هامداران در برابر تيرهاي سودجويان 
و سوداگران آس��يب نبينند؟ پرسش اساس��ي در روند 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه آن است كه آيا زماني كه 
بازارها در روند نزولي قرار دارند، امكان برداشت سود در 
بازار سرمايه وجود ندارد؟ آيا در دوره بحران ها نمي توان 
دس��تاوردهاي افزون تري از بورس برداشت كرد. پاسخ 
اين پرسش ها در تحليل حاشيه س��ود و ارتباط چرخه 
عملياتي بنگاه ها نهفته است. يعني اگر سرمايه گذاران 
بتوانند تحلي��ل جامع تري مبتني بر آگاه��ي معقول از 
روند فعاليت هاي ش��ركت هاي بورس��ي صورت دهند، 
ريسك س��رمايه گذاري ها تا حد زيادي كم خواهد شد. 
بررسي روند افرادي كه با بيشتري زيان هاي بورسي مواجه 
شده اند، بيانگر آن است كه اغلب افرادي كه با زيان هاي 
جدي مواجه شده اند، كساني بوده اند كه بر اساس شناخت 
جامع از چشم انداز ها به بازار سرمايه ورود نكرده اند. يكي 
از مواردي كه مي تواند ريس��ك س��رمايه گذاري ها را در 
مواقعي كه بازار دچار نوسانات زيادي است يا دچار ركود 
است، كاهش دهد، بحث حاشيه سود است. حاشيه سود 
شركت ها وقتي باالست جذابيت هاي زيادي دارد و نياز 
به ارزيابي هاي تحليل هم كمتر احس��اس مي شود، اما 
پرسش آن است كه آيا در تحليل حاشيه سود بنگاه ها، 
چرخه هاي عملياتي بنگاه ها را در نظر مي گيريم و ارتباط 
بين چرخه هاي عملياتي بنگاه ها با حاشيه سود را درك 
كرده اي��م. براي مث��ال در صنعت پتروش��يمي اگر يك 
ش��ركت پتروش��يمي اگر 6۰ يا 7۰ درصد حاشيه سود 
داشته باشد. يا شركت ديگري ۱5۰ درصد حاشيه سود 
داشته باشد، با ش��ركتي كه 3۰درصد حاشيه سود دارد 
اما چرخه هاي عملياتي تندتر و متناسب تري دارد، قابل 
مقايسه است. اساسا چگونه مي توان اين تفاوت ها را تجزيه 
و تحليل كرد؟   ادامه در صفحه 3

واقعيات اقتص��ادي گوياي آن 
اس��ت كه هر نوع تنش و تضاد 
در مناس��بات ارتباطي دولت 
و مجلس به عن��وان نهادهاي 
اجراي��ي و تقنين��ي كش��ور، 
باعث افزايش نوس��ان و تنش 
در بازاره��اي اقتصادي خواهد 
شد. بنابراين نخستين مساله 
در روند بررس��ي اليحه اصالحي بودج��ه پرهيز از تنش 
و اش��فتگي در بازارها بود. همان طور كه از قبل هم پيش 
بيني كرده بودم، كليات اليحه اصالح��ي بودجه ۱۴۰۰ 
كل كشور در مجلس يازدهم، تصويب شد. اليحه اي كه 
در مدت زمان ۱2آذرماه تا 27بهمن ماه مس��ير پر فراز و 
نشيبي را طي كرد و اظهارنظرهاي مختلفي در خصوص 
آن مطرح ش��د. بعد از حوادثي كه پيرامون بودجه ۱۴۰۰ 
ميان مجلس و دولت رخ داد به نظر مي رسد، نمايندگان 
تالش كردند تا حد ام��كان از دامن زدن ب��ه چالش ها و 
تعارضات فيمابين خودداري كنند. واقع ان اس��ت كه هر 
گونه تعارض و دو گانگي ميان ساختار اجرايي و تقنيني، 
اثرات سريعي بر ش��اخص هاي اقتصادي كشور به جاي 
مي گذارد. بررسي تحليلي وضعيت بازارهاي كشور نشان 
مي دهد ك��ه تعارضات ميان دو طرف به س��رعت در بازار 
ارز و س��اير اقالم مصرفي تاثيرگذار است. نبايد فراموش 
كرد دولت در ماه هاي پاياني فعاليت هاي خود قرار دارد و 
مجلس مبتني بر اين واقعيت تالش كرد با تصويب كليات 
بودجه اصالحي، از طريق تعام��ل و هماهنگي با دولت، 
بودجه اي در تراز نيازهاي كش��ور براي دولت س��يزدهم 

فراهم كند. مجلس از قبل هم اشاره كرده بود كه يكي از 
مهم ترين خواسته هايش واقعي كردن اعداد و ارقام بودجه 
و پرهيز از استفاده از درآمدهاي احتمالي براي هزينه هاي 
قطعي است. ضمن اينكه به جاي وابستگي بر درآمدهاي 
نفتي به راحتي مي توان از طريق توسعه پايه هاي مالياتي، 
بدون اينكه فشار خاصي بر دوش توليد كننده ها و جمعيت 
حقوق بگيران ايجاد كرد، درآمدهاي كشور را افزايش داد. 
واقع ان است كه دامنه وسيعي از سوداگران و سودجويان 
در كش��ور وجود دارند كه علي رغم درآمد سدها يمليارد 
توماني مالياتي نمي پردازند، اين حفره هاي مالياتي بايد 
شناس��ايي ش��وند و از اين افراد بايد ماليات ستانده شود. 
طبيعي است وقتي توليد كننده كشور ببيند كه دالالن و 
سوداگران به راحتي درآمدهاي نجومي دارند، اما مالياتي 
هم نمي پردازند، از حضور در صحنه توليد نااميد مي شوند 
و ميل بيشتري به فعاليت هاي غير مولد و سوداگرانه در 
كشور شكل مي گيرد. موضوع ديگر بحث نرخ ارز ترجيحي 
در بودجه است. به نظرم زماني كه دولت بر روي ارز۴2۰۰ 
توماني تاكيد دارد و ترجيح مي دهد تا روند تغيير در نرخ 
ارز پايه را بر اساس يك روند تدريجي دنبال كند، مجلس 
بايد رويكرد دولت را بپديرد. اما در عي��ن حال با افزايش 
داامنه هاي نظارتي دولت را موظف كند كه اقالم تهيه شده 
با ارز دولتي را از طريق سامانه هاي شفاف و ديجيتالي در 
اختيار دهك هاي پاييني جامعه و عموم مردم قرار دهد. 
مشخص است كه ادامه اين روند كه هم ارز ۴2۰۰ توماني 
براي واردات اقالم اساس��ي و نهاده تخصيص داده شود و 
هم مردم مرغ را با قيمت باالي 3۰هزار تومان تهيه كنند، 
ممكن نيست...   ادامه در صفحه 3

بايد قبول كنيم كه بورس ما 
سياسي شده و رنگ منطق 
در خري��د و فروش س��هام 
كمرنگ شده است. اين بازار 
از نظ��ر بني��ادي و ظرفيت 
رشد، شرايط بسيار مطلوبي 
دارد، به گون��ه اي كه از يك 
طرف اصالح بس��يار عالي و 
حتي بيش از حد در بازار انجام ش��ده كه اين عامل 
افزايش روند اصالحي متاثر از رفتار هيجاني برخي 
سهامداران بود و به عالوه پارامترهاي بنيادي ديگر 
همچون نرخ ارز، ميزان فروش ش��ركت ها و مساله 
انرژي كه بر سودآوري برخي شركت ها اثرگذار است، 
براي سال آينده نويد چشم انداز مناسبي را مي دهد. 
اما نكته اصلي آن اس��ت كه بازار سهام طي چند ماه 
اخير دچار حاشيه شد و سياسي و چندمتولي شدن 
بازار باعث خدشه به اعتماد عمومي سرمايه گذاران 
شد و تا اين مساله حل نش��ود هر عاملي مثل دامنه 
نوس��ان متقارن، بازارگرداني يا هر عامل ديگر صرفا 
به مثابه يك مسكن موقتي است. اين در حالي است 
كه مشكالت بازارس��رمايه ما بايد به صورت عميق و 
بنيادي حل شود تا ظرفيت هاي بازار به مردم معرفي 
و متاث��ر از آن اعتمادي كه طي ماه هاي گذش��ته از 
دست رفته و خدشه دار شده، ترميم شود. تا زماني كه 
اين اعتماد دوباره روانه بازار نش��ود، تمامي مصوبات 
مثل افزايش ميزان اعتبارات، تغيير دامنه نوس��ان و 
هر دس��تورالعمل ديگري، در كوتاه مدت تاثير دارد 

و به هيچ عنوان راهكار مناس��بي نيس��ت. بر همين 
اس��اس ابتدا الزم اس��ت مس��ووالن ما پيش از هر 
چيز توجه كنند چرا بازار به اي��ن روز افتاد و اعتماد 
حقيقي هايي كه ب��ا آن هيج��ان وارد بازار ش��دند 
خدشه دار ش��د. اگر اين امر را كه ميان مدت است و 
بحث يك هفته نيس��ت ترميم كنيم، شرايط بهتر 
مي شود، مرحله بعد شناس��اندن ظرفيت هاي بازار 
در مقايسه با س��اير بازارهاي مالي به مردم است. به 
هرجهت بازارس��رمايه مزيت هاي بسياري همچون 
شفافيت، نقدش��وندگي و حمايت حاكميت را دارد 
و ريس��ك هاي مالي و عملياتي ندارد. ما از يكس��و، 
اصالح شديدي در بازار س��رمايه داشتيم و از سويي 
ديگر پتانسيل هاي بازار بسيار تقويت شدند. بنابراين 
بازار سرمايه مي تواند يك وضعيت بسيار خوب طي 
يك سال آينده را داشته باشد. اين رشد يك محركي 
الزم دارد براي برگشت مردم عادي و پول هايي كه از 
بازار خارج ش��ده و يكي از محرك ها مي تواند همين 
دامنه نوسان نامتقارن باشد اما روز شنبه شاهد بوديم 
كه ش��ركت هاي حقوقي عرضه هاي بس��يار بااليي 
داشتند و اين عرضه ها مي تواند به اعتماد و تصميم 
سرمايه گذاران آس��يب برس��اند، اگر اين عرضه ها 
ادامه دار باش��د تا پايان هفته ب��ازار وضعيتي جديد 
)اصالحي و نزول��ي( به خود مي گي��رد اين هم يك 
كار كوتاه مدت و موقت خواهد ب��ود. همچنين بازار 
در بلندمدت به علت تغيير دامنه نوس��ان نمي تواند 
مثبت باش��د و به علت تغيير پارامتر ه��اي بنيادي 

مي تواند مثبت باشد.

يادداشت روز

رويكرد طرح خاورميانه بزرگ به اقتصاد آن 
توس��عه اقتصاد و گشايش در 
در  اقتص��ادي  س��اختارهاي 
صورت توس��عه يافته بودن يا 
نبودن كش��ورهاي خاورميانه 
يك��ي از رويكردهاي س��ه گانه 
دولت اياالت متح��ده در رابطه 
با كشورهاي منطقه خاورميانه 
بوده است، در چنين رويكردي 
به مساله با نگاه اقتصادي و سياست در اذهان دولتمردان 
اياالت متحده شاهد بر ش��مردن ويژگي هاي متعددي از 
جمله توسعه نيافتگي، عقب ماندگي و وابستگي اقتصادي 
براي دولت هاي منطقه خاورميانه مي باشيم. اين عوامل 
در جوامع اين منطقه سبب شده اس��ت كه اين كشورها 
موارد مهم اجتماع��ي از جمله فقر و تض��اد طبقاتي را به 
عنوان خصوصيتي مش��ترك در كنار يكديگر بشناسند. 
فلذا كش��ورهاي غربي و در راس آنها اياالت متحده وجود 
چنين عواملي را دركنار عنصر مهمي به ن��ام ايدئولوژي 
بسيار خطرناك مي پندارند و همين امر را سبب به وجود 

آمدن جريان هاي افراطي در اين منطقه مي دانند. از اين 
رو در پسا ۱۱ سپتامبر در سياست گذاري هاي اقتصادي 
اياالت متحده براي كشورهاي اين منطقه بهبود وضعيت 
اقتصادي و همچنين باالبردن حجم سرمايه گذاري هاي 
خارجي در دس��تور كار قرار گرف��ت و از آن زمان بود كه 
ضرورت يك نهاد تحت عنوان صندوق پول و بانك توسعه 
در اين منطقه براي كش��ور خاورميانه به شدت نياز شد و 
اين كشور تحت عناوين مختلف از جمله خريد و فروش 
سالح، توسعه زيربنايي و همچنين سرمايه گذاري علمي 
دست به پرداخت وام هاي كالن به بعضي از اين كشورها 
زد، البته جمهوري اسالمي ايران به دليل عوامل مختلف 
از جمله گفتمان مقاومت خارج از بررس��ي اين يادداشت 
مي باشد.نمودهايي از اين امر را به طور مزيد در مناطق آزاد 
تجاري اين كشورها از جمله امارات متحده عربي مي توان 
يافت.اما رويكرد كشورهاي اروپايي نس��بت به اين اقدام 
اياالت متحده رويكرد مثبت يا منفي نبوده اس��ت بلكه 
بيشتر به عنوان يك نظر خنثي محسوب مي شود.اياالت 
متحده جداي از اين امر به دنبال اين مساله بود كه با ايجاد 

زيرساخت هاي اقتصادي و آموزشي بتواند اهداف سياسي 
خود از جمله ايجاد نخبگان مورد تاييد خود را فراهم كند 
و بتواند با اس��تفاده از اين افراد دموكراسي ساخته خود را 
در كشورهاي اين منطقه جاري كند. حتي در تكميل اين 
بخش از يادداشت بايد اين نكته را ذكر كرد كه كشورهاي 
اروپاي��ي در غالب طرح ابتكار بارس��لون ب��راي كمك به 
همسايگان مديترانه اي خود عددي نزديك به ۱۱ ميليارد 
دالر را هزينه كرده اند اما اياالت متحده براي پيشبرد اهداف 
خود در س��ه ركن سياس��ت، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع 
بيشتر از ۱2 ميليارد دالر در اين كشورها سرمايه گذاري 
كرده اس��ت از اين رو مي توان به اين موضع اشاره كرد كه 
آن چيزي كه خاورميانه را در رويكرد حضور اياالت متحده 
در منطقه خاورميانه ترغيب مي كند نفت نيست و نخواهد 
بود. البته اين مساله بر خالف بسياري از تفكرات نخبگان 
اين كشورها اس��ت، اياالت متحده در اين كشور ها در گام 
نخست در پي اين است كه اقتصاد در اين كشورها جهاني 
شود و ازاين رو بتواند با مترادف كردن جهاني شدن و غربي 
ش��دن يك رويكرد اقتصادي- فرهنگي در اين كشورها 

ايجاد كند. به طورمثال در كشور قطر شاهد حضور بسياري 
از ش��ركت هاي اياالت متحده هس��تيم، ده ها ش��ركت 
امريكايي كه در اين كشور وجود دارند تالش مي كنند در 
قطر و مناطق آزاد قطر فعاليت كنن��د؛ و دليل اين امر هم 
در آن است كه زيرساخت هاي قطرو همچنين آغاز كردن 
پروژه غربي س��ازي انگيزه مهمي براي س��رمايه گذاري 
شركت هاي امريكايي در اين كشور است. البته براي حضور 
اياالت متحده در اين كش��ور نبايد از مواردي چون وجود 
محيط مناسب تجاري، مواد اوليه و خدمات لجستيكي و 
قوانين آسان براي تاسيس شركت ها در قطر غفلت كرد 
.در آخرين برآورد ها از ميزان ارزش كل دارايي هاي ذخيره 
قطر به عددي بالغ بر 2۰2.8 ميليارد ريال معادل )55.7 
ميليارد دالر امريكا( رسيده اند. در پايان اين يادداشت بايد 
اين نكته را مطرح كرد كه تركيب دو علم اقتصاد و سياست 
در جهان امروز يك مساله بسيار مهم در نگاه دولتمردان به 
سياستگذاري است و همانطور كه شاهد بوديد در بررسي 
رويكرد طرح خاورميانه بزرگ اياالت متحده نس��بت به 

خاورميانه نيز عنصر اقتصاد از قلم نيفتاده است.

پيمان مولويمحسن عباسي جعفر قادري
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رهبر انقالب با تاكيد بر 
سياست  قطعي درباره برجام و تحريم ها :

انتخابات پرشور و انتخاب اصلح ، عالج دردهاي مزمن كشور



رهبر معظم انقالب اسالمي در ارتباط تصويري با شماري 
از مردم تبريز عالج دردهاي مزمن كشور در انتخابات پر 
شور و انتخاب صحيح و اصلح برشمردند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در ارتباط تصويري 
با شماري از مردم تبريز، قيام تاريخي و فراموش نشدني 
۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را فقط گوش��ه اي از افتخارات فراوان 
مردم اين خطه خواندند و با اش��اره به استمرار دشمني 
سلطه گران به علت مخالفت ملت ايران با هنجارهاي نظام 
سلطه افزودند: انقالب اسالمي دستاوردهاي عظيمي 
داشته  كه بايد از آنها براي رفع نقاط ضعف و غيرقابل قبول 
همچون مشكالت معيشتي و فاصله طبقاتي استفاده 
كنيم. ايشان حضور ُپر ش��ور مردم را در انتخابات سال 
آينده رياست جمهوري و در درجه بعد انتخاب صحيح 
و اصلح را باعث تضمين آينده كش��ور خواندند و درباره 
برجام نيز گفتند: جمهوري اسالمي اين بار وعده وحرف 
 نمي پذي��رد و مالك، فق��ط عمِل طرف مقابل اس��ت.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيي��ن افتخارات مردم 
آذربايج��ان »نخبه پروري در علم و هنر و سياس��ت« و 
»روحيه جريان س��ازي در تحوالت تاريخي و سياسي 
كش��ور« را دو ويژگ��ي افتخارآمي��ز م��ردم اين خطه 
برش��مردند و تأكيد كردن��د: آذربايجان هميش��ه دژ 
اس��توار ايران در مقابل حمالت بيگانگان بوده است و 
اگر ايستادگي و جانفشاني مردم اين ديار نبود، تعرض 

دشمنان به مناطق ديگر هم كشيده مي شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »دلبستگي عميق به اسالم« 
و »غيرت و حميت ش��ديد در قبال ايران« را دو ويژگي 
مه��م هويتي م��ردم آذربايج��ان دانس��تند و افزودند: 
م��ردم اين منطق��ه در تاري��خ معاصر در همه مس��ائل 
كش��ور از چهره هاي نقش آفرين برخ��وردار بوده اند كه 
اين ش��خصيت ها همچون »مي��رزا ج��واد آقا مجتهد 
تبري��زي در تحريم تنباكو«، »س��تارخان و باقرخان در 
مشروطه«، »شيخ محمد خياباني«، »شهيدان آيت اهلل 
قاضي طباطباي��ي و آيت اهلل مدن��ي در دوران انقالب« 
 و »ش��هيد باكري در دفاع مقدس« تأثيرگ��ذار بوده اند.

رهبر انقالب در جمع بندي اين بخش از سخنانشان گفتند: 
بدون روايت درست از تاريخ آذربايجان، هر روايتي از تاريخ 

ايران ناقص و نادرست است.
ايشان در تشريح ابعاد قيام تاريخي ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم 
تبريز به پيام امام )ره( بعد از آن حادثه پرداختند و افزودند: 
امام بزرگوار سه خصوصيت »شجاعت، غيرت و تدين« 
را ويژگي هاي ممتاز مردم تبريز خواندند كه هر سه اين 
خصوصيات، شاخص هاي مهم ارزيابي و ارزش گذاري يك 
مجموعه انساني است. رهبر انقالب افزودند: نكته مهم اين 
است كه مردم تبريز وحشي گري رژيم پهلوي در سركوب 
قيام ۱۹ دي قم را ديده بودند اما با همان خصوصياتي كه 
امام گفتند در چهلم ش��هيدان قم وارد صحنه شدند و با 
ابتكار سلسله تعيين كننده چهلم ها، نگذاشتند قيام قم 
به فراموشي سپرده ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
تش��ريح ديگر رويدادهاي متكي بر ش��جاعت، غيرت و 
تدين مردم تبريز به مقابله جانانه آنان در مقابل دست هاي 
تجزيه طلب اوايل انقالب، حماسه آفريني لشكر خط  شكن 
عاشورا و فرمانده دالور آن شهيد باكري، مقابله با فتنه خلق 
مسلمان در سال هاي اول انقالب و نيز حضور آگاهانه مردم 
تبريز در خنثي كردن فتنه سال ۸۸ اشاره كردند و گفتند: 
در دي ۸۸، مردم تبريز حتي از تهران و ديگر ش��هرهاي 
كشور زودتر به ميدان آمدند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در جست وجوي پاسخ اين سوال مهم كه »درس قيام ۲۹ 
بهمن ۵۶ مردم تبريز براي اوضاع امروز كشور چيست« 
به ريش��ه يابي دش��مني عميق ابرقدرت ها ب��ا انقالب 
اسالمي پرداختند. ايشان گفتند: هنگام پيروزي انقالب، 
مستكبران، جهان را به دو قسمت سلطه گر و سلطه پذير 
تقسيم كرده بودند اما انقالب اسالمي اين جريان را كه رگ 
حيات نظام استكبار بود، به صراحت رد كرد و سلطه گران 
غرب و شرق به همين علت و با وجود اختالفاتشان، جبهه 
 گس��ترده اي در مقابل انقالب ملت ايران تشكيل دادند.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد بر اينكه هرگز نبايد 
علت اصلي دش��مني اس��تكبار با انق��الب و جمهوري 
اس��المي را فراموش كرد، افزودند: البت��ه آنها توطئه ها 
و ضديت هايش��ان را ب��ه بهانه ه��اي مختل��ف از جمله 
حقوق بش��ر، مقررات اس��المي، هس��ته اي، موشكي، 

منطق��ه اي و مس��ائل ديگ��ر اِعم��ال مي كنن��د ام��ا 
 باي��د متوج��ه بود ك��ه اين مس��ائل فقط بهانه اس��ت.

رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستكبران افزودند: 
ملت ايران براي پيروزي در مقابل اين هجمه ها به دو چيز 
نياز دارد: »اس��تحكام عناصر هويتي« و »افزايش قدرت 
دروني.« ايش��ان برخ��ورداري از زيربن��ا و نظام فكري و 
عقيدتي منسجم را مهم ترين عنصر استحكام هويت ملي 
برشمردند و افزودند: زيربناي مستحكم فكري انقالب از 
اسالم گرفته شده و در بيانات بسيار ارزشمند امام )ره( و 
درس هاي متفكراني چون ش��هيدان مطهري و بهشتي 
تشريح شده البته عناصر متفكر بايد اين نظام فكري را با 
پاسخ هاي جديد به مس��ائل جديد، نو به نو جلوه و رونق 
دهند. رهبر انقالب خاطرنشان كردند: ايدئولوژي زدايي 
كه برخي ها تكرار مي كنند، نتيجه اش انحراف از مسير 
انقالب خواهد ب��ود. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تأكيد 
كردند: البته صرف زيربناي مستقل فكري كافي نيست و 
در عمل نيز بايد از ويژگي هايي برخوردار بود كه مهم ترين 
آنها عبارتند از نترس��يدن، خسته نشدن، نااميد نشدن، 
تنبلي نكردن، ندانسته در نقشه دشمن ورود نكردن و در 
مواقع الزم آماده فداكاري بودن. رهبر انقالب با اشاره به 
وجود اين خصوصيات بارز در ملت ايران و فداكاري شهدا 
گفتند: ملت ايران انصافًا خسته نشده اند كه نمونه هاي 
آن را در تش��ييع بي نظير ش��هيد س��ليماني همچنين 
 مراس��م ابتكاري پر ش��ور امس��ال در ۲۲ بهمن ديديم.

ايشان تأكيد كردند: اگر همراه اين مجاهدت، استقامت 
و منحرف نشدن از مسير باشد، مشكالت هم حل خواهد 
ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي دستاوردهاي انقالب را 
عظيم و شگفت آور خواندند و ضمن گاليه از كم كاري در 
معرفي اين دستاوردها، افزودند: انقالب اسالمي توانست 
چهره كش��ور را از يك كشور عقب مانده علمي و ُطفيلي 
سياس��ي قدرت ه��ا و از نظر اقتصادي، وابس��ته، به يك 
كشور آزاد، مستقل، عزيز، سربلند، آبرومند و برخوردار از 

موفقيت هاي بزرگ علمي تبديل كند.
ايشان يكي ديگر از دستاوردهاي انقالب را دگرگوني ملت 
ايران از حالت خمودگي، بي هدفي و دنباله روي به ملتي 
پر تحرك، با نشاط و هدف دار دانستند و افزودند: تشكيل 
هزاران هسته علمي در كش��ور و فعاليت هاي گسترده 
اجتماعي جوانان همچون كمك هاي مومنانه در قضيه 
كرونا از نمونه هاي بارز تحرك و نش��اط ملت ايران است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تغيير مديريت كشور از يك 
حكومت استبدادي، پادشاهي و فردي به يك حكومت 
مردمي، جمهوري و مردم ساالري را دستاورد ديگر انقالب 
خواندند و گفتند: امروز مردم حاكم بر سرنوشت كشور 
هستند و خود انتخاب مي كنند. ممكن است خوب يا بد 
انتخاب كنند اما خودشان انتخاب مي كنند، درحالي كه 

قبل از انقالب هيچ كاره بودند. ايشان، سازندگي كشور را 
از ديگر دستاوردهاي انقالب برشمردند و با ابراز تعجب از 
ناديده گرفتن اين خدمات گسترده از سوي برخي افراد 
خاطرنش��ان كردند: زيرس��اخت هاي اساسي كشور در 
بخش هاي سد سازي، آب رساني، برق رساني، گاز رساني، 
راه سازي، توسعه صنعت، كشاورزي و گسترش اعجاب آور 

دانشگاه ها، كاِر كارستان انقالب اسالمي است.
رهب��ر انقالب اس��المي تقويت بنيه نظام��ي و دفاعي و 
تبديل ش��دن ايران به يك قدرت ب��زرگ منطقه اي را از 
ديگر دستاوردهاي انقالب خواندند و گفتند: علت اصلي 
توطئه هاي گوناگون امريكا و رژيم صهيونيستي و برخي 
دولت هاي اروپايي همين حركت روبه جلوي انقالب است 
كه ان شاء اهلل قدرت ملت و مسووالن، اين توطئه ها را خنثي 
خواهد كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: ما 
در كنار دس��تاوردها، هيچگاه عقب ماندگي ها در برخي 
بخش ها را پنهان نكرديم و معتقديم اين عقب ماندگي ها 
در شأن انقالب اسالمي و قابل قبول نيست و بايد جبران 
شود. ما به عنوان مسووالن در بروز اين عقب ماندگي ها 
مقصريم و البته ممكن اس��ت مردم هم در بخش هايي 
دخالت داش��ته باشند. ايش��ان افزودند: علت اصلي اين 
عقب ماندگي ها، انقالبي عمل نكردن است. هرجا انقالبي 
عمل كرديم، عقب ماندگي نداشتيم اما هرجا از انقالب 
كوتاه آمديم و حركتي ناشي از كسالت و بي توجهي، انجام 

داديم، عقب ماندگي به وجود آمد.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: در زمينه عقب ماندگي ها، در 
درجه اول وضعيت معيشت طبقات ضعيف است و سپس 
موضوع شكاف طبقاتي است كه بايد اين عقب ماندگي ها 

برطرف و عدالت اقتصادي مستقر شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكي��د كردند: البته وضع 
كش��ور با همين عق��ب ماندگي ها بس��يار جلوتر از 
وضعيت كشور در قبل از انقالب است. ايشان با اشاره 
به تمركز دش��من بر روي ناكامي ها و ناديده گرفتن 
دستاوردها و عمليات رواني و دروغ گويي براي نااميد 
و بدبين كردن م��ردم و جوانان، افزودند: متاس��فانه 
برخ��ي عناص��ر در داخل از روي غفل��ت و برخي هم 
 مغرضانه همان حرف هاي دشمن را تكرار مي كنند.

رهبر انقالب اسالمي به حساسيت بيشتر مردم نسبت 
به اول انقالب، در قبال نابس��اماني ها به ويژه مسائلي 
مثل فساد و فاصله طبقاتي اشاره كردند و گفتند: اين 
حساسيت بسيار خوب اس��ت و نشان دهنده گرايش 
مردم به آرمان هاي انقالب است و به همين علت هر جا 
مبارزه با فساد و حركت به سمت كمك به قشر ضعيف و 
 ايجاد عدالت باشد، دلگرم مي شوند و حمايت مي كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: ما وظيفه داريم 
با استفاده از انبوه دس��تاوردهاي انقالب، ناكامي ها را 

برطرف كني��م كه از جمله اين دس��تاوردها، جوانان 
عالقه مند، مبتك��ر و آماده به كار هس��تند كه بايد از 
اين ظرفيت در كنار شور انقالبي مردم بهره گرفت تا 

نابساماني ها برطرف شود.
رهبر انقالب اس��المي در بخش ديگري از سخنان شان 
با اش��اره به انتخابات آينده رياست جمهوري، انتخابات 
را فرصتي بس��يار بزرگي براي كشور دانستند و گفتند: 
البته مخالفان جمهوري اس��المي نمي خواهند نظام از 
اين فرصت و ظرفيت مهم براي پيشرفت كشور استفاده 
كند اما مش��اركت ُپر ش��ور و انقالبي مردم در انتخابات، 
موجب امنيت كشور و پس زدن دشمنان و كاهش طمع 
 آنها مي ش��ود بنابراين نبايد اين فرصت را از دس��ت داد.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: انتخابات هر چه ُپر 
شورتر و با اقبال عمومي بيشتري همراه باشد، آثار و منافع 

بيشتري براي كشور خواهد داشت.
ايش��ان هدف دش��من از بيان ادعاهاي تكراري درباره 
انتخابات را دلسرد كردن مردم دانستند و گفتند: به رغم 
اين ادعاها، انتخابات براي كشور يك امكان و ذخيره مهم 
است كه بايد با مشاركت پر شور مردم همراه باشد البته اگر 
مشاركت پُر شور با يك انتخاب درست يعني انتخاب يك 
نيروي كارآمد، با ايمان، با انگيزه، عالقه مند و پُر كار همراه 

شود، نوٌر علي نور و تضمين كننده آينده كشور است.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: عالج دردهاي ُمزمن 
كشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومي مردم، 
و بعد، انتخاب اصلح و ش��خصيت مناس��ب در انتخابات 
رياست جمهوري اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
پايان با اشاره به سخنان اخيرشان درباره برجام و تبيين 
سياس��ت هاي نظام، گفتند: درباره برج��ام، حرف ها و 
وعده هايي گفته مي شود ولي ما حرف و وعده  خوب كه 
نقض و بر ضّد آن عمل شود، زياد شنيديم بنابراين حرف و 

وعده فايده ندارد و اين بار فقط عمل، مهم است.
ايشان تأكيد كردند: اگر عمِل طرف مقابل را ببينيم، ما هم 
عمل خواهيم كرد و اين بار، جمهوري اسالمي با حرف و 

وعده قانع نخواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با تبريك حلول ماه 
پر بركت رجب، افزودند: اگرچه اجتماعات عبادي به 
علت شرايط خاص كرونا موقتًا برگزار نمي شود اما الزم 
است در خانه ها از ادعيه بسيار خوب و پرمعناي اين ماه 
 و توسل و راز و نياز با پروردگار بهره كافي گرفته شود.

پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
والمسلمين آل هاشم نماينده ولي فقيه در آذربايجان 
ش��رقي و امام جمع��ه تبريز، گزارش��ي از تالش هاي 
گسترده قشرهاي مختلف مردم و گروه هاي جهادي 
استان براي مقابله با كرونا و كمك به جهادگران عرصه 

سالمت بيان كرد.
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برايبازگشتبهبرجامآمادهايم
رييس جمهور گفت: ما اهل لجبازي نيستيم و براي 
بازگشت به توافق آماده ايم و به محض اينكه ببينيم 
۱+۵ به برجام بازگش��ته ما هم بازخواهيم گش��ت. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه 
هيأت دولت گفت: ب��راي يادآوري اروپايي ها و مردم 
مي گويم. وقتي ترامپ در ارديبهش��ت ۹۷ با فش��ار 
اس��راييل، عربس��تان و تندروهاي داخلي امريكا از 
برجام خارج ش��د در ش��هريور ۹۷ من براي اجالس 
مجمع عمومي س��ازمان ملل به نيويورك رفتم. در 
صبح اولين روز مجمع ترامپ صحبت كرد و بعدازظهر 
آن روز من صحبت كردم. در آن زمان هشت بار براي 
من پيغام دادند كه ترامپ مي خواهد با فالني مالقات 
كند اما ما رد كرديم. وي ادامه داد: همان ش��ب آقاي 
مكرون رييس جمهور فرانسه به من زنگ زد و گفت 
االن پيش ترامپ بودم و مي خواهم قبول كنيد يك 
مالقات چه به صورت دو نفره يا سه نفره صورت گيرد 
و اين خيلي مهم اس��ت اما من رد ك��ردم. پس از آن 
چندين رييس جمهور به هتل محل اقامت من آمدند 
و پيشنهاد كردند كه ترامپ مي گويد تنها دو كلمه را 
در برجام بگذاريم آن وقت من اعالم مي كنم كه امريكا 
به برجام باز خواهد گشت. وي ادامه داد: همان شب 
آقاي مكرون رييس جمهور فرانسه به من زنگ زد و 
گفت االن پيش ترامپ بودم و مي خواهم قبول كنيد 
يك مالقات چه به صورت دو نفره يا سه نفره صورت 
گيرد و اين خيلي مهم است اما من رد كردم. پس از آن 
چندين رييس جمهور به هتل محل اقامت من آمدند 
و پيش��نهاد كردند كه ترامپ مي گويد تنها دو كلمه 
را در برجام بگذاري��م آن وقت من اعالم مي كنم كه 
امريكا به برجام باز خواهد گشت. روحاني افزود: آن دو 
كلمه اين بود كه به برجام اضافه شود راجع به موضوع 
موش��كي ايران و منطقه بعدا مذاكره كنيم. اين پيام 
را ه��م مكرون بعد از طرف ترامپ آورد؛ اما من گفتم 
به هيچ عنوان يك كلمه به برجام اضافه و يا از آن كم 
نمي شود. رييس جمهور فرانسه گفت قبول كنيد كه 
راجع به اين دو موضوع فقط مذاكره شروع شود و حاال 
شايد چند سال طول بكشد كه من باز هم قبول نكردم. 
روحاني با بيان اينكه برجام حاصل تالش پيگير بين 
ايران و ۶ كش��ور بزرگ بوده است، خاطرنشان كرد: 
برجام به سادگي به دست نيامده و مذاكرات هسته اي 
سال ها طول كشيد و در سال ۹۲ با رأي مردم ما وارد 
تعامل شديم. رأي سال ۹۲ بر مبناي تعامل سازنده 
و اعتدال بوده و اين قابل تغيير نيست. مردم به اين دو 
اصل مهم رأي دادند. هم به تعامل سازنده كه بعدها 
مقام معظم رهبري فرمودند تعامل سازنده گسترده 
و هم به اعتدال كه خود مقام معظم رهبري فرمودند 
اعتدال متن قرآن است. وي همچنين اظهار كرد: ما 
امت وسط و به دنبال تعامل س��ازنده ايم و برجام در 
سايه اين سياست با مذاكرات و شكل جديد از سال 
۹۲ شروع شد و در ۲۳ تير ۹4 امضا شد. دنيا بداند ما 
برجام را به شكل سال ۲0۱۵ قبول داريم و آنچه در 
۲۳ تير ۹4 امضا ش��د غيرقابل تغيير است و ما به آن 
دس��ت نمي زنيم و البته بر تعهد خودمان هم پابرجا 
ايستاده ايم. روحاني با اشاره به اينكه حرف ما كامال 
روشن است و از سال ۹۲ تا امروز منطق و مسيرمان 
را تغيير نداده ايم تأكيد كرد: ما در برجام خيلي بحث 
كرديم، ولي آنچه در نهايت پذيرفته شده قابل مذاكره 
نيست و ما درباره برجام مذاكره نخواهيم كرد اما درباره 

نحوه اجراي آن مي توان رايزني كرد.

واكنشظريف
بهاحتمالنامزدشدندرانتخابات

وزي��ر خارجه كش��ورمان نس��بت به اخب��اري كه 
درب��اره احتم��ال كانديدات��وري وي در انتخاب��ات 
رياست جمهوري و انتشار ليست كابينه منسوب به 

او در فضاي مجازي مطرح شده، واكنش نشان داد.
محمدجواد ظريف در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره احتمال كانديداتوري وي و 
نيز انتشار ليست كابينه منسوب به او در فضاي مجازي 
گفت: از محبتي كه دوستان به من دارند متشكرم ولي 
جديت ليست كابينه منسوب به من همان اندازه است 
كه يك كابينه از ش��خصيت هاي كارتوني در همين 
فضاي مجازي منتشر ش��ده بود. ظريف تاكيد كرد: 
تصميم من همان است كه اعالم كرده بودم و نه جدال 
با خدا و نه مردم دارم اما هنوز تصميم من همان است 
كه اعالم كرده بودم. وزير خارجه در پاسخ به سوالي 
درباره معيار ايران براي لغو موثر تحريم ها و اينكه آيا تا 
پنجم اسفند تحول مهمي درباره برجام رخ مي دهد، 
گفت: همانطور كه رييس جمه��وري گفتند دولت 
نظراتش را قبل از مصوبه مجلس با صراحت و شفافيت 
اعالم كرد. اين مصوبه امروز به قانون كشور تبديل شده 
است و دولت خود را موظف به اجراي قانون مي داند.

وي يادآور ش��د: براساس اين قانون در تاريخ پنجم 
اسفند كاهش نظارت آژانس و نه توقف نظارت اجرا 
مي شود. تاكنون براساس قرارداد پادمان كه در واقع 
اس��تاندارد نظارت آژانس هست، عمل كرديم و به 
قرارداد پادمان متعهد و عضو پادمان هستيم و آن را 
ادامه خواهيم داد. ظريف با بيان اينكه به عنوان يك 
اقدام داوطلبانه ما پروتكل الحاقي را بدون تصويب 
در برجام اجرا كرديم، ادامه داد: االن مجلس تصميم 
گرفته اين اجرا را متوقف كن��د. اتفاقي كه خواهد 
افتاد اين است با درخواستي كه آقاي گروسي انجام 
دادند با ايشان مش��ورت خواهيم كرد و اين اتفاق 
صورت خواهد گرفت. سازمان انرژي اتمي با آژانس 
رس��ما اعالم كرده كه از تاري��خ ۲۳ فوريه اقدامات 
داوطلبانه م��ا در اجراي پروت��كل الحاقي متوقف 
خواهد شد اما نظارت آژانس ادامه پيدا خواهد كرد. 
وزير امور خارجه تاكيد كرد: در مورد كيفيت نظارت 
هم سازمان آمادگي دارد كه با آژانس گفت وگو كند 
و به نتيجه برسد. نكته اي كه بسيار مهم است اين 
است كه نظارت هاي آژانس به صورت عادي يعني 
نظارت هايي كه در اكثر كشورهاي دنيا دارد، ادامه 

پيدا خواهد كرد.

بودجهزندگيمردماست
نهدولتومجلس

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه بودجه 
نه متعلق به مجلس اس��ت و نه دولت گفت: اين بودجه 
بودجه مردم است و پيش از هر تصميمي كه مي گيريم 
بايد زندگي مردم را مقابل چشمان مان تصور و  متناسب 
با زندگي مردم تصميم گيري كنيم. محمدباقر قاليباف 
با اشاره به آغاز بررسي اليحه اصالح شده بودجه در اين 
كميسيون گفت: ما در تصميم گيري درباره بودجه ۱400 
بايد عالوه بر اينكه براي يك سال آينده فكر مي كنيم بايد 
تالش كنيم نگاه بلندمدت داشته باشيم چرا كه متاسفانه 
تاكنون بودجه هاي ساالنه از برنامه هاي ۵ ساله تبعيت 
نكرده  و برنامه هاي ۵ ساله هم از سند باالدستي يعني 
سند ۲0 ساله تبعيت نكرده اند، لذا وقتي به عملكرد اين 
برنامه ها نگاه مي كنيم مي بينم گزارش قابل دفاعي از 
اجراي اين برنامه ها وجود ن��دارد.  وي افزود: دليل اين 
آسيب اين است كه هميشه قوانين را يك ساله و مقطعي 
دي��ده ايم و يا آن را به يك جغرافيا يا نهاد خاص محدود 
كرده ايم لذا تاجايي كه ممكن است نبايد از اصول برنامه 
توسعه ششم خارج شويم. رييس قوه مقننه كشورمان 
تاكيد كرد: بودجه نه متعلق به مجلس است نه دولت، 
اين بودجه، بودجه مردم است و پيش از هر تصميمي كه 
مي گيريم بايد زندگي مردم را مقابل چشمان مان تصور 
كنيم و براساس همين مهم تصميم گيري كنيم. رييس 
مجلس با بيان اينكه اصالح ساختار بودجه نيز نه مساله 
مجلس است نه دولت، بلكه مساله نظام جمهوري اسالمي 
و مردم است، گفت: رهبر معظم انقالب نيز دستور و تاكيد 
ويژه براي اصالح ساختار بودجه داشته اند لذا هيچ تصميم 
و مصوبه و حتي مصلحتي نبايد ما را از اصالح س��اختار 
بودجه دور كند. قاليباف در عين حال گفت: واضح است 
كه اصالح ساختار بودجه در يك سال امكان پذير نيست، 
اما اين به آن معنا نيست كه آن را به سال بعد يا سال هاي 
بعد موكول كنيم. اين همان اشتباهي است كه در گذشته 
انجام شده و در نتيجه گام جدي و اساسي براي اصالح 

ساختار بودجه برداشته نشده است.

پذيرش70درصدخوداظهاري
موديان

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور از 
پذيرش ۷0 درصد خوداظهاري موديان در اجراي ماده 
۹۷ قانون ماليات هاي مس��تقيم و با فعال شدن موتور 
ريسك به عنوان يكي از مهم ترين دستاوردهاي طرح 
جامع مالياتي خبر داد. محمد مسيحي با بيان اينكه براي 
اولين بار و با اجراي ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم 
در س��ال جاري و براي عملكرد سال ۹۸، نزديك به ۷0 
درصد اظهارنامه هاي مالياتي بدون رسيدگي و بر مبناي 
الگوي مديريت ريسك و تمكين مالياتي مورد پذيرش 
قرار گرفت، گفت: اين دستاورد در سايه اجراي پروژه هاي 
طرح جامع مالياتي و حركت نظام مالياتي به س��مت 
هوشمندسازي به دست آمده است. وي با اشاره به الگوي 
مديريت ريسك و تمكين مالياتي به عنوان الگوي مورد 
پذيرش همه نظام هاي مالياتي گفت: رسيدگي تمامي 
اظهارنامه هاي مالياتي به مفهوم هدر دادن منابع و افزايش 
هزينه هاي وصول ماليات مي باشد و از طرفي كشف فرار 
و تقلب مالياتي را با مشكل جدي مواجه مي كند. بنابراين 
روش جايگزين مشروط سازي رسيدگي هاي مالياتي به 
ميزان درجه ريسك موديان و با استناد به اطالعات قابل 
اتكا با رعايت اصل اهميت مي باشد كه اين موضوع منجر 
به بهبود كيفيت گزارش هاي حسابرسي، ابراز صادقانه و 
افزايش تمكين مالياتي مي گردد. طبق اعالم سازمان امور 
مالياتي، معاون اين سازمان تصريح كرد: همه نظام هاي 
مالياتي با انجام بازي ريسك و تمكين مالياتي به دنبال 
كاهش هزينه هاي وصول ماليات، افزايش رضايت مندي 
موديان و وصول درآمدهاي مالياتي به صورت واقعي و 
عادالنه از فعاليت هاي اقتصادي هستند كه منجر به بهبود 
تمكين مالياتي به عنوان شاخص كارآمدي و اثربخشي 
نظام مالياتي مي گردد. مسيحي عنوان كرد: با پذيرش 
خوداظهاري نزديك به ۷0 درصد اظهارنامه هاي مالياتي 
موديان درمجموع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي 
اولين بار در سال جاري به عنوان مهم ترين دستاورد طرح 
جامع مالياتي، صرفا حدود ۳0 درصد از اظهارنامه هاي 
مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه براي رسيدگي به 
اين ۳0 درصد نيز دستورالعمل جامع حسابرسي تدوين 
و ابالغ شده است. وي اضافه كرد: بر مبناي دستورالعمل 
مذك��ور اولويت اول ادارات امور مالياتي، رس��يدگي به 
دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده و متكي به 

بانك هاي اطالعاتي سازمان مي باشد. 

بررسيميزانتحققبرنامهششم
درمجلس

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
بررسي گزارش ديوان محاسبات درباره ميزان عملياتي 
شدن احكام برنامه ششم در جلسه اين كميسيون خبر 
داد. محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به جلسه كميسيون 
اقتصادي گفت: در نشس��ت گزارش ديوان محاسبات 
درباره ميزان عملياتي شدن احكام برنامه ششم توسعه 
مورد بررسي قرار گرفت. از آنجا كه سال آينده، سال پاياني 
برنامه ششم بوده و نمايندگان وارد تبيين برنامه هفتم 
توسعه مي شوند، نحوه و ميزان تحقق احكام برنامه ششم 
توسعه بسيار حائز اهميت است. وي افزود: براساس توافق 
انجام گرفته در كميسيون اقتصادي، بخش اقتصادي 
گزارش ديوان محاسبات به صورت مشترك با موافقت 
هيات رييسه در صحن علني قرائت خواهد شد. مسائلي 
مانند بازار س��رمايه، بازار پول، سياست هاي ارزي و... و 
شاخص هاي كالن مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ اشتغال 
و ... كه از اهميت ويژه اي برخوردارند مبناي جمع بندي 
گزارش كميسيون اقتصادي با ديوان محاسبات خواهد 
بود. نماينده مردم كرمان در مجلس يادآور ش��د: 
نشست مشترك كميس��يون اقتصادي با مديران 
ارشد ديوان محاسبات هفته آينده برگزار مي شود 
و هدف از برگزاري اين جلسه ادامه بررسي گزارش 

جلسه امروز )چهارشنبه( خواهد بود.

رهبر انقالب با تاكيد بر  سياست  قطعي درباره برجام و تحريم ها:

مجلس هم با ارز 4200 توماني موافقت كرد

حرف و وعده فايده ندارد ،  فقط عمل 

دعوايدوماهبرسرهيچ
همانطور كه تصويب قاطعانه بودجه سال ۱400 در جلسه 
روز سه شنبه مجلس تعجب برانگيز بود، نخستين مصوبات 
كميسيون تلفيق پس از دريافت اليحه جديد نيز همچنان 
تعجب آور اس��ت. در كنار بحث بر سر درآمدهاي نفتي، 
ماليات، يارانه نقدي و غيرنقدي، يكي از اصلي ترين مسائلي 
كه محل اختالف دولت و مجلس بود، نحوه تصميم گيري 
بر س��ر ارز 4۲00 توماني بود. اين ارز كه از حدود سه سال 
پيش و همزمان با افزايش قيمت ارز و تحريم هاي جديد 
امريكا اجرايي شد، با هدف حمايت از اقشار كم درآمد براي 
دسترسي به كاالهاي اساسي از سوي دولت در نظر گرفته 
شد اما در همين دوران با ابهامات و انتقاداتي گسترده روبه رو 
شد. از س��ويي عملكرد اين ارز در حوزه كاالهايي كه در 
فهرست تخصيص بودند نشان مي دهد كه همچنان قيمت 
اين كاالها افزايشي بوده و منتقدان مي گويند وقتي طرحي 
با هزينه كالن كارايي ندارد، دليلي نيز براي تداومش وجود 
ندارد. از س��وي ديگر تعداد زيادي از افراد و شركت هايي 
كه اي��ن ارز را درياف��ت كردند از فرصت ب��ه وجود آمده 
سوءاستفاده كردند و همين امر از نظر شفافيت اقتصادي 
مشكل آفرين شده است. با وجود تمام اين انتقادات، دولت 
اصرار دارد كه در صورت ح��ذف ارز 4۲00 توماني، موج 
جديدي از تورم براي كاالهاي اساسي شكل خواهد گرفت 

و از اين رو حتي در بودجه س��ال آينده نيز حدود هشت 
ميليارد دالر اعتبار براي آن در نظر گرفت. در اليحه ابتدايي 
كه در آذر ماه به مجلس رسيد، نمايندگان نسبت به اصرار 
دولت براي اجراي دوباره اين سياست به اعتقاد آنها شكست 
خورده، انتقاداتي جدي مطرح كردند و سرانجام در جريان 
بررس��ي هاي خود حكم به حذف اين ارز دادند. هرچند 
تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون تلفيق با راي منفي 
نمايندگان به كليات بودجه رسما به محاق رفت اما به نظر 
مي رسيد دولت اصالحيه اليحه براي به دست آوردن نظر 
موافق نمايندگان نياز به اصالح برنامه ابتدايي خود خواهد 
داشت اما دولت در طرح جديد خود نيز اين برنامه را تمديد 
كرد اما اين قيد را قرار داد كه مجوز مجلس تنها براي يك 
دوره ۶ ماهه باشد و پس از پايان يافتن دولت فعلي، كابينه 
جديد براي آينده تصميم گيري كند. در ش��رايطي كه با 
توجه به مشكالت س��اختاري موجود در ارتباط مجلس 
و دولت حتي تصويب دوباره كليات بودجه نيز در هاله اي 
از ابهام قرار داش��ت، مجلس نه تنها روز سه شنبه با رايي 
قاطع كليات را تاييد كرد كه حتي كميسيون تلفيق نيز 
در جلسه روز چهارشنبه خود حكم به تداوم تخصيص ارز 
4۲00 توماني داد و سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه ۱400 از مصوبه اين كميس��يون براي اختصاص 

۸ ميليارد دالر به بخش سالمت و تامين كاالهاي اساسي 
در س��ال آينده با ارز 4۲00 تومان خبر داد. رحيم زارع در 
نشست خبري  روز چهارشنبه خود گفت: با توجه به اصرار 
و درخواست مكرر دولت براي تعيين قيمت 4۲00 توماني 
ارز اختصاص يافته به كاالهاي اساسي مقرر شد ۸ ميليارد 
دالر براي بخش سالمت و تامين كاالهاي اساسي در سال 
آينده با اين نرخ اختصاص يابد و كميته اي براي نظارت بر 
روند هزينه كرد اين ارز تشكيل شود. وي افزود: به موجب 
مصوبه كميسيون تلفيق، مقرر ش��د كميته متشكل از 
رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، 
وزراي اقتصاي، صنعت و كشاورزي بر نحوه اختصاص ارز 
4۲00 توماني به كاالهاي اساسي و دارو نظارت و گزارش 
آن را به كميس��يون بودجه مجلس ارايه كنند تا در سال 
آينده شاهد توزيع كاال با اين ارز باشيم و از تورم و افزايش 
قيمت جلوگيري شود. زارع يادآور شد: براساس پيشنهاد 
دولت و تصويب اين كميسيون، سهم صندوق توسعه ملي 
تا سقف فروش يك ميليون بشكه نفت در روز، ۲0 درصد و 
در صورت فروش بيشتر از اين ميزان در روز، سهم صندوق 
۳۸ درصد خواهد بود. نماينده مردم آباده اضافه كرد: مبلغ 
مابه التفاوت ۱۸ درص��د و ۲0 درصد هم به عنوان بدهي 
و اس��تقراض دولت از صندوق توس��عه ملي براي آينده 

محسوب مي شود. سخنگوي كميسيون تلفيق تاكيد كرد: 
همچنين به موجب مصوبه كميسيون تلفيق، منابع حاصل 
از مازاد فروش بيش از ۱.۵ ميليون بشكه نفت در روز براي 
طرح هاي تملك دارايي سرمايه و توسعه زيرساخت هاي 
آموزشي و دانشگاهي، حمل و نقل عمومي، توليد، دولت 
الكترونيك، سالمت، حفظ محيط زيست، آب و فاضالب، 
بافت فرس��وده، بازآفريني ش��هري و تحقيقات بخش 
كشاورزي به ويژه در حوزه دانش بنيان هزينه خواهد شد.  
زارع در ادامه گفت: اگر ميزان ارز تخصيصي به كاالهاي 
اساس��ي و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالي 
براي كنترل قيمت كاالهايي مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، 
گوشت و دارو در اختيار دولت قرار مي گيرد، تا نرخ كاالها 
را در سال آينده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد 
افزايش قيمت اين كاالها نباشيم. به اين ترتيب ارز 4۲00 
توماني الاقل در ۶  ماه نخست سال آينده نيز مهمان 
اقتصاد ايران خواهد بود و بايد ديد مجلس در همكاري 
با دولت آينده چه تصميمي در اين رابطه خواهد گرفت. 
با فروكش كردن دعواهاي سياسي ميان دو قوه، حاال دو 
طرف بر سر يكي از اصلي ترين محورهاي اختالف خود 
به هم نظري رسيده اند و در اين بين نمايندگان به نظر 

دولت اعتنا كرده اند.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
آمارهاي بان��ك مركزي از افزاي��ش ۴۱.۶ درصدي مانده 
سپرده ها و ۴۶.۸ درصدي مانده تسهيالت بانكي در پايان 
آبان ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حكايت دارد.

در هشت ماه نخست سال ۹۹، سپرده هاي بانكي به ميزان 
7۱۶ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه در طول 2۴۶ روز 
اول سال، روزانه 2۹۱0 ميليارد تومان افزايش داشته است. 
ميزان تسهيالت بانك ها نيز در اين هشت ماه به ميزان 57۸ 
هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه روزانه 2350 ميليارد 
تومان رش��د داشته اس��ت. به عبارت ديگر، روزانه 2۹۱0 
ميليارد تومان به حجم سپرده ها و 2350 ميليارد تومان 
به حجم تسهيالت بانكي اضافه شده و اين موضوع اثر قابل 
توجهي روي رشد نقدينگي و تورم در آينده خواهد داشت. 
بسياري از كارشناسان، دليل اين رشد باالي نقدينگي و 
سپرده و تسهيالت را موضوع شيوع كرونا و ضرورت مقابله 
با آن، تامين مالي واحدهاي اقتصادي، مقابله با خسارت 
كرونا، كمك به قدرت خريد مردم و فعاالن اقتصادي اعالم 
كرده اند كه موجب ش��ده رشد سپرده ها در يكسال اخير 
عمال ۴۱ درصد در هش��ت ماه اول 2۶ درصد و تسهيالت 
بانكي در يكسال اخير ۴۶ درصد و در هشت ماه اول سال 2۹ 
درصد رشد داشته باشد كه رشد باال و قابل توجهي محسوب 
مي شود.  گزارش وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان 
در پايان آبان ماه سال ۱3۹۹ حاكي از آن است كه مانده كل 
سپرده ها بالغ بر 33323 هزار ميليارد ريال گرديده است كه 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱00۸۱ هزار ميليارد ريال 
)۴۱.۶ درصد( و نسبت به پايان سال قبل معادل 7۱۶0 هزار 
ميليارد ريال )2۶.۴ درصد( افزايش نشان مي دهد. باالترين 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸572.۹ 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 
و بويراحمد معادل ۸۴.۸ هزار ميليارد ريال است. مانده كل 
تسهيالت بالغ بر 25۱37 هزار ميليارد ريال است كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل ۸00۹ هزار ميليارد ريال )۴۶.۸ 
درصد( و نسبت به پايان س��ال قبل 57۸۱ هزار ميليارد 
ريال )2۹.۹ درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱۶۱۸0 هزار 
ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و 
بويراحمد معادل ۸۴.3 هزار ميليارد ريال است. شايان ذكر 
است كه نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني ۸۱.3 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 

و پايان سال قبل، به ترتيب 2.5 و ۱.۹ واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران ۹5.۶ درصد 
و در استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۱2 درصد است.آمارهاي 
بانك مركزي بيانگر افزايش ۴۱.۶ درصدي مانده سپرده ها 
و ۴۶.۸ درصدي مانده تسهيالت بانكي در پايان آبان ماه ۹۹ 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل است. بانك مركزي اعالم 
كرده است كه يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از 
شركت ها و موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

     افزايش نسبت تسهيالت به 81  درصد 
نسبت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 
بانك ها نيز كه به عدد 7۸.۸ درصد در آبان ۹۸ رسيده بود 

اكنون به ۸۱.2 درصد رسيده و نشان مي دهد كه بانك ها 
بخش بزرگ تري از سپرده ها را براي مقابله با ركود و كرونا 
وام داده اند.  بانك ها از رقم 3۴32 هزار ميليارد تومان سپرده 
بانكي به ميزان 30۹0 ميليارد تومان س��پرده بعد از كسر 
سپرده قانوني داشته اند يعني سپرده قانوني معادل 3۴2 
هزار ميليارد تومان يا ۱0 درصد كل سپرده ها بوده است. از 
سوي ديگر از رقم 30۹0 سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
رقم 25۱3 هزار ميليارد تومان تسهيالت داده اند يعني رقم 
نقدينگي احتياطي باقي مانده در ش��عب بانك ها معادل 
577 هزار ميليارد تومان يا معادل ۱۶.۸ درصد كل مانده 

سپرده هاي بانكي بوده است. 
به عب��ارت ديگر، روي ه��م رفته مع��ادل 2۶.77 درصد 
سپرده ها يا ۹۱۹ هزار ميليارد تومان از نقدينگي موجود 
يا سپرده هاي موجود بانك ها به تسهيالت تبديل نشده و 
بخشي از آن به عنوان س��پرده قانوني 3۴2 هزار ميليارد 

تومان يا ۱0 درصد س��پرده ها و بخ��ش ديگري به عنوان 
ذخيره احتياطي 577 هزار ميليارد تومان يا ۱۶.۸ درصد 

سپرده ها در بانك ها باقي مانده است. 

    سهم باالي تهران از گردش مالي نظام بانكي 
نكته مهم ديگر س��هم باالي تهران از مانده س��پرده ها و 
تسهيالت نظام بانكي اس��ت كه همچنان حدود دو سوم 
گردش تس��هيالت را به خود اختصاص داده است. تهران 
با ۱۸57 هزار ميليارد تومان سپرده، سهم 5۴.۱ درصدي 
از كل سپرده هاي نظام بانكي كشور و ۱۶۱۸ هزار ميليارد 
تومان مانده تسهيالت يا سهم ۶۴.3۸ درصدي از كل مانده 
تسهيالت نظام بانكي داشته است. به عبارت ديگر، تهران به 
داليل مختلف از جمله گردش مالي شركت ها، وجود دفاتر 
مركزي سازمان هاي بزرگ اقتصادي در تهران، همچنان 

سهم بااليي در گردش مالي بانك هاي كشور دارد.
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 فقدان تفكر توسعه محور 
در بورس

بازار سرمايه كش��ور نيز مي توانست يك چنين رشد و 
ظرفيتي را تجربه كند. قطعا اگر بورس به عنوان پيش  
قراول اقتصاد كش��ور عمل مي كرد، بازارهاي sme و 
استارت آپ و مشتقه و فيوچر و.... هم توسعه قابل توجهي 
پيدا مي كردند.با استفاده از يك چنين ابزارهايي، دامنه 
وسيعي از ظرفيت هاي جديد سرمايه گذاري در كشور 
ايجاد مي شد . از اين طريق مي شد بسياري از پروژه هاي 
بزرگ را به راحتي در ب��ورس تعريف كرد ولي به علت 
تفكر منجمد و قديمي به جاي اس��تفاده از فرصت ها، 
از ت��رِس حباب قيمتي، برخي كمر ب��ه نابودي بورس 
بستند. توسعه  اقتصاد مستلزم زيرساخت هاي فرواني 
است اما مهم ترين عامل كه چراغ راه اقتصاد است »تفكر 
توسعه  محور« است. سنگاپور و مالزي دو نمونه  دم دستي 
در اين حوزه هستند در حالي كه ما اندر خم يك كوچه ايم 
و چشم به حركت ش��اخص بورس بسته ايم. چرا فكر 
مي كنيم كه بورس فقط عرضه دو صندوق etf و فروش 
آبشاري س��هام براي پرداخت حقوق كاركنان دولت و 
صندوق هاي بازنشستگي است؟در زمان صالح آبادي، 
زير ساخت هايي در بازار س��رمايه به وجود آمد، قانون 
بازار تغيير كرد و نهادهاي بزرگ مالي ايجاد شدند. آن 
ظرفيت ها هم اكنون باعث بزرگ شدن بازار نسبت به 
۱0 سال پيش شد. صندوق ها و س��هم ها و ... بازدهي 
خيره كننده ثبت كردند و در سايه اين تفكر توسعه  اي، 
شركت ها بزرگ تر و بزرگ تر ش��دند. اين در حالي بود 
كه استقبال مردم از بورس در اين ۱0 سال هيچ گاه به 
مانند يك س��ال اخير نبوده است. با اين مقايسه، بهتر 
مي ت��وان درك كرد چه فرصتي براي توس��عه  اقتصاد 
و ايجاد ظرفيت ها از دس��ت رفته اس��ت. بايد ديد چرا 
تفكرات توس��عه محور در خصوص بازار سرمايه وجود 
ندارد؟ هر بازاري در زمان توسعه، نرخ هاي سود بااليي را 
ثبت مي كند و بعد از چند سال اين نرخ بازدهي به تعادل 
مي رس��د. بازار در سال ۹۹ در حال p.e گرفتن بود. چه 
 p.e بازار بايد 5 يا ۶ باشد؟ در خصوص p.e كسي گفته كه
و انتظارات از سودهاي آتي، ساعت ها مي توان تحليل كرد 
و هرگز به يك عدد مشخص p.e براي يك بازار نرسيد. 
بازار رو به رشد را حبابي نبينيد. در اين رشدها است كه 
شركت هاي سهامي جديد به وجود مي آيند، پروژه هاي 
ملي و شركت هاي بزرگ ايجاد مي شوند. مردم به شركت 
در پذيره نويسي سهام ش��ركت هاي جديد و افزايش 
سرمايه ش��ركت هاي موجود ترغيب مي شوند. بورس 
ويترين اقتصاد است و تا زماني كه زشتي ها در اين ويترين 
نمايش داده مي شوند كسي رغبت به سرمايه گذاري در 
س��اير بخش هاي اقتصادي ندارد، ظرفيت هاي خالي 
تامين مالي نمي شوند و در نهايت روزي خواهيد رسيد كه 
سرمايه ها، بازار رو به رشد ديگري را انتخاب خواهند كرد.

 سهامداراني كه 
رويين تن  شده اند

در نهايت باي��د ديد چ��ه رابطه اي بي��ن چرخه هاي 
عملياتي بنگاه ها و نحوه استفاده از سرمايه در گردش يا 
working capital وجود دارد؟ پاسخ به اين سوال ها 
به سرمايه گذاران كمك مي كند تا تصوير روشن تري از 
آينده شركت داشته باشند و وقتي اطالعات مستند تري 
درباره چشم انداز اينده بنگاه ها وجود داشته باشد، ريسك 
سرمايه گذاران براي انتخاب حوزه هايي كه بيشترين 
سود ممكن را بايد داشته باشند، كاهش مي دهد. 2عامل 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. نخست اينكه آينده شركت ها 
به چه سمتي حركت مي كند. دوم؛ اينكه شرايط فعلي 
روند ورود و خروج نقدينگي به بازار س��رمايه بر اساس 
چه مكانيسمي صورت مي گيرد. در واقع يكي رويكرد 
چش��م انداز بلندمدت بازار س��رمايه را مورد توجه قرار 
مي دهد و موضوع دوم، روندهاي كوتاه مدت تر روند ها در 
بورس را در تيررس ارزيابي ها قرار مي دهد. موضوعاتي 
چون نحوه استفاده از سرمايه در گردش، مدل استفاده 
از س��رمايه در گردش، چرخه هاي عملياتي بنگاه ها، 
نحوه تند يا كند ش��دن چرخه هاي عملياتي بنگاه ها، 
تحميل هزينه هاي مجدد براي تامين مالي شركت ها، 
اثرات اين فرايندها در حاش��يه س��ود شركت ها، بازده 
حقوق سهامداران، سودآوري نهايي بنگاه ها و... مواردي 
هستند كه بايد در يك بس��تر دقيق مورد بررسي قرار 
بگيرند. اهميت اين ارزيابي ها ممكن است زماني كه بازار 
در وضعيت پر رونق قرار دارد و صعودي اس��ت، چندان 
اهميت خود را نمايان نكنند، اما زماني كه وضعيت بازار 
نوساني شد و ش��اخص در داالن نزولي قرار گرفت اين 
اطالعات جامع اهميتي حياتي و بنيادين پيدا مي كنند. 
فقدان اين ارزيابي هاي تحليلي بدون ترديد سهامداران 
را دچار مشكالت فراواني خواهد كرد. چه خوب است 
قبل از اينكه سرمايه گذاران به بورس وارد شوند اطالعات 
خود را در خصوص رتبه بندي ش��ركت ها، چشم انداز 
فعاليت هاي آينده و... افزايش دهند. متاسفانه مشكالت 
امروز س��هامداران خرد در بورس برآمده از فقدان اين 
اطالعات ضروري و مهارت هاي حياتي است. معتقدم در 
دوره جديد برنامه ريزي ها براي سرمايه گذاري در بورس 
سهامداران بايد خود را مجهز به اين مهارت هاي حياتي 
كنند تا سرمايه هاي آنان به نوعي در برابر تحوالت نوساني 

بورس رويين تن شود.

 تصويب كليات بودجه 
و دورنماي اقتصاد

 راهكار حل اين مشكل افزايش دامنه هاي نظارتي در روند 
تخصيص ارز است. ضمن اينكه اگر قرار است ار دولتي به 
اقالم يا كاالي خاصي تخصيص داده شود اين محصول بايد 
در زمره اقالم مصرفي و ضروري مثل دارو، نهاده هاي دامي 
و ساير موارد اينچنيني باشد و اقالم لوكس و غير ضروري 
بايد از دايره هر نوع تخصيص ارزي خارج شوند. موضوع 
ديگري كه در روند تخصيص و مصرف رديف هاي بودجه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد، افزايش بهره وري و پرهيز از 
هزينه هاي غيرضروري است. افزايش هزينه هاي جاري 
و كاستن از سرمايه گذاري هاي عمراني در ادامه فضاي 

كسب و كار كشور را با خال هاي جدي مواجه مي سازد.

نحوه كارسازي چك هاي بنفش 
از سال 1۴۰۰

چك ه��اي بنف��ش رنگ كه ب��ر روي آنه��ا عبارت 
»كارسازي اين چك منوط به ثبت صدور، دريافت و 
انتقال آن در سامانه صياد است، بدون ثبت در سامانه 
از ابتداي ۱۴00 قابليت كارس��ازي ندارد.از ابتداي 
س��ال ۱۴00، اگر چك هاي بنفش رنگ كه بر روي 
آنها عبارت »كارسازي اين چك منوط به ثبت صدور، 
دريافت و انتقال آن در سامانه صياد است.« به دست 
تان رسيد، حتما همزمان با دريافت برگه چك، ثبت 
آن در سامانه صياد را از صادركننده چك درخواست 
كنيد و تاييد آن را در اين سامانه انجام دهيد. در غير 

اينصورت چك شما كارسازي نخواهد شد.

 صدور ضمانت هاي ارزي 
در داخل كشور محدوديت ندارد

مديرعام��ل بانك ص��ادرات ايران با بي��ان اينكه براي 
صدور ضمانت هاي ارزي در داخل كشور محدوديتي 
وجود ن��دارد، از آمادگ��ي بانك صادرات اي��ران براي 
ص��دور اين نوع ضمانت ها خبر داد. به گزارش ايس��نا، 
حجت اله صيدي در نشس��ت تخصصي »تامين مالي 
از طري��ق بخش خصوصي و نقش بانك ها در توس��عه 
صنعت پتروشيمي« كه در جريان دومين نمايشگاه و 
همايش تخصصي حمايت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشيمي در جزيره كيش برگزار شد، اظهار كرد: بانك 
صادرات ايران در ارايه خدمات به صنعت پتروش��يمي 
داراي تجربه موفقيت  آميزي است و اين صنعت پيشران 
ظرفيت هاي زيادي دارد كه استفاده از آنها موجب رشد 
كشور مي شود. مديرعامل بانك صادرات ايران با بيان 
اينكه صنعت پتروشيمي طي دو سال سخت اخير و در 
تنگناهاي بين المللي بخش زيادي از ارز آوري كش��ور 
را به عهده داشته اس��ت، گفت: تجربه چند سال اخير 
نشان مي دهد كه اگر بخواهيم الگوها و ابزارهاي تأمين 
مالي را در بانك ها يا بازار سرمايه تعريف كنيم، صنعت 
پتروشيمي واجد همه اين شرايط بوده و تمامي ابزارهاي 
مالي در اين صنعت كاربرد دارد. وي افزود: اين ابزارها از 
نظر ريسك، زمان كوتاه مدت و بلندمدت، ريالي و ارزي 
در صنعت پتروشيمي كاربرد دارند و اغلب بانك ها نيز در 
تعامل با اين صنعت فعال بوده اند. صيدي از تالش هاي 
صورت گرفته در اين صنعت توسط سازندگان تجهيزات، 
شركت هاي تحقيق و توسعه و دانش بنيان قدرداني كرد 
و گف��ت: از مواردي كه در همايش ها كمتر به آن توجه 
مي شود، اين اس��ت كه قطعنامه اي صادر شود و همه 
متعهد به انجام آن باشند تا براي تحقق مفاد آن تالش 
كنند. مديرعامل بانك صادرات ايران با تاكيد بر اينكه 
اگر يك ماموريت اصلي داش��ته باشيم، توسعه كشور 
است، پيش��نهاد كرد بانك ها با توجه به متغيرهاي 
مهم اثرگذار در مسائل داخلي و بين المللي در ماه هاي 
پيش رو، براي تأمين مالي صنعت پتروشيمي برنامه 
راهبردي و مشترك پنج ساله تعريف و عملياتي كنند. 
صيدي گفت: تأمين مالي توسط شركت هاي تامين 
سرمايه در بورس نيز بايد توسط بانك ها تضمين شود 

و از اين رو بانك ها در كنار آنها نيز ايستاده اند.

 شوراي پول و اعتبار 
حد انتشار صكوك را تعيين كند

 يك كارش��ناس امور اقتصادي گفت: شوراي عالي 
پ��ول و اعتبار براي ميزان انتش��ار صك��وك حد و 
ان��دازه اي را با توجه به محدودي��ت و ظرفيت هاي 
اقتص��ادي دولت تعيين كند. حمي��د ميرمعيني، 
كارش��ناس امور اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار 
ابينا درباره جبران كس��ري بودجه از طريق انتشار 
اوراق مالي اسالمي گفت: يكي از روش هاي تامين 
مالي دولت ها و بخش هاي مختل��ف اقتصاد اوراق 
مشاركت به حساب مي آيد كه در ايران مساله فوق با 
شرع تطبيق پيدا كرده و تحت عنوان انتشار صكوك 
اس��ت. اين تامين مال��ي تواناي��ي دارد تا در جهت 
اجرا پروژه هاي ارزش آفرين يا در س��مت پرداخت 
هزينه ها و بدهي هاي گذش��ته موثر واقع شود. وي 
در ادامه اضافه كرد: مس��اله اي كه اكنون در دولت 
درحال تحقق است عمدتا به كسر بودجه هايي بابت 
هزينه هاي جاري و ش��ايد بدهي هاي گذشته ربط 
پيدا مي كند و كمتر صكوكي يا تامين مالي در سطح 
كشور انجام مي شود كه سرمايه ثابت تشكيل دهد و 
بتواند در رشد توليد ناخالصي كمك كننده باشد. اين 
كارشناس امور اقتصادي در اين رابطه اظهار داشت: 
حركت فوق با روش رايج در كشور اگرچه امكان دارد 
در مقاطع فعلي تا حدودي سبب رفع مشكالت مالي 
و كسر بودجه دولت و شايد تنش هاي سياسي ناشي 
از آن موثر شود، ولي در مجموع آثار زيانباري براي 
آينده به دنبال خواهد داش��ت. ميرمعيني در ادامه 
بيان كرد: دولت در گذشته با سياست گذاري هاي 
اشتباه نقدينگي را از يك طرف جمع و در طرف ديگر 
صرف هزينه هاي خود مي كرد. در همين رابطه انتشار 
اسكناس انجام مي داد كه با توجه به ايجاد و خلق پول 
بدون پشتوانه منجر به تورم  مي شد. درباره صكوك 
هم بايد مط��رح كرد، آثار تورمي تامين مالي به اين 
شكل در آينده قابل پيش بيني است چرا كه اكنون 
اوراق به فروش مي رس��د و تامين مالي مي شود، اما 
خريداران آن عمدتا زيرمجموعه هاي دولت هستند 
و براس��اس يك آمار تجربي ش��ايد سرمايه گذاري 
مردم عادي در اين زمينه بين ۱0 تا 20 درصد باشد 
كه همان اثرات خلق پول را به دنبال دارد.  وي درباره 
پيش��نهاد خود براي دول��ت و بانك مركزي جهت 
تامين مالي در س��ال ۱۴00 يادآور شد: دولت بايد 
در اين شرايط بحراني به جاي تامين منابع درآمدي 
خود از محل هاي تورم زا با يك برنامه ريزي درست 
هزينه هايش را كاهش دهد. اين كارش��ناس امور 
اقتصادي درباره نق��ش بانك مركزي در اين زمينه 
تصريح كرد: سياس��ت هاي كالن اقتصادي نظام را 
دولت به حركت درمي آورد و موقعيت بانك مركزي 
به گونه اي نيست كه قدرت مانور زيادي داشته باشد.

با رشد 29 درصدي تسهيالت و 26 درصدي سپرده ها در هشت ماه اول سال 99 رخ داد 

كاهش ۱۰۰ هزار توماني قيمت سكه و ورود دالر صرافي به كانال 2۵ هزار توماني

افزايش روزانه 2350 ميليارد تسهيالت و2910 ميليارد سپرده 

ETS محاسبه نرخ ارز تا ۲ درصد كمتر از نرخ
گروه بانك و بيمه| 

عصر چهارشنبه نرخ آزاد و معامالت نقدي دالر به 25۸30 
تومان و س��كه به ۱۱ ميليون و ۸50 هزار تومان رس��يد. 
همچنين اونس طالي جهاني به ۱7۹0 دالر كاهش يافت 
و به دنبال آن قيمت طال و سكه نيز كاهش داشته است.   هر 
دالر روز چهارشنبه  در صرافي هاي بانكي 25 هزار و ۱70 
تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته با 
افزايش ۱۹0 توماني همراه بود. نرخ هر يورو نيز به 30 هزار و 
۴30 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش ۸0 توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )سه شنبه( به 
30 هزار و ۴30 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۴ هزار 
و ۶70 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ هزار و ۹30 تومان 
شد، همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 
هزار و ۹۹ تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 3۴۹ تومان 
اس��ت.، نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و ۱۴۱ تومان و 
نرخ فروش آن 30 هزار و ۴۴2 تومان اعالم شد. براساس اين 
گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي سه شنبه، هر يورو 
به قيمت 2۹ هزار و ۹۴5 توم��ان و هر دالر 25 هزار و 273 
تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا روز كاري سه 
شنبه، حواله يورو به قيمت 2۸ هزار و ۶۹۹ تومان معامله و 
همچنين حواله دالر به قيمت 23 هزار و 277 تومان فروخته 
شد.قيمت دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه به افزايش 
اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي 
كاهشي شده بود، در روزهاي اخير دوباره نوسان دارد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران روز 
چهارشنبه، 2۹ بهمن ماه با افزايش ۱00 هزار توماني نسبت 
به روز كاري قبل )سه شنبه( به ۱۱ ميليون و ۸50 هزار تومان 
معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و 
300 هزار تومان معامله شد.نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 
۶00 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 350 هزار تومان 
و سكه يك گرمي هم دو ميليون و ۴50 هزار تومان قيمت 
خورد. در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱۴۱ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و 
۹۴5 هزار تومان رسيد. اونس جهاني طال نيز ديروز يك هزار 

و 7۸7 دالر و چهار سنت فروخته شد.

  اختصاص 8 ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني 
در سال آينده

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴00 مجلس 
با اشاره به تخصيص ارز ۴200 توماني براي تامين كاالهاي 
اساسي و دارو در سال آينده گفت: كميته اي براي نظارت 
بر نحوه تخصيص اين ارز تشكيل خواهد شد. رحيم زارع 
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴00 مجلس 
شوراي اسالمي ظهر  روز  چهارشنبه 2۹ بهمن در نشست 
خبري با اش��اره به مصوبات كميسيون متبوعش گفت: 
براساس پيشنهاد دولت و تصويب اين كميسيون، سهم 
صندوق توسعه ملي تا س��قف فروش يك ميليون بشكه 
نفت در روز، 20 درصد و در صورت فروش بيش��تر از اين 
ميزان در روز، س��هم صندوق 3۸ درص��د خواهد بود. وي 
ادام��ه داد: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درص��د و 20 درصد هم 

به عنوان بدهي و استقراض دولت از صندوق توسعه ملي 
براي آينده محسوب مي شود. زارع تاكيد كرد: همچنين 
به موجب مصوبه كميسيون تلفيق، منابع حاصل از مازاد 
فروش بيش از ۱.5 ميليون بشكه نفت در روز براي طرح هاي 
تملك دارايي سرمايه و توسعه زيرساخت هاي آموزشي و 
دانشگاهي، حمل و نقل عمومي، توليد، دولت الكترونيك، 
سالمت، حفظ محيط زيست، آب و فاضالب، بافت فرسوده، 
بازآفريني شهري و تحقيقات بخش كشاورزي به ويژه در 
حوزه دانش بنيان هزينه خواهد شد. سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴00 مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به تصميم كميسيون متبوعش درخصوص نحوه تخصيص 
ارز ۴200 توماني و جلوگيري از بروز رانت و فس��اد در اين 
حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست هاي مكرر دولت 
درخصوص تعيين قيمت ۴200 توماني ارزِ تخصيصي براي 
كاالهاي اساسي، مصوب شد ۸ ميليارد دالر براي بخش 
سالمت و تامين كاالهاي اساسي در سال آينده با همين نرخ 
اختصاص يابد، اما يك كميته براي نظارت بر روند هزينه كرد 
اين ارز تشكيل خواهد شد. وي ادامه داد: براساس مصوبه 
كميسيون تلفيق بودجه ۱۴00 كميته اي متشكل از رييس 
سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزراي 
اقتصاد و دارايي، صمت و كشاورزي بر نحوه تخصيص ارز 
۴200 توماني به كاالهاي اساس��ي و دارو نظارت داشته و 
گزارش آن را به صورت مرتب به كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ارايه خواهد كرد تا ما در سال آينده شاهد توزيع كاال 

با اين ارز باشيم تا از تورم و افزايش قيمت جلوگيري شود.
اگر ميزان ارز تخصيصي به كاالهاي اساسي و دارو با نرخ روز 
ارز محاسبه شود، منابع مالي براي كنترل قيمت كاالهايي 
مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختيار دولت 
قرار مي گيرد تا نرخ كاالها را در سال آينده نسبت به امسال 

ثابت نگاه دارد و شاهد افزايش قيمت اين كاالها نباشيم.

    مصوبه تلفيق براي محاسبه نرخ ارز 
ETS تا ۲ درصد كمتر از نرخ

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با اشاره به مصوبه ديگر 
كميس��يون تلفيق بودجه براي كنترل نرخ ارز در كشور 
 ETS گفت: دولت نرخ ارز را در اليحه اصالحي بودجه به نرخ
محاسبه كرده بود، اما براساس مصوبه تلفيق، ما به دولت 
اجازه داديم كه حداكثر تا 2 درصد زير نرخ ETS محاسبه 
كند تا بتواند به اين طريق، بازار ارز را در كشور كنترل كند.  
كميسيون تلفيق در مصوبات قبلي خود مبلغ 2 هزار ميليارد 
تومان براي گازرساني در سال آينده در نظر گرفته بود كه 
دولت در اليحه اصالح��ي بودجه اين مبلغ را به يك هزار 
و 500 ميليارد تومان كاه��ش داده، اما به موجب مصوبه 
ديروز همان 2 هزار ميليارد تومان س��هم گازرساني براي 
پروژه هاي نيمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خير 
و مناطق كوهستاني و صعب العبور در نظر گرفته شد.  هزينه 
گازرساني به مدارس، مساجد و كالنتري ها در همان مناطق 
گازرساني ش��ده در سال آينده مجاني محاسبه مي شود، 
همچنين به منظور بهسازي مناطق آسيب ديده هم 500 

ميليارد تومان در اختيار بنياد مسكن قرار خواهد گرفت.

     پيشنهادات فني سياست گذار پولي و ارزي 
پيش نياز حذف ارز ترجيحي باشد

س��رانجام اليحه اصالح��ي بودجه ۱۴00 ب��ه تصويب 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رس��يد. اما آينده ارز 
۴200 تومان��ي در اقتصاد ايران با توج��ه به روند تورمي، 
نيازمند تصميم كارشناس��ي و فني است. باالخره پس از 
گذش��ت چهارده روز، اليحه اصالح شده بودجه ۱۴00 از 
پاستور راهي بهارستان شد. نمايندگان مجلس نيز پس از 
اعالم نظرات موافق و مخالف، در نهايت با 2۱۱ راي موافق، 
به كليات اليحه بودجه سال آينده چراغ سبز نشان دادند. 
چالش دولتي و مجلسي ها بر سر آينده ارز ترجيحي ۴200 
توماني در اليحه بودجه ۱۴00، در صدر اخبار قرار داشته 
است. از يك سو دولتمردان مخالف حذف اين ارز هستند و 
اعالم مي كنند با حذف يك باره دالر ۴200 و افزايش نرخ به 
رقم ۱7500 تومان، شاهد شوك تورمي بر سفره خانوار در 
سال آينده خواهيم بود و از سوي ديگر، مجلسي ها از حذف 
سفره رانت دالر دولتي ۴200 توماني خبر مي دهند. به هر 
حال در ميان بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز آثار تورمي 
تغيير نرخ ارز از ۴200 به رقم باالتر براي واردات كاالهاي 
اساسي را گوش زد مي كنند. در اين باره، دكتر همتي رييس 
كل بانك مركزي نيز در گفت وگويي اظهار داشت: »با ارز 
تك نرخي موافق هستم، ولي بايد اين كار را با تدبير انجام 
دهيم و شوك قيمتي به جامعه وارد نكنيم. زماني اختالف 
قيمت كم بود، انجام اين كار بهتر صورت مي گرفت. انتقاد 
ما اين بود كه مجلس اعالم مي كند از ابتداي سال آينده اين 
كار انجام خواهد شد، پيغام آن هم كمياب شدن روغن است. 
قصد نقد ندارم، ولي به عنوان مسوولي كه بايد قيمت ها را 
كنترل كند، مطرح مي كنم ما نمي توانيم مسائل و زندگي 
روزمره مردم را در شرايط بازار آزاد قرار دهيم. در حقيقت اگر 
تحريم ادامه پيدا كند، ما بايد كنترل هايي داشته باشيم. وي 
در خصوص موافقت يا مخالفت با ارز ۴200 توماني اظهار 
داشت: بنده در خصوص ارز ۴200 مخالف نيستم، هرچه 
سياست گذاران قانون و تصويب كنند، بنده تابع هستم. 
البته ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه در خصوص مسائل 
كشور نبايد يك شبه آزمون كنيم و فردا ببينيم چه اتفاقي 
مي افتد. نظر من اين اس��ت كه بايد ابعاد مختلف موضوع 
را بررس��ي كنيم. بايد آثار تورمي دالر ۴200 توماني را در 
جامعه در نظر بگيريم، بعد ببينيم مبلغ جبراني براي اين 
مابه التفاوت، كافي است يا خير. شما فكر مي كنيد مثال نرخ 
دالر براي مرغ و تخم مرغ و روغن تغيير بكند، اثري القايي 
بر ساير كاالها ندارد؟ در حالي كه اين تغيير نرخ اثر خواهد 
داشت. در نتيجه نظر بنده اين است كه اگر قرار است با حذف 
ارز ۴200، مبلغ ۴0 هزار تومان به مردم بدهيم، به گونه اي 
نباشد كه مجبور شويم، ۸0 هزار تومان به هزينه آنها اضافه 
كنيم.« نكته حائز اهميتي كه در صحبت هاي اخير دكتر 
همتي نيز مشاهده مي شود، تاثير افزايش نرخ ارز بر روند 
تورمي اقتصاد كشور است. موضوعي كه در شرايط جنگ 
اقتصادي و فشار اقتصادي بر معيشت اقشار آسيب پذير از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت. اما در اينكه تخصيص ارز 
۴200 هم نتوانسته است به اهداف خود يعني حمايت از 

معيشت اقشار كم درآمد و آسيب پذير كمك كند، شكي 
نيست؛ اما در باب چرايي اين اتفاق، بايستي بر نبود سازوكار 
اجرايي شفاف و دقيق در زمينه واردات از گمركات تا سفره 
مردم اش��اره كرد. روندي كه با تخصيص هر نوع ارز و با هر 
قيمتي، منجر به سوءاستفاده عده اي رانتخوار و آسيب به 
دهك هاي پايين جامعه مي ش��ود. در نتيجه پيش از هر 
تصميمي براي ماندن يا ح��ذف ارز ۴200، بايد فكري به 
حال چرخه عرضه و توزيع كاالهاي اساس��ي با ارز دولتي 
كرد. هرچند در جريان بررس��ي اصالحيه كليات اليحه 
بودجه ۱۴00، آنگونه كه نوبخت رييس سازمان برنامه و 
بودجه گفته است: »در شش ماهه اول ارز ترجيحي حفظ 
مي شود«؛ اما در اين شرايط حساس نيازمند تصميمات 
كارشناسي و حساب شده از س��وي نمايندگان مجلس 
براي نيم سال دوم سال آينده هستيم. بنابراين، در روزهاي 
پيش رو كه قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
جزئيات بودجه ۱۴00 را بررسي و تصويب كنند، ضرورت 
استفاده از نظرات فني و كارشناسي مديران و صاحب نظران 
اقتصادي بانك مركزي، دو چندان است. زيرا براي اولين بار 
در تاريخ اقتصادي كشورمان، هدف گذاري تورم 22 درصد 
از سوي سياست گذار پولي و ارزي كشور اتخاذ شده است و 
براي رسيدن به اين هدف آن هم در شرايطي كه دشمنان 
از كوچكترين فشار اقتصادي بر ملت ايران دريغ نمي كنند، 
بايستي از تصميمات شتاب زده و منفي بر جريان نقدينگي 
پرهيز شود تا در نهايت بتوان بر مدار منطقي و كارشناسي، 
ثبات اقتصادي را حاكم كرد كه نتيجه آن، رونق توليد ملي 

و افزايش ارزش پول ملي خواهد بود.

     مزاياي تشكيل كميته نظارت
بر ارز ۴۲۰۰ توماني

عضو كميس��يون تلفيق مجلس گفت: تشكيل كميته 
نظارت بر ارز ۴200 توماني مانع سوءاستفاده و انحراف در 
خصوص تخصيص اين ارز خواهد شد. محمد سرگزي، 
عضو كميس��يون تلفي��ق و نماينده مردم سيس��تان و 
بلوچس��تان در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره راه هاي 
جلوگيري از انحراف و سوءاس��تفاده از ارز ۴200 توماني 
گفت: ايجاد مانع براي سوءاستفاده و انحراف در خصوص 
ارز ۴200 توماني نياز به تش��كيل يك كميته نظارتي در 
همين رابطه دارد. اين عضو كميس��يون تلفيق در رابطه 
با اعضاي اين كميته اظهار داشت: اعضاي كميته نظارتي 
مورد اشاره بايد متشكل از بانك مركزي و وزارتخانه هاي 
مرتبط باشد. ازسوي مجلس هم كميسيون هاي مربوط با 
اين موضوع عضو اين كميته شوند كه به عنوان ناظر بر اين 
ارز دست به نظارت زنند تا به شكل صحيح در حوزه هاي 
مربوط به خود تخصيص پيدا كند. نماينده مردم سيستان 
و بلوچستان در ادامه تصريح كرد: همواره شيوه تخصيص 
ارز و نهادهاي نظارتي به اين شكل بوده كه در ابتدا تخصيص 
داده مي شد، سپس درباره انجام شدن يا نشدن آن دست به 
تحقيق مي زدند، اما درست آن است تا از فرايند تخصيص 
ارز با ايجاد يك كميته از لحظه ابتدايي تا زماني كه به مورد 

تخصيص يافته، برسد، بررسي انجام شود.



گروه  بورس|
مدت طوالني است كه خبر عرضه خودرو در بورس كاال 
به سر زبان ها افتاده اما؛ اين طرح هم همانند طرح هاي 
ديگر مخالفان و موافق زيادي داشت و كه در نهايت طي 
روزهاي گذش��ته در جريان بررسي طرح ساماندهي 
صنعت و بازار خودرو در مجلس شوراي اسالمي، عرضه 
خودرو در بورس كاال با اكثريت آرا در كميسيون صنايع 
به تصويب رسيد. ولي مخالفان و موافقان زيادي براي 
اين ط��رح وجود دارد و بايد ديد اي��ن طرح در نهايت 

مي تواند به مرحله عملياتي و اجرايي برسد يا خير؟
بسياري از كارشناسان مي گويند كه عرضه خودرو در 
بورس كاال مي تواند يك عرضه بسيار موفق و پر رونق 
باشد چراكه؛ موجب مي شود دست رانت و داللي از اين 
بازار كوتاه شود و همچنين ديگر شاهد چند نرخي بودن 
خودرو نباشيم. در اين ميان حتي رييس قوه قضاييه 
نيز پيشنهاد عرضه مستقيم خودرو در بورس كاال را 
ارايه داد كه به نظر مي رسد با پرورش اين ايده قادر به 
عملياتي كردن اين موضوع خواهيم بود. با ورود خودرو 
در بورس كاال، شفافيت و امكان نظارت دقيق از سوي 
نهادهاي مسوول، جاي خود را به بحث قيمت گذاري 
مي دهد و اين بوروكراس��ي اداري براي قيمت گذاري 
بين شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار نيز ديگر وجود 

نخواهد داشت.
برخي كارشناس��ان معتقدند: اگر خ��ودرو در بورس 
عرضه شود، ضمن از دس��ت رفتن تدريجي هيجان 
سرمايه گذاري در بازار، جلوي ضرر و زيان خودروسازان 
نيز گرفته مي شود. با عرضه خودرو در بورس كاال نوع 
سرمايه گذاري در اين بازار نيز متفاوت مي شود و هيچ 
فردي نمي تواند ب��ا داللي و امثال اين موارد س��االنه 
چندين خودرو خريداري و با قيمتي باالتر به فروش 
برس��اند. مهم ترين اصل بورس شفافيت است و بازار 
خودور، بازاري بدون ش��فافيت است و اگر اين عرضه 
عملي شود مي تواند وضعيت بازار را تاحد قابل توجهي 
تغيير دهد. مدتي اس��ت با دخالت مس��ووالن اصل 
ش��فافيت بورس تا حدي زيرسوال رفته اما؛ هنوز هم 
بورس به عنوان شفاف ترين بازارمالي شناخته مي شود 
و اگر محصولي در اين بازار عرضه ش��ود ش��امل اصل 

اساسي بورس مي شود. 
چنانچه خودرو در بورس كاال عرضه ش��ود و س��پس 
كشف قيمت ش��ود و در حقيقت اجازه دهند كه بازار 
تعيين كننده قيمت باشد، طرحي بسيار خوب است؛ 
البت��ه كه ضوابطي ه��م براي آن باي��د در نظر گرفته 
شود. به طور مثال بايد حداقل هايي براي خريداراني 
كه مي توانند در صف خريد قرار گيرند، وجود داشته 
باش��د؛ مثل همين  ش��رايط هايي كه براي طرح هاي 
فروش خودروها، براي ثبت نام كنندگان در نظر گرفته 
مي شود؛ چراكه همانطور كه بر كسي پوشيده نيست، 
تعداد خودروها از تقاضاها كمتر اس��ت. مس��ووالن و 
موافقين اين طرح بر اين موضوع تاكيد دارند كه اگر قرار 
است خودرو در در بورس عرضه شود، بايد تمام اصول 
آن هم رعايت شود، زيرا همچنان پاي شوراي رقابت به 
وسط كشيده شده تا قيمت خودرو پايه را تعيين كند.

حضور ش��وراي رقابت به منظور تعيين قيمت، نقض 
غرض است. اگر قرار است بازار تعيين كننده باشد كه 
پس بايد به همان ب��ازار، واگذار كرد. اگر همين امروز 
اجراي اين طرح آغاز ش��ود، يك قيمت تعيين شده 
از قبل توسط ش��وراي رقابت وجود دارد و قيمت پايه 
براي امروز و فردا و… مشخص است؛ پس عرضه در 
بورس به ش��رطي خوب است كه تمام شرايط اصولي 

بورس رعايت شود.

    عرضه در بورس فقط 
در زمان نوسان بازار خودرو

حجت اهلل فيروزي، س��خنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با اشاره به تصميمات اتخاذ شده از سوي 
مجلس براي عرضه خودرو در بورس كاال مي گويد: در 
جلسه روز سه شنبه كميس��يون صنايع و معادن به 
موضوع طرح ساماندهي صنعت خودرو پرداخته شد. 

طرح ساماندهي صنعت خودرو مربوط به مجلس دهم 
اس��ت كه اين طرح به تصويب رسيد، شوراي نگهبان 
ايرادهايي را به طرح وارد كرد كه موجب ارجاع دوباره 
طرح به مجلس شد، در نهايت مجلس اين طرح را به 
كميسيون صنايع ارجاع داد. فيروزي خاطرنشان مي 
كند: ديروز در كميس��يون صنايع با حضور نماينده 
شوراي نگهبان اين موضوع بررسي شد و ماده )۴( اين 
طرح كه مربوط به بحث شيوه عرضه خودرو در بورس 
و جزئي از ايرادهاي گرفته ش��ده اين طرح در شوراي 
نگهبان بود، مورد بررسي قرار گرفت. بخشي از طرح 
مجلس يازدهم به گونه اي است كه نظر شوراي نگهبان 
را تعميم كند، در ماده )۴( طرح مجلس دهم تغييراتي 
داده شده اس��ت و در صورت تصويب در صحن علني 

مجلس، عرضه خودرو در بورس حتمي خواهد شد.
وي اظهار مي كند: عرضه خودرو در بورس به گونه اي 
است كه قيمت تمام شده خودرو همراه با سود منطقي 
كه بايد لحاظ ش��ود، با نظر ش��وراي رقابت مشخص 
مي شود. محدوديت هايي براي خريد خودرو از طريق 
بورس وجود دارد، بدين ص��ورت كه افرادي كه اقدام 
به خودرو از طريق بورس مي كنند تا س��ه سال امكان 
فروش ندارند و در ص��ورت فروش بايد تا ۳۰ درصد از 
قيمت خودرو را به عن��وان عوارض پرداخت كنند. به 
گفته سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، 
هدف از ايجاد محدوديت اين است كه مصرف كنندگان 

واقعي اقدام به خريد از طريق بورس كنند.
وي خاطرنشان مي كند: نكته مهم ديگر اين است كه 
عرضه خودرو در بورس براي شرايطي است كه وضعيت 
بازار داراي نوسان است و تقاضا بيشتر از عرضه باشد، 
به محض اينكه بازار خودرو به وضعيت متعادل برسد، 
خودروس��ازان خريد و فروش را به شيوه عادي انجام 
مي دهند. در طرح كنوني كه مربوط به شوراي نگهبان 
اس��ت عرضه خودرو در بورس فقط براي خودروهاي 
داخلي است، اما در طرحي كه در كميسيون مجلس 
در حال بررس��ي اس��ت موضوعات ديگري در زمينه 
بومي سازي، كيفي سازي، قطعه سازان و خودروهاي 

خارجي در مجلس مطرح است.
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه 
مي كند: قيمت گذاري دستوري همانطور كه از جنس 
آن مشخص است بايد به صورت دستوري اعالم شود 
كه اين محصول در بورس با قيمتي مشخص فروخته 
شود، در حالي كه در خودرو اين اتفاق رخ نمي دهد. در 
خودرو با قيمت تمام شده محصول مواجه هستيم كه 
با شرايط و معيارهايي مشخص شده و سود معقولي هم 

داريم كه با شيوه اي مشخص معين مي شود. قيمتي كه 
قرار است براي خودرو تعيين شود به گونه اي است كه 
براي ساير كاالها در بورس انجام مي شود، يعني قيمت 
پايه مشخص مي شود و در انتها رقابت قيمت فروش را 
تعيين مي كند. به گفته سخنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس، به هيچ عنوان با قيمت گذاري دستوري 
براي خودرو در بورس مواجه نخواهيم بود. اين نماينده 
مجلس در پايان تاكيد مي كند:  عرضه خودرو در بورس 
كاال موجب ايجاد تعادل در قيمت خودرو خواهد شد 
و از ط��رف ديگر افرادي اقدام ب��ه خريد مي كنند كه 
مصرف كننده واقعي بوده و در نهايت خودرو از حالت 

يك كاالي سرمايه اي خارج مي شود.

  تداوم خروج از بازار
در معامالت روز چهارش��نبه بيش از ۶ ميليارد و ۱۹ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۹ هزار 
و ۹۷۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۹۳۲ واحد افزايش به ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۶۰۹ واحد رشد 
به ۲۸۶ هزار و ۹۵۷ واحد رس��يدند. شاخص بازار اول 
پنج هزار و ۳۸۰ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۵ هزار و 
۴۸۷ واحد كاهش داشتند. حقوقي ها در روز گذشته 
حدود ۵۸۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد ۶ه��زار و ۶۶۰ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۱۸درصد يعني هزار و ۱۹۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان ۹درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بازارسهام 
در سه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« 
و »شركت هاي چندرشته اي صنعتي« رقم خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »عرضه برق گاز 
بخار و آب گرم« و »فعاليت هاي هنري س��رگرمي و 

خالقانه« به نفع حقيقي ها تمام شد.
همچني��ن افزايش س��هام حقيقي ه��ا در ۵۹نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در ۱۷۳نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۳۲۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
۸۶۰ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۱۴۸نماد حداقل 
يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 
۳۹۲نماد با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه 
بوده اند. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، »نماد بانك 
پارسيان« با ۵۵۰ واحد، »پااليش نفت بندرعباس« 
با ۵۱۲ واح��د، »پااليش نفت تبريز« ب��ا ۴۰۹ واحد، 
»گروه دارويي بركت« با ۱۹۸ واحد، »سيمان فارس 

و خوزس��تان« با ۱۴۱ واح��د، »پرداخت الكترونيك 
س��امان كيش« با ۸۶ واحد، »بيمه پارس��يان« با ۸۲ 
واحد، »سرمايه گذاري توسعه ملي« با ۶۹ واحد، »گروه 
صنعتي بوتان« با ۶۶ واحد، »س��يمان تهران« با ۶۲ 
واحد، »تايدواتر خاورميانه« با ۶۱ واحد و »گسترش 
نفت و گاز پارسيان« با ۶۱ واحد بيشترين تاثير مثبت را 
بر شاخص كل داشتند. بر پايه اين گزارش روز گذشته 
نماد »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با يك هزار و 
۲۲۶ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار و ۲۰۸ 
واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۹۰۵ 
واحد، »ملي صنايع مس ايران« با ۷۵۴ واحد، »نفت 
و گاز پتروشيمي تامين« با ۳۸۹ واحد، »بانك ملت« 
با ۳۶۴ واحد، »س��رمايه گذاري غدير« با ۳۶۲ واحد، 
»گروه مپنا« با ۳۳۱ واحد، »فوالد خوزستان« با ۳۱۴ 
واحد، »ايران خودرو« با ۳۰۳ واحد و »بانك تجارت« 
با ۲۸۱ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص همراه بودند. 
»پااليش نفت اصفهان«، »پااليش نفت بندرعباس«، 
»ملي صنايع مس ايران«،  »ليزينگ پارسيان«، »بانك 
پارس��يان«، “پااليش نفت تهران« و »سرمايه گذاري 
سيمان تامين« درگروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. 
گروه فرآورده نفتي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه ۴۸۳ 
ميليون و ۳۱۸ هزار برگه س��هم به ارزش هفت هزار و 

۹۰۱ ميليارد ريال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز نزديك ب��ه ۴۴ واحد كاهش 
داشت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۵۹۰ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار چهار ميليارد و ۹۸ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۲۸۱ هزار و ۵۰۷ ميليارد ريال داد و ستد 
شد. روز مذكور نمادهاي »پااليش نفت شيراز«، »توليد 
نيروي برق دماوند«، »زغال س��نگ پرورده طبس«، 
»بيمه دي«، »كشتيراني درياي خزر«، »زرين معدن 
آسيا«، »تجارت الكترونيك پارسيان كيش«، »آسيا 
سير ارس«، »فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال«، 
»پااليش نفت الوان«، »س��نگ آه��ن گهرزمين«، 
»دامداري تليسه نمونه«، »بيمه نوين« با تاثير مثبت 
بر ش��اخص اين بازار هم��راه بودند. روز چهارش��نبه 
نمادهاي »بيمه پاس��ارگاد«، »پليمر آرياساسول«، 
»س��رمايه گذاري صبا تامي��ن«، »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »پتروشيمي تندگويان«، »سهامي 
ذوب آه��ن اصفه��ان«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »اعتباري ملل« و »گروه توس��عه ملي مهر 

آيندگان« تاثير منفي بر شاخص اين بازار را داشتند.
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ورود پليس امنيت اقتصادي 
تهران به چند پرونده بورسي

سرهنگ علي وليپور گودرزي، رييس پليس امنيت 
اقتصادي تهران در گفت وگو باتسنيم در پاسخ به اين 
سوال كه آيا در پي ريزش بازار سرمايه در ماه هاي اخير، 
متضرر شدن تعداد زيادي از سهامداران و اعتقاد برخي 
از كارشناسان مبني بر دستكاري تعمدي معامالت و 
تخلفات روي داده، نهادهايي همچون سازمان بورس 
يا وزارت اقتص��اد از پليس امني��ت اقتصادي تهران 
خواسته اند كه به اين پرونده ها تخلفات ورود پيدا كند يا 
اينكه خود پليس امنيت اقتصادي تهران در اين رابطه 
اقدامي انجام داده، اظهار كرد: موارد زيادي را تاكنون در 
اين رابطه بررسي كرديم اما اكنون در دو تا سه پرونده 
به جد در حال انجام اقدامات خود هستيم و هماهنگي 
قضايي را نير در اين رابطه انجام داده ايم. رييس پليس 
امني��ت اقتصادي تهران بزرگ تصري��ح كرد: بورس 
قوانين خ��ود را دارد و تصميم��ات آن نيز به صورت 
كشوري است و بيشتر پرونده هاي مربوطه به آن در 
پليس امنيت اقتصادي نيروي انتظامي بررسي مي شود 
البته اگر در تهران بزرگ، موارد و مستنداتي مبني بر 
ايجاد اخالل در بازار سرمايه به دست ما برسد، ضمن 

اشراف اطالعاتي، اقدامات خود را انجام مي دهيم.

 عرضه صكوك اجاره
 ۳۰ هزار ميليارد ريالي

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه گفت: شركت گروه پتروشيمي تابان 
فردا به عنوان باني، در نظر دارد بخشي از منابع مالي مورد 
نياز خود را براي تامين مالي اجراي پروژه HDPE شركت 
پتروشيمي سروش مهستان عسلويه در قالب اوراق اجاره 
و از طريق فروش تعداد ۳,۵۹۲,۸۱۴,۳۷۱ سهم شركت 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با حداقل قيمت سه ماهه 
هر سهم ۸,۳۵۰ ريال به نهاد واسط )شركت واسط مالي 
تير چهارم( و سپس اجاره به شرط تمليك آنها، تامين 
كند. مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
سرمايه توضيح داد: اين اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهاي 
۱۸ درصد است كه اين اجاره بها هر سه ماه يك بار توسط 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
به حساب دارندگان اوراق واريز مي شود. وي اظهار داشت: 
ضمانت پرداخت اصل و اجاره بهاي اين اوراق با در نظر 
گرفتن رتبه اعتباري بلندم��دت و كوتاه مدت باني كه 
 A۱ و -A توسط موسسه رتبه بندي پارس كيان به ترتيب
تعيين شده از طريق توثيق بخشي از سهام تحت تملك 
باني در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شركت 
پتروشيمي مارون صورت مي پذيرد. به گفته ابوترابي، 
بازارگرداني و تعهد پذيره نويس��ي اي��ن اوراق بر عهده 
شركت تامين سرمايه سپهر بوده و عامل فروش اوراق 
هم شركت كارگزاري خبرگان سهام است. شركت 
گروه پتروشيمي تابان فردا پيش از اين يك مرتبه 
در اسفند ماه ۱۳۹۸ از طريق انتشار صكوك اجاره 
به ارزش ۲۰ هزار ميليارد ريال در بازار سرمايه اقدام 
به تامين مالي كرده است كه اوراق آن در نمادهاي 

تابان۰۱، تابان۰۲ و تابان۰۳ در حال معامله اند.

ابالغ افزايش ضريب اعتباري 
به ۶۰  درصد قيمت پاياني

مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس، مصوبه 
كميته پايش ريس��ك ب��ازار درخص��وص افزايش 
ضريب تعديل سهام، حق تقدم س��هام و واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در محاسبه 
حساب تضمين موضوع معامالت اعتباري اوراق بهادار 
را به شركت هاي كارگزاري ابالغ كرد. در اين ابالغيه 
آمده است: پيرو اجراي ابالغيه صورتجلسه ۳ مرداد 
۹۷ هيات مديره س��ازمان بورس در خصوص اصالح 
دس��تورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس 
تهران و فرابورس ايران و همچنين ابالغيه هاي اصالح 
ضرايب تعديل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب 
تضمين موضوع معامالت اعتب��اري اوراق بهادار و با 
استناد به اختيارات اعطايي به كميته پايش ريسك 
بازار، مطابق مصوبه هيات مديره س��ازمان بند ۱ نود 
و نهمين صورتجلس��ه م��ورخ ۲۹ بهمن ۹۹ كميته 
پايش ريسك بازار در خصوص افزايش ضرايب تعديل 
سهام، حق تقدم س��هام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در محاس��به حساب 
تضمين موضوع معامالت اعتباري اوراق بهادار بدين 
شرح جهت اطالع و اقدام مقتضي ابالغ مي شود: ۱. در 
خصوص افزايش ضريب تعديل سهام و حق تقدم سهام 
و واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله در محاس��به حساب تضمين معامالت 

اعتباري اوراق بهادار به شرح زير تصميم گيري شد. 

زمان برگزاري سهام عدالت 
مشخص شد

پوررضايي، مشاور اجرايي س��هام عدالت شركت 
س��پرده گذاري مرك��زي گفت: پ��س از برگزاري 
مجمع عمومي ۳۱شركت  سرمايه گذاري در سراسر 
كشور و شكل گيري ش��ركت ها، مديريت سرمايه 
سهامداران عدالت كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده بودند، به دس��ت شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني و اعضاي هيات مديره اي كه سهام داران 
آنان را انتخاب كرده اند، س��پرده خواهد ش��د. وي 
ادامه داد: ۴۹ ميليون نفر در كش��ور سهام عدالت 
دارند كه ۳۰ ميليون نفرشان سهام دار غيرمستقيم 
هستند و بقيه س��هامداران روش مستقيم را براي 
سهام خود برگزيده اند. مشاور اجرايي سهام عدالت 
شركت س��پرده گذاري مركزي اظهار داشت: پنج 
مرحله براي ثبت شركت هاي تعاوني حوزه سهام 
عدال��ت وج��ود دارد. وي يادآور ش��د: مرحله اول 
تبديل شركت هاي تعاوني به شركت سهامي عام در 
استان ها است كه بيشتر اين كار انجام شده و در قالب 
شركت هاي تعاوني ديگر فعاليتي نداشته و شركت ها 
به شركت هاي سرمايه گذاري فعلي تبديل شده اند. 

تصويب طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد

علي جدي، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن اظهار 
داشت: جزييات طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد 
در كميسيون صنايع مجلس تصويب شد. البته پيش از 
اين كليات اين طرح در صحن مجلس تصويب شده بود، 
ولي براي بررسي جزييات به كميسيون صنايع ارجاع 
داده ش��ده بود. مواردي در اين طرح در بررس��ي هاي 
كميس��يون تغيير كرد ولي مس��ائلي مثل عرضه كل 
زنجيره فوالد در بورس به تصويب رسيد. وي افزود: در اين 
طرح معافيت مالياتي براي محصوالت مياني و ابتدايي 
فوالد برداشته شد، اما محصوالت انتهاي زنجيره فوالد 
همچنان معافيت مالياتي خواهند داشت. اين تصميم 
به اين علت گرفته شد تا توليد به سمت انتهاي زنجيره 
پيش برود و از خام فروشي جلوگيري شود. به هيچ عنوان 
قابل پذيرش نيست كه با معافيت مالياتي به خام فروشي 
كمك كنيم. در مورد س��نگ معدن مردم نيز منافعي 
دارند كه بايد به آن توجه ش��ود، نمي شود هم معافيت 
مالياتي داشت و هم صادرات به شكل خام فروشي كرد. 
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد 
تاثير قيمت فوالد بر صنايع كشور تصريح كرد: با اينكه 
توليد فوالد در كشور مازاد بر مصرف است اما عرضه با 
برخي مشكالت مواجه اس��ت، اما در هر حال با عرضه 
كل زنجيره فوالد در بورس، توليدكنندگان فوالد بايد 
ابتدا محصوالت خود را در بورس عرضه كنند در صورتي 
كه به فروش نرود و خريدار نداش��ته باش��د مي توانند 
صادرات خود را انجام دهند. جدي همچنين در مورد 
طرح س��اماندهي بازار خودرو خاطرنشان كرد: قرار بر 
اين بود كه با جلسات يكشنبه و سه شنبه اين هفته  طرح 
ساماندهي بازار خودرو نهايي شود اما با وجود بحث هاي 
فراوان نهايي ش��دن آن به هفته بعد موكول شد و اين 
موضوع همچنان در دستور جلسه كميسيون صنايع و 

معادن مجلس است.

تكرار روندهاي گذشته  در بازار
ابراهيم سماوي، مدير تحليل گروه صنعتي و معدني 
امير و در بررسي شرايط فعلي بازارسرمايه گفت: در اين 
خصوص بايد به ماه هاي گذشته رجوع كنيم؛ در چند ماه 
قبل با رشد چند ۱۰درصدي و بعضا چند ۱۰۰درصدي 
در بسياري از سهم هاي بازارسرمايه رو به رو بوديم. در آن 
دوره عمده سرمايه گذاراني كه به بازار وارد شده بودند، 
تجربه كافي در اين حوزه نداشتند، اين گروه عمدتا به 
اخبار و بازدهي هاي مثبتي كه در آن دوره خاص وجود 
داشت، بيش از حد واكنش نشان مي دادند. سماوي اضافه 
كرد: اما از اواسط مرداد كه بازار در مسير ريزش قرار گرفت 
كه البته هنوز هم با روند كمابيش ريزش��ي آن مواجه 
هستيم. در اين مسير، سازمان بورس و نهادهاي وابسته 
با ابزارهايي مانند توسعه بازارگرداني، انتشار اوراق تبعي 
و اخيرا تغيير دامنه نوسان به طور نامتقارن در هدايت و 

برقراري تعادل در بازار تالش زيادي كردند.
 وي با اش��اره به ريزش هاي اخير ب��ازار تصريح كرد: به 
نظر من يكي از مهم ترين علل اي��ن روند در وزن دهي 
سرمايه گذران به خصوص تازه واردان به رويدادهاي منفي 
اخير است. براين اساس، توصيه مي كنم سرمايه گذاران 
براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي حتما بر اساس 
تحليل و ارزندگي س��هم ها به خريد و فروش بپردازند. 
اين كارشناس بازار در ادامه اظهار كرد: در چند ماه اخير، 
بسياري از سهم ها با ريزش هاي زيادي مواجه بودند كه 
قطعا در اين قيمت ها نبايد فروخته شوند. همچنين در 
نظر داشته باشيد كه بسياري از سهم ها كاموديتي محور 
هستند، در بررس��ي بازارهاي جهاني، روند رو به رشد 
بازارهاي مرتبط به اين كاموديتي ها قابل مشاهده است، 
اين موضوع مي تواند روي فروش شركت ها اثرگذار باشد. 
سماوي به سرمايه گذاران توصيه كرد از هيجانات دوري 
كنند و افزود: بازار هميش��ه ريزشي نيست، بلكه بازار 
س��رمايه همواره دوره هاي زماني مختلفي دارد. براين 
اساس، به طور قطع مانند گذشته با دوره هاي رشد و رونق 
مجدد رو به رو خواهيم بود.مدير تحليل گروه صنعتي و 
معدني امير با مثبت دانستن گزارش هاي ۹ماهه منتشر 
شده شركت ها، بيان كرد: در مقايسه با گزارش هاي ۹ 
ماهه سال قبل، بسياري از شركت ها EPS پيش بيني 
خود را براي سال جاري منتش��ر كردند، براين اساس 
 P/E مي توانيم با در نظر گرفتن نسبت هايي مانند نسبت
دريابيم كه در بازار فعلي هنوز سهم هاي ارزنده وجود 
دارند. وي با اشاره به وجود برخي ابهامات موجود گفت: 
مس��اله برجام و تاثيرگذاري آن بر قيمت دالر و قيمت 
سهام، همچنين برخي نكات در خصوص بودجه دولت 
مواردي هستند كه برطرف ش��دن آنها در كنار ديگر 

مسائل مي تواند به رشد اسمي شركت ها كمك كند.

 گشايش دومين انبار كشمش 
در بورس كاال

مديريت توس��عه بازار فيزيكي ب��ورس كاالي ايران با 
صدور اطالعيه اي از گش��ايش انبار كش��مش تيزابي 
شركت صندوق حمايت از توس��عه بخش كشاورزي 
شهرس��تان تاكس��تان جهت انجام معامالت سپرده 
كااليي اي��ن محصول خبر داد. در اي��ن اطالعيه آمده 
است از روز گذشته چهارش��نبه مورخ ۲۹ بهمن ۹۹، 
انبار كشمش تيزابي شركت صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزي شهرس��تان تاكستان با نام كشمش 
تيزابي۰۰۰۶تاكستان )پ( فعال شده و آماده پذيرش 
محصول مشتريان است. براساس اطالعيه منتشره زمان 
گشايش نماد معامالتي گواهي سپرده كااليي مربوط 
به اين انبار با نماد كشم۰۰۰۶پ۰۲ از روي دوشنبه ۴ 
اسفند ماه در بورس كاال خواهد بود. محصول تحويلي به 
انبار مي بايست توليد سال ۱۳۹۹ باشد و انبار، محصول 
توليدي سال هاي گذشته را پذيرش نخواهد كرد. طبق 
اين اطالعيه سررسيد انبار ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۰ بوده 
و آخرين روز معامالتي نماد ايجاد شده ۲۴ شهريورماه 
سال آينده است و پس از آن معامالت براي فرايند تحويل 
و تسويه حساب با انبار متوقف خواهد شد. گفتني است 

هر گواهي سپرده كشمش معادل يك كيلوگرم است.

»تعادل« حواشي عرضه خودرو در بورس كاال را  بازبيني مي كند

خودروبهمرحلهعرضهسهامميرسد؟

عرضه در بورس كاال يكي از روش هاي تامين مالي نوين مسكن
محمدجعفر كبيري، معاونت امور تعاون، وزارت تعاون، 
كار و رفاه گفت: مشكل اصلي تعاوني هاي مسكن اين 
اس��ت كه برخي اعضا حق عضويت خ��ود را پرداخت 
نمي كنند و اين امر موجب طوالني شدن اجراي پروژه 
مي شود. محمدجعفر كبيري افزود: معاونت امور تعاون 
وزارتخانه با همكاري بانك توس��عه تعاون و صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري تعاون، تالش كرد اين مشكل 
را برطرف كند و براي اين منظور ۲ طرح پيش��نهاد و 
برنامه ريزي هاي الزم براي اجراي آن انجام ش��د. وي 
توضيح داد: در طرح پوشش مالي بانك توسعه تعاون، به 
تعاوني هايي كه در پروژه هاي خود ۸۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشتند اما به دليل مشكالت مالي اعضا توانايي 
پرداخت حق عضويت نداشتند، خط اعتباري در نظر 
گرفته شده تا اين پروژه ها به اتمام برسند. معاون امور 
تعاون وزارت تعاون اف��زود: البته اين خط اعتباري به 
تعاوني هايي تعلق مي گيرد كه فعاليت آنها ش��فاف، 
مجامع تعاوني به روز و مشكل حقوقي نداشته باشند و 
تعاوني اين اطيمنان را بدهد كه پروژه را به اتمام برساند.

   تامين مالي تعاوني ها از طريق بورس
وي درخصوص طرح ديگر تامين مالي مسكن گفت: 
طرح ديگر، استفاده از بازار سرمايه و بورس كاال است 
كه مس��كن را به بورس مي بريم و با كمك اين طرح، 
تحولي در رونق تعاوني مسكن ايجاد مي شود. كبيري 
ادامه داد: در اين طرح تعاوني ها براي تامين مالي اقدام به 

تامين نقدينگي از طريق بازار سرمايه  مي كنند و بخشي 
از آورده كه اعضا نمي توانند تامين كنند از طريق اين 
بازار و با ضمانت صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 
انجام مي شود. وي گفت: در سررسيد اوراق، اعضا اگر 
نقدينگي داشته باش��ند، پرداخت مي كنند، در غير 
اين صورت با مراجعه به بانك توسعه تعاون به صورت 
اقساطي اقدام به فروش اقساطي مي كنند. معاون امور 
تعاون وزارت تعاون گفت: هم اكنون سهم تعاوني ها در 
توليد مسكن زير ۱۰ درصد است و با اجراي اين ۲ طرح 

مي توان گفت بخش تعاون مسكن متحول مي شود.

    توسعه تعاون، توسعه اعتماد است
سيد اميرحس��ين قاضي زاده هاش��مي، نايب رييس 
مجلس شوراي اسالمي در مورد اهميت بخش تعاون 
گفت: تع��اون ارزش فرهنگي بوده و در واقع تالش در 
خدمت جمع اس��ت و روح تعاون باعث ارتقاي سطح 
تربيت جامعه مي ش��ود. سيد اميرحسين قاضي زاده 
هاش��مي درخصوص تعاوني هاي مسكن و مشكالت 
آنها، گفت: تجربه نشان مي دهد كه تعاوني هاي مسكن 
مهر در گذشته موفق نبودند و حتي در مرحله اي افراد 
تصميم گرفتند اين تعاوني ها را دور بزنند و به صورت 
مستقيم با انبوه س��ازان قرارداد منعقد كنند. به گفته 
وي، عدم تامين مالي مناسب، انتخاب افراد ناشايست 
و عدم ش��فافيت و نظارت از جمله داليلي اس��ت كه 
موجب ناكارآمدي تعاوني هاي مسكن مهر در گذشته 

است كه بايد از آنها درس بگيريم. نايب رييس مجلس 
تاكيد كرد: توس��عه تعاون، توسعه اعتماد است و بايد 
شبكه اي نگاه كنيم، در اين راستا مركز نوآوري توسعه 
تعاون اقدام خوبي است كه موجب ارتباط بخش تعاون 
با دانشگاه مي شود. فتاحي، رييس هيات مديره بانك 
توس��عه تعاون درباره عملكرد اين بانك، گفت: حجم 
پرداخت تسهيالت از سال ۹۶ تاكنون، سه برابر رشد 
داشته است و تا پايان امسال پرداختي بانك به ۲۰ هزار 
ميليارد تومان خواهد رسيد. وي گفت: همچنين خط 
اعتباري ۲۰۰ ميليارد توماني براي تعاوني هاي توسعه 
شهري در نظر گرفته شده و در ايام شيوع بيماري كرونا 
نيز ۱۴۰ ميليارد تومان به ش��ركت هاي توليد كننده 
لوازم بهداشتي پرداخت شده است. مهدي حسين نژاد، 
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري نيز در اين 
مراسم گفت: در اين صندوق طرح هاي داراي مزيت را 
شناسايي و مشاركت افراد و سرمايه مردم را ضمانت 
مي كنيم. وي بيان داشت: تعاون با كارآفريني عجين 
شده اس��ت و صندوق ضمانت تالش مي كند ريسك 
سرمايه گذاري در اس��تارتاپ ها را كه عمده آنها نوآور 
هستند را كاهش دهد؛ بنابراين مراكز توسعه و نوآوري 
)منتا( را با همكاري بانك توس��عه تع��اون و معاونت 
امور تعاون وزارت تعاون راه اندازي كرديم. مديرعامل 
صندوق ضمانت س��رمايه گذاري گفت: اكنون ۲۰۰ 
هزار تعاوني در منتا ثبت شده كه ۹۰ هزار تعاوني در 
آن فعال اس��ت و در اين مراكز تعاوني هاي سنتي به 

نوآور تبديل مي شوند. الزم به ذكر است كه طرح هاي 
تامين مالي نوين مسكن دو روش صورت مي گيرد كه 
بدين شرح است: سيستم هاي تأمين مالي در كشورها 
به شكل سنتي بر پايه بانك شكل گرفته است. در اين 
روش بهره گيري درس��ت از دانش پولي بس��يار حائز 
اهميت اس��ت. در واقع نحوه و ميزان استفاده از منابع 
بانكي براساس نظريه مقداري پول و به كارگيري قوانين 
كنترل كننده در بازار مسكن براساس شناخت وضعيت 
كنوني هر اقتصاد، مي تواند توليد مس��كن متناسب 
خانوارها را امكان پذير سازد. دولت به عنوان قوي ترين 
ركن در سيس��تم تأمين مالي مي تواند نقش بس��يار 
مهمي در تعيين سياس��ت هاي توليد مسكن داشته 
باشد. طبق آمار بانك مركزي، سهم بخش ساختمان 
از تسهيالت اعطايي بانك هاي كشور طي چند سال 
گذشته زير ۵٪ بوده است. يكي از داليل آن نيز وجود 
نگرش تحريك تقاضا از طريق پول پاشي در اقتصاد آزاد 
و همزمان شكاف افتادن ميان تقاضا مصرفي خانوارها 
و عرضه مسكن بوده است. در حالي كه در مسكن مهر 
به دليل نقش آفريني بيشتر دولت اين عدد به حدود 

۱۰٪ رسيده بود.
روش هاي نوين تامين مالي مس��كن نيز داراي انواع 
طرح ه��اي مختلف اس��ت. تامين مالي مس��كن در 
طرف عرضه كه ش��امل )صندوق زمين و ساختمان، 
پيش فروش ساختمان( تأمين مالي مسكن در طرف 

تقاضا )بازار اوليه رهن، بازار ثانويه رهن( .
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مجيد اعزازي|
بررسي آمار تعداد پروانه هاي س��اختماني صادر شده 
در ش��هر تهران طي 24 سال گذش��ته از سويي نشان 
مي دهد كه ساخت و س��از با چهارمين جهش قيمتي 
مسكن طي 15 ساله اخير همگام نشده است و از سوي 
ديگر، درآمدهاي شهرداري تهران از محل صدور پروانه 
ساختماني به شدت كاهش يافته اس��ت. از همين رو، 
مي توان گفت، يك��ي از داليل موفقيت پنجمين دوره 
مديريت ش��هري )از 1396 تا 1400( در كاهش تراكم 
فروشي مرهون تغيير الگوي ساخت و ساز در شهر تهران 

طي سال هاي اخير بوده است.
به گزارش »تعادل«، س��ه شنبه ش��ب پيروز حناچي 
ش��هردار تهران در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد كه 
»در سال جاري نس��بت به سال قبل ميزان پروانه هاي 
ساختماني صادر شده حدوداً 17 درصد كاهش داشته، 
اما درحال حاضر اين روند و ميزان به شكل طبيعي خود 
برگشته و به طور متوسط شهر تهران حدوداً ۸ تا 9 ميليون 
متر مربع مش��مول صدور پروانه ساخت مي شود.« در 
اين حال، آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، 
در س��ال 139۸ در شهر تهران 9 هزار و 13 فقره پروانه 
ساختماني به مساحت 11 ميليون و 675 متر مربع صادر 
و پيش بيني شده است كه 63 هزار و 39۸ واحد مسكوني 
ساخته شود. از س��وي ديگر، حامد سليمي، مديركل 
تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران 
چندي پي��ش از صدور 4 ه��زار و 105 م��ورد پروانه 
ساختماني در 7 ماه نخست سال جاري خبر داد. از اين 
رو، با توجه به سخنان شهردار تهران و مديركل صدور 
پروانه هاي شهرداري مي توان برآورد كرد كه تا پايان 
س��ال جاري حدود 7200 فقره پروانه ساختماني در 

شهر تهران صادر شود.

    سيگنال نمودار 24 ساله
بررسي هاي »تعادل« از داده هاي آماري مربوط به صدور 
پروانه ساختماني در شهر تهران نشان مي دهد، تعداد 
پروانه ساختماني در س��ال جاري تقريبا برابر با تعداد 
پروانه هاي س��اختماني صادره در سال 1377 )6997 
فقره( است كه كمترين ميزان طي 24 سال گذشته به 
شمار مي رود. در اين حال، سال 1390 ركورددار صدور 
پروانه س��اختماني در طي دوره مورد بررس��ي است به 
گونه كه در اين س��ال، 9 هزار و 763 فقره به مس��احت 
33 ميلي��ون و 265 هزار مترمربع پروانه س��اختماني 
صادر و پيش بيني ش��ده اس��ت كه 210 ه��زار و 924 
واحد مسكوني ساخته شود. سال هاي 13۸0 و 13۸6، 
پس از سال 1390 در رتبه هاي بعدي صدور بيشترين 
پروانه ساختماني قرار مي گيرند. در سال 13۸0 حدود 
26 ه��زار و 6۸ فقره و در س��ال 13۸6 حدود 25 هزار و 
53 فقره پروانه س��اختماني صادر شده است. اما نكته 
مهم در مي��ان اين آمارها، هم نوايي و همگامي افزايش 
صدور پروانه هاي ساختماني و به عبارتي افزايش تمايل 
سازندگان به ساخت و ساز با جهش هاي قيمتي در بازار 
خريد و فروش مسكن است. البته اين پديده طي 15 سال 
گذشته با يك استثنا نيز همراه بوده است. بازار معامالتي 

مسكن در س��ال هاي ۸6، ۸9، 90 و 91 و همچنين در 
سال هاي 97 تا كنون با 4 دوره جهش قيمتي مواجه بوده 
است. ناگفته پيدا است كه در سال هاي يادشده، فضاي 
كلي اقتصاد كشور تحت تاثير بازشدن فنر نرخ سركوب 
شده ارز و در پي آن جهش تورمي بوده است. بررسي هاي 
»تعادل« حاكي از اين است كه صنعت ساختمان در شهر 
تهران طي سال هاي ۸6، ۸9، 90 و 91 با افزايش جهش 
قيمت مسكن همراه و همگام بوده است به گونه اي كه با 
رشد قيمت هاي معامالتي تمايل سازندگان به ساخت 
و ساز نيز بيشتر مي شده است، اما اين الگو در دوره اخير 
جهش قيمتي در بازار مسكن يعني از سال 97 تا كنون 
تغيير يافته است و تمايل سازندگان به ساخت و ساز در 
تهران به حدود يك سوم كاهش يافته است. »تعادل« 
در گزارش هاي ميداني پيشين خود از كوچ سازندگان 
به شهرهاي ييالقي اطراف تهران در شمال شرق تهران 
)همچون آبس��رد، گيالوند، دماون��د، بومهن، رودهن، 

پرديس و...( و همچنين شهرهاي واقع در شمال غرب 
پايتخت گزارش كرده بود.

    تراكم فروشي در تهران صفر شد؟
به گزارش »تعادل« شهردار تهران شنبه هفته جاري در 
يك كنفرانس خبري با بيان اينكه ما نيز مي توانستيم با 
تراكم فروشي و مسيرهاي نادرس��ت ديگر درآمدزايي 
كنيم، گفت: اميدواريم ديگر از اين مس��ير ها استفاده 
نش��ود. او درخصوص ماده 100 خاطرنش��ان كرد: اين 
ماده را مورد توجه قرار داديم و پرونده هاي انباشته شده 
را جدي تر مورد بررسي قرار داديم. افرادي تخلف كردند 
و اگر اين موضوع پيگيري نش��ود، ظلم به مردم است . 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در روز 
يكشنبه هفته جاري در واكنش به خبري كه حناچي 
درباره صفر ش��دن نرخ شهرفروشي و تراكم فروشي در 
سال 99 اعالم كرد، گفت: با وجود اينكه تراكم فروشي و 

طبقه اضافه فروشي را به صفر رسانديم كه اين پيروزي 
نظام اسالمي است. اگر چه مساله تراكم فروشي )صدور 
پروانه س��اخت خ��ارج از طرح تفصيلي ش��هر تهران و 
همچنين فروش تخلفات س��اختماني در كميسيون 
ماده 100 به جاي قلع و قمع تخلفات س��اختماني( به 
راحتي از صدور پروانه س��اختماني عادي قابل تفكيك 
نيست و نيازمند افشاي اسناد موجود در شهرداري تهران 
است اما آنچه كه مسلم است، اين است كه به دليل افت 
تقاضاي موثر و دست به نقد در بازار مسكن تهران در پي 
جهش هاي قيمتي متوالي، تضعيف توان مالي متقاضيان 
مصرفي، و كاهش پوشش دهي وام هاي خريد مسكن، 
تمايل سازندگان به ساخت و ساز به ويژه در مناطق مياني 
و رو به جنوب شهر تهران به شدت كاهش يافته است و 
ساخت وسازها به مناطق شمالي پايتخت محدود شده 
است. مناطقي كه همچنان خريداران خاص خود را دارد 
و سودهاي سرشاري را روانه جيب سازندگان مي كند. 
البته اين نكت��ه را نبايد فراموش كرد ك��ه ورود به بازار 
ساخت و ساز مناطق شمالي تهران از عهده هر سازنده اي 
ساخته نيست، چه آنكه به دليل قيمت هاي نجومي زمين 
)و ساختمان هاي كلنگي( در اين مناطق، سازندگان بايد 
قدرت مالي بسيار بااليي داشته باشند تا بتوانند از عهده 
هزينه هاي خريد زمين، تهيه مصالح لوكس و همچنين 
خواب طوالني مدت س��رمايه در اين مناطق برآيند. از 
س��وي ديگر، به دليل ارزان تر بودن زمين در شهرهاي 
اطراف ته��ران به ويژه قبل از جهش قيمتي س��ال 97 
تا كنون و همزمان افزايش تمايل خانوارها به داش��تن 
اقامتگاه دوم در محيط هاي روستايي و دور از هياهوي 
ش��هر بزرگي همچون تهران، سازندگان دست كم طي 
5 سال گذشته، فعاليت هاي خود را در شهرهاي اطراف 

تهران به طور جدي تر آغاز كرده و ادامه دادند.

»تعادل« روند صدور پروانه هاي ساختماني طي 24 سال گذشته را بررسي كرد

عقبگرد ساخت و ساز به سال 77

نرخ عوارض ساختماني چه اثري بر آينده مسكن پايتخت دارد؟
شهرداري تهران در حالي اليحه بودجه پيشنهادي سال 
آينده خود را تقديم شوراي شهر كرده كه قرار است درآمد 
ش��هرداري از محل فروش عوارض ساختماني حدود 50 
درصد افزايش يابد كه به طور حتم بر آينده صنعت ساختمان 
در اين كالنشهر تاثير خواهد داشت.  به گزارش ايرنا، نرخ 
عوارض ساختماني و صدور پروانه يكي از مولفه هاي مهم 
در تامين بخشي از بودجه مورد نياز شهرداري ها به شمار 
م��ي رود؛ اين رويه طي دهه هاي گذش��ته تاثير خود را بر 
گسترش شهرها به ويژه كالنشهرهايي چون تهران گذاشته 
به طوري كه امروز شهروندان از تبعات اجتماعي و اقتصادي 
ناشي از آن در امان نيستند. آلودگي هوا، ازدحام و افزايش 
سكونت در شهرها، پاسخگو نبودن سيستم حمل و نقل، 
تبعات ناشي از دفع يا بازيافت زباله ها از جمله اين تبعات و 
آثار گسترش اين نوع شهرنشيني هستند. البته شوراي 
شهر پنجم و ش��هردار كنوني تهران معتقدند كه در اين 
دوره، »شهر فروشي« را كنار گذاشته اند؛ پديده اي كه در 
دهه هفتاد خورشيدي به توسعه ناهمگون شهر تهران منجر 
شد و در دهه هشتاد »آينده فروشي« پايتخت را به دنبال 
داشت. با اين همه نمي توان از سهم نرخ عوارض ساختماني 
در تامين بودجه شهرداري تهران چشم پوشي كرد چنانچه 
محمد ساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري 

شوراي شهر تهران در اين باره گفته است: با اينكه افزايش 
قيمت ها در بخش مسكن، ش��هرداري را ملزم به افزايش 
255 درصد عوارض مي كرد، اما در نهايت براي سال آينده 
افزايش عوارض مطابق ميانگين 50 درصد منظور شد. در 
عين حال كارشناسان اقتصاد شهري معتقدند، با توجه به 
نرخ تورم نقطه به نقطه 3۸.5 درصدي در س��ال جاري و 
پيش بيني تروم 40 درصدي در سال آينده، هزينه اداره 
شهري چون تهران بيش از 60 درصد افزايش يافته است و 
اينگونه افزايش نرخ ها اجتناب ناپذير است. نگاهي به اليحه 
تقديم شده ش��هرداري تهران به صحن شوراي شهر نيز 
حاكي از اين افزايش است؛ بر اساس اين اليحه، شهرداري 
تهران »درآمد ناشي از توسعه شهر« را در سال آينده 21۸ 
هزار و ۸52 ميليارد و 710 ميليون ريال )بيش از 21 هزار 
و ۸۸5 ميليارد تومان( در نظر گرفته كه اين رقم در بودجه 
امسال شهرداري 123 هزار و 513 ميليارد و 400 ميليون 
ريال )بيش از 12 هزار و 315 ميليارد تومان( بوده كه اين 
به معني افزايش 9500 ميليارد توماني بودجه شهرداري 
از اين محل نسبت به سال 99 است. بخش قابل توجهي از 
درآمدهاي اين بخش از عوارض بر پروانه هاي ساختماني 
حاصل مي ش��ود كه در اليحه شهرداري سهم عوارض بر 
پروانه هاي ساختماني مسكوني در حد تراكم پايه 10 هزار 

و 261 ميليارد ريال، سهم عوارض بر پروانه هاي ساختماني 
در حد تراكم پايه براي ساختمان هاي غيرمسكوني 16 هزار 
و 256 ميليارد ريال و سهم عوارض بر پروانه هاي ساختماني 
مازاد بر تراكم مسكوني بالغ بر 110 هزار و 14۸ ميليارد ريال 
پيش بيني شده است. با اين اوصاف همچنان بخش قابل 
توجهي از درآمد ناشي از عوارض پروانه هاي ساختماني از 
بودجه شهرداري سهم مربوط به تراكم مازاد است يعني 

بيش از 50 درصد.

    اثر پروانه ساختمان 
بر صنعت ساختمان پايتخت

اما اينكه ارقام پيش بيني ش��ده در بودجه شهرداري چه 
تاثيري بر آينده صنعت ساختمان خواهد داشت، سوالي 
اساسي است كه هم س��ازندگان و هم مصرف كنندگان 
ساختمان با آن مواجه هستند. آن طور كه سازمان نظام 
مهندسي ساختمان كشور برآورد كرده، ميانگين هزينه 
ساخت و توليد ساختمان در شهرها بين 6 تا 6.5 ميليون 
تومان اس��ت و به اين ترتيب افزايش عوارض ساختماني 
هزينه تمام شده بخش مسكن را در پايتخت افزايش خواهد 
داد. دكتر مهدي روانش��ادنيا استاد دانشگاه و كارشناس 
بخش مسكن در اين باره به ايرنا مي گويد: عوارض صدور 

پروانه ساختمان يكي از پارامترهاي اساسي است كه تاثير 
مستقيم بر هزينه ساخت مسكن و دوره ساخت آن دارد. 
وي يكي از مشكالت كنوني سازندگان مسكن را طوالني 
ش��دن زمان صدور پروانه دانست و گفت: اين روند هزينه 
تمام شده ساخت مسكن را افزايش مي دهد كه آثار آن را 
در قيمت تمام شده اين بخش مي بينيم. وي ادامه داد: با 
افزايش نرخ هاي صدور عوارض نيز شاهد افزايش هزينه 
تمام شده خواهيم بود كه البته هنوز نمي توان به طور دقيق 
آن را پيش بيني ك��رد و بايد اجازه داد در كنار افزايش بها، 
ساير عوامل موثر بر بازار مسكن اعم از عوامل رواني و سياسي 
ناشي از برگزاري انتخابات در سال آينده، عوامل اقتصادي 
و نيز موضوع تورم نيز تاثير خود را بر بازار مسكن بگذارند. 
اين كارشناس بازار مسكن در عين حال اين نكته را يادآور 
شد كه روند سرمايه گذاري در ساخت مسكن در 10 سال 
گذشته نزولي بوده و شايد در سال هايي چند درصد افزايش 
داشته اما روند كلي آن نزولي بوده است. روانشادنيا بر اين 
نكته تاكيد كرد كه قيمت نهايي مسكن را در كالنشهري 
چون تهران بخش تقاضا در بازار تعيين مي كند و در عين 
حال بايد ديد كه بازارهاي موازي بخش مسكن همچون 
بورس در چه شرايطي هستند و نقدينگي موجود در جامعه 

چقدر بوده و به سرمايه گذاري در كدام بازار ميل دارد.

ماجراي ساختن 3 شهر در پرديس
مهدي هدايت، مديرعامل ش��ركت عمران ش��هر جديد 
پرديس درباره از دست رفتن فرصت صاحبخانه شدن اقشار 

كم درآمد در مسكن مهر پرديس توضيحاتي را ارايه كرد.
به گزارش فارس، او گفت: پرديس آخرين پروژه مسكن مهر 
بود كه در كشور شروع شد و از لحاظ حجم عمليات اجرايي 
و مالي بزرگ ترين پروژه مس��كن مهر به حساب مي آمد. 
يعني بعد از انقالب تا به امروز پروژه اي در مقياس پرديس 
نداش��تيم. اين پروژه ۸5 هزار واحدي در يك توپوگرافي 
بسيار پيچيده و با حجم مالي بااليي آغاز شد كه متاسفانه 
يك سري اتفاقات دست به دست هم دادند تا پروژه پرديس 
به يك پروژه س��نواتي تبديل شود و گروه هدفي كه ما به 
دنبال صاحبخانه كردن آنها بوديم به دليل طوالني شدن 

زمان ساخت از دست برود.
هدايت افزود: اولين اتفاقي كه افتاد اين بود كه در سال 91 
نوسان 3 برابري قيمت دالر را داشتيم و نرخ ارز 1000 تومان 
به 3000 تومان رسيد. مسكن مهر پرديس هم با همان 300 

هزار توماني كه مس��كن مهر پايه گذاري شده بود، شروع 
شد و اتفاق ناخوشايندي كه اثرات منفي در پروژه پرديس 
گذاشت و س��رعت پروژه را كم كرد، همين بحث افزايش 
قيمت ها بود. ما در آن مقطع از لحاظ پيش بيني مالي كه 
به مردم اعالم كرده بوديم، عقب افتاديم و قيمت همه چيز 
افزايش پيدا كرد، براي مثال ميلگرد از 500 تومان به 2000 
تومان رسيد و بعد هم كه با تغييرات دولت روبرو شديم كه 
اين موضوعات سياسي هم در تطويل اين پروژه بي تأثير 
نبود. از س��وي ديگر حجم كاري كه براي پرديس تعريف 
شده بود بسيار باال بود و عماًل در پرديس سه شهر ساخته 
مي شد نه يك مسكن مهر. در شهرها اگر 2000 مسكن مهر 
مي ساختيم، وسط شهر بود و دسترسي به خدمات ميسر 

بود، ولي پرديس سه شهر بود كه هيچ خدماتي نداشت.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس اظهار كرد فاز 
11 پرديس عمال يك شهر 120 هزار نفري است و فاز ۸ هم 
يك شهر 120 هزار نفري ديگر تلقي مي شود. فاز 5 و 9 هم 

يك شهر 50 هزار نفري هستند. در فاز 11، 34 هزار واحد 
و در ف��از ۸ هم حدود 33 هزار واحد براي واگذاري احداث 
كرديم. اگر ُبعد خانوار را 4 در نظر بگيريم، اين سه پروژه هر 
كدام يك شهر محسوب مي ش��وند. حاال ما بايد در آن جا 
ش��بكه آب و فاضالب، انتقال آب، مخازن آب، تأسيسات 
پمپاژ، تصفيه خانه، مسجد و مدرسه، درمانگاه، تقاطع غير 
هم سطح، مناطق تجاري و ساير زيرساخت ها را هم ايجاد 
مي كرديم كه همين پروژه را سنگين مي كرد. به عنوان مثال 
ما در كل پروژه هاي پرديس حدود 150 كيلومتر ديوار حائل 
داريم كه نشان دهنده گستردگي كار است و در باقي پروژه ها 
وضعيت به اين صورت نبود. به خاطر حجم كاري هم كه در 
پرديس تعريف شده بود و زماني كه نياز داشت مدام دچار 
افزايش قيمت مي شديم يعني ما پروژه پرديس را با دالر 
1000 تومان شروع كرديم و در حال حاضر با دالر 23000 
توماني كار را پيش مي بريم. بحث مديريت ها هم بود و بعضًا 
هم در مقاطعي مردم به تعهدات مالي خود عمل نكردند، 

ولي ما از روزي كه به پرديس بازگش��تيم، اولين كاري كه 
كرديم صورت مسائل را درآورديم.

هدايت گفت: اولين صورت مساله اين بود كه 10 هزار نفر 
در پرديس از س��ال 90 ثبت نام كرده بودند و كامل پول را 
واريز كرده بودند اما هنوز انتخاب واحد انجام نش��ده بود. 
يعني يك عده در خانه مس��تقر شده بودند، ولي يك عده 
هنوز واحدي براي آنها شروع نشده بود، طبعا واحدي هم 
انتخاب نكرده بودند كه طيف بسيار گسترده اي را شامل 
مي ش��د. اگر ما آنها را تعيين تكليف نكرده بوديم، همين 
امروز به بزرگ ترين موضوع فرا ملي تبديل مي شد. موضوع 
بعدي، واگذاري قراردادها و اسناد مالكيت مردم به مسكن 
مهر هايي بود كه واگذار نشده بودند. از طرفي تعيين تكليف 
پيمانكاران متوقف شده بود. يعني پيمانكاران كم كاري كار 
را تعطيل كرده بودند. يك سري اراضي هم معارض دار بود 
و زمين خوار آمده بود و زمين ها را تصرف كرده بود كه بايد 

آن را هم تعيين تكليف مي كرديم. 

 تمديد تعليق پروازها به انگلستان
تا پايان سال جاري

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي با بيان اينكه تعليق 
پروازها به انگلس��تان فعال تا ٢٠ اس��فند 99 تمديد 
شد، گفت: با توجه به شيوع ويروس كروناي انگليسي 
پيش بيني مي شود تعليق پروازها به انگلستان تا پايان 
س��ال جاري ادام��ه يابد. محمد حس��ن ذيبخش در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: پيش از اين به دليل شيوع 
ويروس كروناي انگليسي در دنيا و جلوگيري از شيوع 
بيشتر اين ويروس در داخل كشور، انجام پروازها بين 
ايران و انگلستان تا پايان بهمن ماه تمديد شده بود. وي 
ادامه داد: با توجه به شيوع ويروس كروناي انگليسي 
فعال تعليق پروازها به انگلستان تا 20  اسفند 99 تمديد 
شد. سخنگوي س��ازمان هواپيمايي افزود: با توجه به 
ش��يوع اين ويروس، پيش بيني مي شود تا پايان سال 
جاري نيز پرواز ها بين ايران و انگلستان متوقف باشد. 
ذيبخش اظهار كرد: در اين حوزه سازمان هواپيمايي 
كشوري تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا است و 
تا برگزاري جلسه آينده كه تصميم بعدي گرفته خواهد 
شد، تعليق پروازها بين ايران و انگلستان تا ٢٠ اسفند 
تمديد شده است. بنابراين گزارش پرواز بين تهران و 
لندن پيش از اين تعليق، فقط توسط شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران انجام مي شد. به دليل شيوع 
كروناي  انگليسي  بسياري از كشورها حمل ونقل هوايي، 
زميني و حتي ريلي خود را با انگلستان تعليق كرده اند.

پيش بيني كيفيت هواي تهران 
دقيق تر مي شود

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: در 
سال 1400 بررسي و پيش بيني كيفيت هواي تهران 
دقيق تر خواهد شد. حسين ش��هيدزاده، مديرعامل 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران در گفت وگو با 
فارس، درباره بررسي كيفيت هواي تهران اظهارداشت: 
ش��هرداري تهران چندين سال اس��ت كه به مبحث 
پيش بين��ي كيفيت ه��واي ته��ران ورود يافته و اين 
اقدامات ش��بانه روزي از طريق سايت شركت كنترل 
كيفيت هوا قابل مش��اهده است. وي با اشاره به اينكه 
پي��ش بيني ها بر اس��اس مدل ه��اي رياضي حاصل 
مي شود، گفت: نمي توانيم 100 درصد ادعا كنيم كه 
آمار پيش بيني شده صحيح است.  مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران ادامه داد: سامانه يادگيرنده 
است و سال به سال وضعيت پيش بيني كيفيت هواي 
تهران بهتر مي ش��ود لذا در سال 1400 قطعا بررسي 
كيفيت هواي تهران دقيق تر خواهد شد.  شهيدزاده با 
بيان اينكه ما هواشناس نيستيم، خاطرنشان كرد: با اين 
وجود شبانه روزي عالوه بر بررسي وضعيت هواي تهران 
به لحاظ آالينده ها، وضعيت هوا را هم اعالم مي كنيم.

 رفع تصرف ۵۰۰۰  مترمربع 
از اراضي ملي دماوند

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان 
دماوند از رفع تص��رف 5000 مترمربع از اراضي ملي 
اين شهرستان واقع در پالك هاي كاجان و تميسيان 
خبرداد. به گزارش ايسنا جمش��يد جويباري افزود: 
نيروهاي ي��گان حفاظت منابع طبيعي شهرس��تان 
دماوند حين گش��ت زني و رصد و پايش عرصه هاي 
ملي متوجه ش��دند افرادي سودجو به قصد تصرف و 
سوءاس��تفاده از اراضي ملي اقدام به كاشت نهال هاي 
چندساله كرده اند كه بالفاصله عوامل يگان حفاظت 
منابع طبيعي وارد عمل شدند و اقدامات قانوني براي 
رفع تصرفات را انجام دادند. وي اضافه كرد: در همين 
ارتباط پرونده هاي تخلف براي متعرضان به عرصه هاي 
ملي تشكيل شده است و متخلفان تحت پيگرد قانوني 
قرار گرفته اند. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
شهرس��تان دماوند در ادامه گفت: عرصه هاي منابع 
طبيعي جزو ثروت هاي بين نس��لي و متعلق به نسل 
حاضر و آيندگان است كه در اين خصوص حفاظت و 
مراقبت از اين منابع ارزشمند وظيفه اي همگاني تلقي 
مي شود. جويباري تأكيد كرد: حفاظت از عرصه هاي 
ملي از وظايف اصلي و اولويت دار مجموعه منابع طبيعي 
محسوب مي شود و در اين ارتباط بدون هيچ اغماضي با 
متخلفان و سودجويان به انفال برخورد قانوني صورت 
مي گيرد. وي از عموم مردم درخواست كرد: در صورت 
مشاهده هرگونه تخريب و تصرف اراضي ملي، مراتب را 
فوراً از طريق شماره تلفن 1504 و سامانه 139 به يگان 

حفاظت منابع طبيعي اطالع دهند.

 احتمال وقوع خشكسالي 
در تابستان 14۰۰

سيد آرش حس��يني ميالني، رييس كميته محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران 
از احتمال وقوع ش��رايط كم آبي در تابس��تان آينده و 
همچنين ريسك بارش هاي س��نگين در پايان سال 
ابراز نگراني كرد و از مجموعه آب و فاضالب و خدمات 
شهري خواست كه در قالب كارگروه مشترك مديريت 
بحران، برنامه ريزي و هماهنگي هاي الزم را در اسفند 
ماه انجام دهند. به گزارش ايلنا، حسيني ميالني ديروز 
در جلسه هماهنگي شهرداري تهران با شركت آب و 
فاضالب استان تهران گفت: با تصويب شوراي شهر و 
همكاري شهرداري، ش��ركت آب و فاضالب احداث 
27 مخزن اضطراري را امسال در دستوركار دارد البته 
اجراي اين مخازن اضطراري با توجه به هدف گذاري 
انجام ش��ده بايد شتاب بيش��تري به خود مي گرفت. 
بر اس��اس گزارش ش��ركت آب و فاضالب، مشكالت 
بيروني به ويژه تامين ورق و مواد اوليه نقش اصلي را در 
اين باره ايفا مي كنند.  وي ادامه داد: مديريت شهري به 
تعهدات خود در اين موضوع عمل كرده و كمك هاي 
خود را انجام داده است. منابع مالي مصوب شورا نيز در 
اختيار شركت آب و فاضالب استان تهران بوده است. 
با اين حال، اميدواريم در س��ال آينده در اين موضوع 

تسريع صورت بگيرد. 

دستفروشان داراي صنف مي شوند
زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رييسه شوراي شهر تهران 
با اشاره به ارسال نامه اي براي حمايت از دستفروشان 
به حناچي گفت: ايجاد مكان هاي محله اي و تشكيل 
صنف دستفروش��ان جهت حمايت از اين قشر الزم 
است و در دستور كار قرار خواهدگرفت. نژاد بهرام در 
گفت وگو با فارس، درباره برنامه مديريت شهري براي 
ساماندهي و حمايت از دستفروشان با توجه به نزديك 
شدن به ماه پاياني سال اظهار داشت:  اخيراً نامه اي براي 
پيروز حناچي شهردار تهران نوشته ام و در اين نامه دو 
درخواست مهم درنظر گرفته ش��ده است. وي افزود: 
درخواست اول اين بوده كه همه محالت در پايتخت 
يك مكان براي فعاليت دستفروشان داشته باشند تا اين 
افراد بتوانند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در شرايط 
اقتصادي فعاليت كنند.  نژادبهرام ادامه داد: همچنين 
از پيروز حناچي درخواست كرده ام كه پيشنهاد ايجاد 
صنف دستفروش��ان را در پايتخت داشته باشند و به 
نظرم اين قضيه ب��ا همكاري اتاق اصناف و ش��ركت 
ساماندهي مشاغل در ش��هرداري تهران امكان پذير 
است. عضو هيأت رييسه شوراي ش��هر تهران افزود: 
به نظرم حناچي ب��ه زودي اقداماتي جهت حمايت از 
دستفروشان و ساماندهي آنها انجام خواهد داد. وي با 
تأكيد بر اينكه منطقي نيست كه در شرايط اقتصادي 
كنوني بر فعاليت دستفروشان سخت بگيريم، گفت: 
فعاليت اين افراد بايد به صورتي باشد كه حقوق مردم، 

اصناف و دستفروشان رعايت شود.

نوسازي ۵۵ هز ار دستگاه كاميون 
در ۵ سال

وزير راه و شهرسازي گفت: مرحله اول پروژه نوسازي 
ناوگان باري از محل ورود كاميون هاي با عمر حداكثر 
3 س��ال با 1250 دس��تگاه كاميون به نتيجه رسيد و 
سري اول كاميون ها براي ترخيص و شماره گذاري در 
حال آماده سازي است. محمد اسالمي در گفت وگو با 
فارس، درباره آخرين وضعيت نوسازي ناوگان كاميوني 
از محل واردات كاميون هاي با عمر س��ه س��ال اظهار 
داشت: اين پروژه به نتيجه رسيده است، بسيار تالش 
كرديم و با وجود مزاحمت هايي كه عده اي بدون منطق 
ايجاد كرده بودند، سري اول كاميون ها براي ترخيص 
و شماره گذاري در حال آماده س��ازي است. وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه س��ري اول اين پروژه 1250 
دستگاه كاميون است، افزود: اين كاميون ها به روزترين 
كاميون هاي ناوگان جاده اي اس��ت ك��ه اميدواريم به 
كاهش س��وانح رانندگ��ي، ارتقاي ايمن��ي جاده ها و 
تسريع در حمل كاالي جاده اي كمك كند. وي اظهار 
داشت: 55 هزار دس��تگاه كاميون با عمر باالي چهل 
سال داريم كه در راس��تاي ارتقاي كيفيت بهره وري، 
كاهش مصرف س��وخت و افزايش ايمني س��ير، بايد 
نوسازي شوند. اسالمي اظهار داشت: از سوي ديگر، با 
كارخانجات سازنده داخلي هم قرارداد منعقد شده است 
تا كاميون هاي مناسب و مطلوب جاده ها و راننده هاي 
ايران را توليد و عرضه كنند؛ قطعاً اگر كارخانجات داخلي 
همت كنند، نوسازي ناوگان باري جاده اي با توليدات 
داخل به سرعت محقق مي شود.  وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: ب��ا اين راندماني كه كارخانجات س��ازنده 
كاميون در كشور دارند، در چند سال اخير كم كاري در 

اين حوزه مشاهده كرده ايم. 

اختصاص ۵ هزار ميليارد تومان 
براي مسكن نيازمندان 

فاطمه رحماني، عضو كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي از بررسي طرح تامين مسكن نيازمندان 
خبر داد و گفت: پنج هزار ميليارد تومان براي س��اخت 
مسكن نيازمندان و مددجويان در بودجه 1400 كشور 
پيش بيني ش��ده اس��ت. رحماني در گفت وگو با مهر 
با اش��اره به اينكه يكي از دغدغه هاي مهم نمايندگان 
مجلس موضوع حمايت از محرومان، نيازمندان و افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي اس��ت، اظهار كرد: در 
كميسيون اجتماعي يكي از برنامه هاي ما براي اين افراد 
است و يكي از دغدغه هاي ما توجه به وضعيت اين قشر و 
حتي پشت نوبتي ها است و جلساتي در اين زمينه برگزار 
شده است. وي با بيان اينكه با توجه به مشكالت اقتصادي 
جدي كه وجود دارد پيگير اين مساله بوديم كه شرايط 
مددجويان بهبود پيدا كند، عنوان كرد: در بررسي اوليه 
اليحه بودجه، 10 ه��زار ميليارد تومان براي حمايت از 
افراد نيازمند كنار گذاشته شده بود كه اگر در دور جديد 
بررسي بودجه قطعي شود مي تواند نسبت به وضع موجود 
در شرايط مددجويان كميته امداد بهبود ايجاد كند. او 
ادامه داد: پيشنهاد دولت در بحث مسكن نيازمندان پنج 
هزار ميليارد تومان اعتبار است كه تغييري نكرده و امكان 
افزايش آن براي مجلس فراهم نيست. رحماني تاكيد كرد: 
طرحي در رابطه با مسكن در مجلس وجود دارد كه در آن 
افزايش مسكن و توليد مسكن هاي حمايتي مدنظر است .

خط اعتباري براي تعاوني مسكن 
باالي 8۰  درصد پيشرفت

رونمايي از طرح هاي تامين مالي نوين مسكن با حضور 
نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي و معاون تعاون 
وزارت كار برگزار شد. به گزارش فارس، كبيري، معاون 
امور تعاون وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در مراسم 
رونمايي از اين طرح گفت: مش��كل اصلي تعاوني هاي 
مس��كن اين اس��ت كه برخي اعضا حق عضويت خود 
را پرداخت نمي كنند و اين امر موجب طوالني ش��دن 
اجراي پروژه مي شود. وي توضيح داد: در طرح پوشش 
مالي بانك توسعه تعاون، به تعاوني هايي كه در پروژه هاي 
خود ۸0 درصد پيشرفت فيزيكي داشتند، اما به دليل 
مش��كالت مالي اعضا تواناي��ي پرداخت حق عضويت 
نداشتند، خط اعتباري در نظر گرفته شده تا اين پروژه ها 
به اتمام برسند.البته اين خط اعتباري به تعاوني هايي 
تعلق مي گيرد كه فعاليت آنها شفاف، مجامع تعاوني به روز 
و مشكل حقوقي نداشته باشند و تعاوني اين اطيمنان را 

بدهد كه پروژه را به اتمام برساند.



ساترا )س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات فراگير 
ص��وت و تصوير در فضاي مج��ازي( نامه اي به اين 
مضمون كه بايد ب��ه تخلف برخ��ي اپراتورها براي 
محاس��به  ترافي��ك اينترنت ب��ا تعرف��ه بين الملل 
رسيدگي كرد به وزارت ارتباطات ارسال و به صورت 
رسمي  توقف تضييع حقوق كاربران را مطالبه كرد 
و حتي سايتي براي بررسي شكايات كاربران در اين 
زمينه راه اندازي كرد، با وجود اين، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات عنوان كرد ساترا سازماني قانوني 
براي اين كار نيست و رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نيزاعالم كرد كه با بررسي هايي 
ك��ه تاكنون انج��ام داده اند تخل��ف اپراتورها براي 
محاس��به ترافيك داخلي )نيم بها( براساس تعرفه 
ترافي��ك بين المللي هن��گام اس��تفاده كاربران از 

سرويس هاي داخلي احصا نشده است.  
در هفته هاي گذشته برخي كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي از محاس��به ش��دن ترافيك داخلي آنها 
ب��ا تعرفه ترافي��ك بين المل��ل هنگام اس��تفاده از 
سرويس ها و پلتفرم هاي داخلي خبر دادند و اينكه 
اص��وال خبري از ترافيك نيم بها هنگام اس��تفاده از 
س��رويس هاي داخلي نيس��ت. به دنبال اين اتفاق 
نيز ساترا )س��ازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير 
فراگير در فضاي مجازي( با بررسي اين موضوع در 
نام��ه اي به وزارت ارتباطات از تخل��ف اپراتورها در 
اي��ن زمينه خبر داد و از اين وزارتخانه درخواس��ت 
برخورد با متخلفان در اين زمينه ش��د. ساترا اعالم 
ك��رد، طبق گزارش هاي واصله ب��ه معاونت تنظيم 
بازار و توسعه كسب وكار، برخي اپراتورها كه طبق 
دستورالعمل هاي ابالغي ملزم به محاسبه ترافيك 
رس��انه هاي صوت و تصوير داخلي با تعرفه نيم بها 
بودند، با تبليغات اغواكننده مبني بر مشاهده رايگان 
س��ريال، بدون اطالع دادن به كاربر، تعرفه ترافيك 
اينترنت آنها را به نرخ بين الملل محاسبه مي كردند. 
بر اين اس��اس اين معاونت پيگيري موضوع را براي 
احقاق حقوق كاربران در دس��تور كار قرار مي دهد. 
در اين اطالعيه آم��ده بود مطابق مصوبه ش��ماره 
۲۳۷ و ۲۴۸ كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات 
و همچنين مصوبه ش��ماره ۲۵۱ اين كميس��يون، 
اپراتورهاي تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نيم بها 
و س��رعت متفاوت و بس��ته هاي ترجيح��ي براي 
توليدكنن��دگان محتواي داخلي هس��تند و كليه 
اپراتورهاي داخلي موظف اند امكان تفكيك ترافيك 

داخ��ل از بين الملل را اعمال و تعرفه مصرف ديتاي 
محتواهاي داخلي را به صورتي ترجيحي و به ميزان 
حداكثر ۵۰ درصد تعرفه ديتاي بين الملل محاسبه 
كنند. اين معاونت اعالم كرد، پرونده جهت بررسي 
و صدور حكم به كميته رسيدگي به تخلفات ساترا 
ارجاع ش��ده اس��ت. در صورت تأييد اين شكايت، 
رسانه هاي صوت و تصوير ملزم خواهند شد ضمن 
شفاف سازي، نس��بت به اصالح قراردادهاي خود و 
نحوه قيمت گذاري حق اش��تراك و ترافيك به نفع 

استفاده كنندگان اقدام كنند. 
همچنين انتظار مي رود بر اساس حكم صادره ساترا، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته 
به وزارت ارتباطات نيز نس��بت به اصالح اين شيوه 
نامطلوب درآمدزايي توسط اپراتورهاي تلفن همراه، 
اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهد. با وجود اين، 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در واكنش به نامه ساترا به اين وزارتخانه 
گفت ك��ه هنوز اين نامه را نديده اس��ت؛ اما در اين 
زمينه، الزم به ورود س��اترا نيست چرا كه سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررس��ي هاي 

الزم را انجام مي دهد. 
همچنين جهرمي در واكنش به راه اندازي س��ايتي 
از سمت س��اترا براي ثبت شكايت كاربران در مورد 
ترافيك اينترنت، افزود: ساترا سازمان قانوني براي 

اين كار نيست.

       واكنش س�اترا ب�ه اظهار بي اطالعي وزير 
ارتباطات از تخلفات اپراتورها

هرچند اظهارات آذري جهرمي درباره نامه ساترا از 
سوي اين س��ازمان بي جواب نماند. ساترا نسبت به 
اظهار بي اطالعي وزير ارتباطات نسبت به تخلفات 
ترافي��ك اپراتوره��اي همراه واكنش نش��ان داد و 
س��ازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير، با 
اشاره به اظهارنظر وزير ارتباطات بيانيه اي را صادر 
كرد. در اين بيانيه آمده است: »پيرو اظهارنظر وزير 
محترم ارتباطات در خصوص ورود ساترا به محاسبه 
غيرقانوني هزينه ترافيك رسانه هاي صوت و تصوير 
فراگير توسط اپراتورهاي همراه به اطالع مي رساند، 
۱. ضمن اس��تقبال از ورود ديرهنگام وزير محترم 
ارتباطات به موضوع تخلف��ات ترافيكي اپراتورها، 
ورود س��اترا به اين حوزه بر اساس شكايات متعدد 
كاربران برخي از رس��انه هاي صوت و تصوير فراگير 
به اين س��ازمان مبني بر محاسبه غيرقانوني هزينه 
ترافيك بين الملل در رسانه هاي داخلي بوده است و 
ساترا به عنوان تنظيم گر رسانه هاي صوت و تصوير 
فراگير، احقاق حقوق كاربران اين رس��انه ها را جزو 

مسووليت ذاتي خود مي داند. 
بديهي است همانطور كه بارها در نامه ها و بيانيه هاي 
قبلي س��اترا اعالم شده اس��ت، حوزه ورود قانوني 
اين س��ازمان به رس��انه هاي صوت و تصوير فراگير 
محدود مي شود و اصل اين تخلف در سمت اپراتورها 
اتفاق افتاده است كه همين مسووليت قانوني علت 
ارجاع و نامه نگاري س��اترا با وزير محترم و سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. ۲. پس از 
نامه نگاري معاونت تنظيم بازار و توسعه كسب و كار 
ساترا با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
وزارت ارتباط��ات و عدم دريافت اي��ن موضوع، در 

جلس��ه مركز ملي فضاي مج��ازي مورخ ۲۰ بهمن 
۹۹ كه با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي و 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط 
مطرح ش��د ولي همچنان در انتظار ورود قاطع آن 
سازمان محترم و ش��اهد تداوم اين تخلف از سوي 
اپراتورهاي تلفن همراه و برداشت غيرقانوني هزينه 
از جيب كاربران رس��انه هاي صوت و تصوير فراگير 
هستيم. ۳. س��اترا به منظور مستند كردن تخلفات 
براي پيگيري هاي بيشتر، اقدام به راه اندازي سامانه 
دريافت شكايات كاربران رسانه هاي صوت و تصوير 
فراگي��ر در خصوص محاس��به غيرقانوني ترافيك 
آنها كرد كه تا كنون گزارش ه��اي واصله حاكي از 
گس��تردگي اين تخلف و اكتساب هزينه هاي قابل 
توجه غيرقانوني توسط اپراتورهاي تلفن همراه بوده 
است. ۴. با توجه به اينكه پيگيري هاي ساترا نشان 
مي دهد اين ش��يوه درآمدزايي اپراتورهاي همراه 
حداقل به مدت دو س��ال انجام ش��ده، همان گونه 
كه پيش از اين مطرح ش��د انتظار از وزارت محترم 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، پيگي��ري هر چه 
سريع تر اين تخلف و عودت تمام مبالغ كسرشده از 

حساب كاربران به آنهاست.«

   رگوالتوري: اپراتورها تخلفي نكرده ان�د
با وجود اين، حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به پيوست گفت 
طبق بررس��ي ها، فعال به اين نتيجه كه اپراتورها در 
اين زمينه تخلفي انجام داده اند، نرس��يده اند، ولي 
موضوع همچنان در دست بررسي است و اگر تخلفي 
احصا شود حتما برخورد خواهد شد. او عنوان كرد: با 
قاطعيت مي توانم بگويم كه باالي ۹۹ درصد ترافيك 
داخلي احصا و به اپراتورها براي نيم بها شدن اعالم 
ش��ده و اپراتورها نيز بر اين اس��اس عمل مي كنند. 
در فهرست اعالمي س��رويس هاي VOD، پخش 
آنالين و س��رويس هايي اينچنيني نيز قرار دارد كه 
ترافيكشان هم نيم بها محاس��به مي شود. فالح در 
واكنش به بررسي ساترا و اثبات تخلف در اين زمينه 
از سمت اپراتورها اعالم كرد: ساترا اگر در اين زمينه 
مصاديقي دارد بايد به ما اعالم كند. همچنين او در 
مورد راه اندازي سايت ثبت تخلف در مورد محاسبه 
ترافيك در سايت ساترا، اعالم كرد كه تنها سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر اساس قانون 
وظيفه نظارت بر عملك��رد اپراتورهاي ارتباطي را 
دارد. ريي��س رگوالت��وري از كاربران خواس��ت در 
صورت برخورد با س��رويس هاي داخلي كه هنگام 
استفاده از آنها ترافيكشان به جاي داخلي، خارجي 
محاسبه مي شود شكايتشان را از طريق سامانه ۱۹۵ 

ثبت و پيگيري كنند.

ادامه از صفحه اولدنياي فناوري

ويژه
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مايكروسافت حالت ويژه كودكان 
را به مرورگر اج اضافه كرد 

مايكروسافت در حال آزمايش امكان افزودن حالت 
ويژه كودكان به مرورگر اينترنتي اج است تا حفظ 
امنيت و حريم ش��خصي آنها در فض��اي مجازي 
س��اده تر ش��ود. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
والدين با استفاده از اين حالت مرورگر اج مي توانند 
وب سايت هاي نامناسب را بلوكه كنند و به راحتي 
در مورد قابل بازديد بودن يا نبودن وب س��ايت ها 
ب��راي فرزندان خ��ود تصميم گي��ري كنند. يكي 
ديگر از مزاياي اس��تفاده از اين حالت، فعال شدن 
قابليت جس��ت وجوي ايمن جست وجوگر بينگ 
است كه دسترسي كودكان به محتواي نامناسب 
را بلوكه مي كند. مايكروسافت اين خدمات را براي 
افراد ۵ تا ۱۲ س��اله ارايه مي كند و فعاًل براي كسب 
اطمينان از قابليت هاي آن در حال تس��ت محدود 
اين س��رويس روي مرورگر اج است. اگر مرورگر اج 
به طور پيش فرض سايتي را براي كودكان نامناسب 
تش��خيص داده و بلوكه كرده باش��د، ولي والدين 
خواستار دسترسي به آن باشند، مي توانند سايت 
يادشده را از حالت غيرقابل دسترس براي كودكان 
خارج كنند. مايكروسافت براي جذاب كردن مرورگر 
اج براي كودكان چند مضم��ون كودكانه نيز براي 
مرورگر يادشده در نظر گرفته كه در صورت تمايل 
قابل فعال كردن هستند. زمان راه اندازي عمومي اين 

خدمات مشخص نيست.

فناوري 5G در عملكرد هواپيماها 
اختالل ايجاد مي كند

سازمان هوانوردي فرانسه هشدار داده موبايل هاي 
5G بايد هنگام فرود و بلند شدن هواپيما از زمين 
خاموش باشند زيرا سيگنال آنها در خوانش ارتفاع 
هواپيما از س��طح دريا اختالل ايجاد مي كند. به 
گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، به گفته مقامات 
س��ازمان هوانوردي فرانسه، مسافران پروازهاي 
 5G هواي��ي بايد موبايل هاي مجهز ب��ه فناوري
را در هواپيم��ا خاموش كنند زي��را اين فناوري 
در تجهي��زات فرود اختالل به وج��ود مي آورد و 
تداخل سيگنالي موبايل هاي مجهز به اين فناوري 
ممكن است اطالعاتي مربوط به سنجش ارتفاع 
را مس��دود كند. اين اطالعات به خلبان نش��ان 
مي دهد در چه فاصله از سطح دريا در حال پرواز 
است. البته در حال حاضر در بسياري از پروازها از 
مسافران خواسته مي شود هنگام فرود و از زمين 
بلند ش��دن هواپيما موبايل هاي خود را خاموش 
كنن��د. زيرا نس��ل هاي قبلي ش��بكه موبايل نيز 
با تجهيزات مس��يريابي و ارتباط��ات در هواپيما 

اختالل ايجاد مي كردند.

باوجود اعالم ساترا مبني بر محاسبه تعرفه بين الملل براي  ترافيك داخلي، رگوالتوري گفت اپراتورها تخلفي نداشته اند

انفعال رگوالتوري يا دخالت ساترا؟

بالك چين چطور به انقالب واقعيت مجازي كمك مي كند؟
تكنولوژي هاي واقعيت مج��ازي و واقعيت افزوده 
امروزه در خط مق��دم انقالب تكنولوژي قرار دارند. 
تكنول��وژي كه كمت��ر از يك دهه پيش ش��بيه به 
فيلم هاي تخيلي ب��ود حاال در زندگ��ي روزمره ما 
حضور دارد. واقعيت مج��ازي در تمامي حلقه هاي 
حيات از تفريح و تحصيل تا صنعت ملك و توريست 
نف��وذ كرده اس��ت. اين پيش��رفت تنه��ا در زمينه 
كاربرد نيست و ارزش بازار نيز افزايش يافته است. 
به گ��زارش پيوس��ت، در س��ال ۲۰۱۹ ارزش بازار 
جهاني واقعيت مجازي كمتر از ۱۵ ميليارد بود اما 
اگر روند به همين ش��كل فعلي باقي بماند تا س��ال 
۲۰۲۴ به ۷۰ ميليارد دالر خواهد رسيد. با توجه به 
حوادث اخير جهان، بازار واقعيت مجازي احتماال با 
سرعت بيشتري رشد خواهد كرد. پريشاني ناشي از 
كوويد-۱۹ و قرنطينه براي صنعت واقعيت مجازي 
بس��يار مثبت اس��ت. باالخره مردم هنوز به دنبال 
تجربيات جديد هستند و واقعيت مجازي اين تجربه 
را در اختيار آنها ق��رار مي دهد؛ كاربران مكان هاي 
متع��ددي را در جهان ما مالق��ات مي كنند و حتي 
بدون خطر و حفظ فاصله اجتماعي وارد جهان هاي 
 )Victoria VR( جديد مي شوند. ويكتوريا وي آر
يك اكوسيس��تم مبتن��ي بر بالك چين اس��ت كه 
چندين پلتفرم واقعيت مج��ازي را متحد مي كند 
و يك جهان كامل پ��ر از محتواي تصويري را ايجاد 
مي كند كه به طور كامل روي شبكه بالك چين ثبت 
شده اند. اما واقعيت مجازي تنها صنعتي نيست كه 

به تازگي رشد كرده است. 
ديگر بازيگران مشهور س��ال هاي اخير تكنولوژي 
بالك چين و رمزارز ها هستند. از زمان سقوط بازار 
رمزارزها در سال ۲۰۱۸ تا به امروز اين صنعت احيا 
ش��ده و حاال قدرتمندتر از هميش��ه است. مردم به 
صورت طبيعي شروع به تركيب بالك چين و واقعيت 
مجازي كرده اند. نتيجه اين شد كه اين دو تكنولوژي 
به خوبي با يكديگر همخواني دارند. اول از همه اينكه 
بالك چين به شما اجازه مي دهد تا محتواي واقعيت 
مجازي را ب��دون كاهش امنيت نامتمركز كنند. در 
واقع با اس��تفاده از بالك چين مي توانيد يك جهان 
مجازي كامل ايجاد كنيد كه پر اس��ت از مخلوقات 
كاربران و براس��اس قوانيني فعالي��ت مي كند كه 
كارب��ران آن را ايجاد كرده اند و توس��عه دهندگان 
پلتفرم دخالت��ي در اين موضوع ندارن��د. كاربران 
مي توانن��د جهاني ايجاد كنند ك��ه واقعا به خودي 
خود زنده اس��ت و به كاربران اجازه مي دهد بدون 
هيچ خط��ري آن را تجربه كنند. دوم اينكه با وجود 
نامتمركز بودن محافظت از حق كپي رايت به لطف 

بالك چين به خوبي انج��ام مي گيرد؛ از آنجايي كه 
اعتبار كار خالقانه اش��خاص روي بالك چين ثبت 
ش��ده اس��ت هيچ كس قادر به س��رقت آن نيست. 
محافظت از كپي رايت روند بهتري خواهد داش��ت 
و سيستم محافظت مناسب به پلتفرم هاي واقعيت 
مجازي اج��ازه مي دهد ت��ا به بخش هاي��ي از يك 
اكوسيستم واحد تبديل ش��وند. سوم اينكه تلفيق 
اين جهان با بازار پرس��ود رمزارز ها، جذب طرفدار 
براي واقعيت مجازي را س��اده تر مي كند. اگر مردم 
بدانند كه در كنار زمان گذاشتن براي جهان مجازي 
از آن درآمد خواهند داشت عالقه آنها به اين جهان 

افزايش مي يابد.

    پلتفرمي خالق كه واقعيت مجازي 
و بالك چين را تلفيق  مي كند

يكي از پروژه هايي كه به خوبي از مزيت هاي تلفيق 
بالك چي��ن و واقعي��ت مجازي اس��تفاده مي كند 
ويكتوريا وي آر اس��ت. اين پروژه يك اكوسيس��تم 
مبتني ب��ر بالك چين اس��ت كه چندي��ن پلتفرم 
واقعيت مج��ازي را تلفيق مي كن��د و جهاني پر از 
محتواي تصويري ايجاد مي كند كه روي بالك چين 
ثبت مي ش��وند. درنتيجه كارب��ران ويكتوريا وي آر 
بدون خطر يا نياز به س��فر مشغول به كار مي شوند، 
مقصد ه��اي توريس��تي را مالق��ات مي كنن��د، در 
جلسات شركت مي كنند، از كنسرت لذت مي برند 
و بازي مي كنند. به عالوه ويكتوريا وي آر به كاربران 
خود اجازه مي دهد تا با معامله و راه اندازي كس��ب 
و كار در جهان مجازي، در دنياي واقعي هم درآمد 
داشته باش��ند. با شركت و س��رمايه گذاري در اين 
پلتف��رم از طريق توكن ويكتوري��ا وي آر مي توانيد 
درآمد پايداري تا ۲۰ درصد س��اليانه داشته باشيد. 
كاربران براي دريافت اي��ن درآمد بايد توكن وي آر 
 )DEXFIN( را در حس��اب هاي صرافي دكسفين

نگهداري كنند.
 اين پلتفرم رمزارزي ني��ازي به خدمات تخصصي 
براي تمامي جوانب رمزارز را حذف مي كند و امكان 
معامله، نگهداري، دسترسي به كمپين هاي جذب 
سرمايه و دارايي هاي توكنيزه شده را فراهم مي كند. 
 DXF همچنين در اين صراف��ي با نگهداري توكن
مي توانيد در معامالت خود س��ود كني��د و درآمد 
پايدار داشته باشيد. ويكتوريا وي آر راه را براي نسل 
جديدي از پروژه ه��اي تلفيق بالك چين و واقعيت 
مجازي باز مي كند و كاربران هم از مزايا و آزادي هاي 
واقعيت مجازي سود مي برند و هم در جهان واقعي 

درآمد خواهند داشت. 

  تنديس سيمين جايزه ملي مديريت مالي ايران
 به شركت فوالد خوزستان رسيد

در يازدهمين همايش مديريت مالي ايران، شركت فوالد 
خوزستان موفق به دريافت تنديس سيمين جايزه ملي 

مديريت مالي ايران شد.
به گزارش خبرنگار روابط  عمومي، يازدهمين دوره جايزه 
مل�ي مديريت مالي ايران ۲۸ بهمن م�اه ۱۳۹۹ با حضور 
جمعي از مسووالن كشوري، مديران شركت  ها و اساتيد 
دانشگاه در س�الن همايش هاي بين المللي رازي تهران 

برگزار شد.
در ابتداي اين همايش دكتر مجيد قاسمي، رييس انجمن 
مديريت مالي ايران با اشاره به اهميت پرداختن به اقتصاد 
مقاومتي گفت: خوشحاليم شكل گيري انجمن مديريت 
مالي ايران را در سال جاري اعالم كنيم. اقتصاد مقاومتي 
بر اساس شعور ملي شكل گرفته و براي رسيدن به نقطه 

عطف، مي بايست دست به دست هم دهيم.
وي اف�زود: سياس�ت  هاي اقتص�اد مقاومتي بر اس�اس 
فرمايش�ات مقام معظم رهبري و از سوي صاحب  نظران 
تعيين شده اس�ت. اجرايي ش�دن اقتصاد مقاومتي در 
بس�تر تالش و همت مديران عالي و اجرايي امكان  پذير 

است.
قاس�مي گفت: مبحث مال�ي مهم  ترين بخ�ش اقتصاد 
مقاومتي را ش�كل مي دهد. اصالح و تقويت نظام پولي و 
مالي كش�ور از مهم  ترين اهداف اقتصاد مقاومتي است. 
اين ساختار بايد به سمت تقويت و حمايت بخش واقعي 

اقتصاد حركت كند. 
در ادامه اين مراسم دكتر محمدرضا انواري، دبير انجمن 
مديريت مالي ايران، س�ال جاري را يكي از سخت  ترين 
سال هاي اقتصاد كش�ور دانست و افزود: در سال ۱۳۹۹ 

به واسطه  تشديد تحريم  هاي ظالمانه، در كنار همه گيري 
ويروس كرونا، صدمات بس�ياري به بخش هاي مختلف 

كشور به ويژه بخش مالي وارد شد.
وي گفت: حضور داوطلبانه مديران مالي در اين همايش 
نش�ان از درك باالي فكري و ش�فافيت مالي س�ازمان 

مربوطه است. 
گ�زارش خبرنگار ما حاكي اس�ت، هماي�ش جايزه ملي 
مديريت مالي ايران كه از س�ال ۱۳۸۹ هر س�اله برگزار 
مي شود، بسترساز بهبود و ارتقاي سطح مديريت مالي 
و اقتصادي در ش�ركت  ها و س�ازمان هاي شركت كننده 
است. حمايت مديريت مالي حرفه اي در مسير دستيابي 
به جايگاه واقعي در ش�ركت  ها و س�ازمان ها، تشويق و 
ترغيب شركت ها براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط 
قوت و ضع�ف و زمينه  هاي بهبود، ايج�اد فضاي رقابتي 
مناسب و حرفه اي شركت ها و سازمان هاي ايراني، تعريف 
راهبردي از مديريت مالي و اقتصادي سازمان در جهت 
دس�تيابي به اهداف اس�تراتژيك، معرفي و قدرداني از 
ش�ركت  ها و س�ازمان هاي برتر مالي و اقتصادي، فراهم 
كردن امكان تبادل تجربيات موفق مديران مالي از جمله 

اهداف برگزاري اين همايش به شمار مي رود.
گفتن�ي اس�ت، در پايان اين مراس�م تنديس س�يمين 
يازدهمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران به سركار 
خانم هدايت پور، مدير حسابرسي داخلي به نمايندگي از 

شركت فوالد خوزستان اهدا شد.
اين شركت در دهمين دوره همايش جايزه ملي مديريت 
مالي ايران در سال ۱۳۹۸ موفق به كسب تنديس بلورين 

شده بود.

معضالت ارز چند نرخي
در كنار آن، ارز دولتي به شكل كامل اجرايي نمي شود 
و بعضي ش��ركت ها از آن بهره مند مي ش��وند و برخي 
مجبوردند در اين فضا با آنها رقابت كنند. به اين ترتيب 
هم هزينه توليدكننده باال مي رود و هم قيمت كاالها باال 
مي رود. ما بارها گفته ايم كه اگر بناست از اقشار كم درآمد 
حمايت شود، مي توان اين حمايت را به شكل مستقيم 
انجام داد و در كنار آن با واقعي كردن فضاي اقتصادي، 
توليدكننده بايد بتواند در فضاي واقعي تصميم گيري 
كند. با عبور از ارز چندنرخي، نظم و شفافيت به اقتصاد 
بازمي گ��ردد و در فضاي رقابت، حت��ي امكان كاهش 
قيمت ها نيز وجود دارد اما در شرايط غير رقابت جز اينكه 
فضا غيرشفاف شود و حتي كمك ها به اقشاري كه بايد 
آن را دريافت كنند نيز نمي رسد. به اين ترتيب هرچه 
زودتر از سياست هاي غلط بازگرديم قطعا به نفع اقتصاد 

كشور خواهد بود.

زنان كولبر صاحب شغل مي شوند
هر چند آمار دقيق، قطعي و متقني از تعداد كولبران در 
ايران موجود نيست اما آمارهاي غيررسمي از فعاليت 
۸۰ تا ۱۷۰ هزار كولبر در مرزهاي غربي كشور حكايت 
دارد. همچني��ن اگر كولبري در س��ال هاي نه چندان 
دور تنها مختص مردان بود اما ش��واهد نشان مي دهد 
كه ام��روزه زنان زيادي به ناچ��ار رزق و روزي خود را از 
اين راه تحصيل مي كنند و پا به پاي مردان، س��اعت ها 
پياده روي طاقت فرس��ا همراه با مخاطرات فراوان را در 
ارتفاعات صعب العبور به جان مي خرند. زناني كه اغلب 
به شكل ناشناس و با چهره هاي پوشيده، گرفتار معضل 
كولبري هستند.  با وجودي كه در سال هاي اخير از رفع 
معضل كولبري و ساماندهي كولبران زياد سخن به ميان 
آمده و وعده و وعيد و طرح هاي مختلف ارايه شده، اما در 
عمل، اتفاق خاصي نيفتاده و راهكاري اصولي انديشيده 
و عملياتي نشده است.  در اين ميان، بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام ك��ه توانمندي و ايجاد فرصت هاي 
ش��غلي در مناطق محروم و كم برخوردار كش��ور را در 
دس��تور كار خود قرار داده است، امسال ورودي جدي 
داشته به حوزه اشتغال زايي كولبران سه استان مرزي 
كردستان، كرمانش��اه و آذربايجان غربي و قرار است تا 
پايان سال ۹۹، ۱۱ هزار ش��غل را براي اين كولبران به 
بهره برداري برساند.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين 
بنياد همچنين درصدد شناسايي زنان كولبر نيز برآمده 
و تا به امروز تعدادي طرح اشتغال زايي خرد و خانگي را 

براي اين زنان راه اندازي كرده است.

ديدار مديران عامل همراه اول و 
بانك ملت براي گسترش همكاري ها

مدي��ران عام��ل هم��راه اول و بان��ك مل��ت ب��راي 
هوشمندس��ازي خدمات تفاهم كردن��د. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، عصر 
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ محمد بيگدلي، مديرعامل 
بانك ملت با حضور در س��اختمان مركزي همراه اول 
بر حسن تعامل بين اين بانك و همراه اول تأكيد كرد. 
در اين مراس��م كه جمعي از مديران همراه اول و بانك 
ملت حضور داش��تند، مديرعام��ل بانك ملت ضمن 
استقبال از گسترش همكاري ها بر حركت در راستاي 
رضايت مردم و هوشمند كردن خدمات تأكيد كرد و 
گفت: هوشمندسازي خدمات رضايت مشتريان را در 
پي خواهد داش��ت.  وي افزود: اميدوارم خدمات بهتر 
و جديدتر در كميته هاي تخصصي بررسي شود تا به 
زودي به صورت عملي ارايه گردد. مهدي اخوان بهابادي، 
مديرعامل همراه اول نيز با اش��اره ب��ه اينكه در حوزه 
مشترك اپراتور و بانك آمادگي همكاري وجود دارد، 
اظهار كرد: پيشنهاد مي كنم نشست مشتركي در سطح 
معاونت ها انجام شود تا اقدامات الزم و مقدماتي براي 

ارتقاء خدمات بانكي و اپراتوري به مردم صورت پذيرد.

تقدير و تشكر خاص وزير ارتباطات 
از همراه اول براي توسعه »شاد«

ركوردهاي قابل توجه »ش��اد« به عن��وان بزرگ ترين 
اپليكيشن تعاملي كشور، مورد توجه مسووالن ارشد 
كشور قرار گرفت و منجر به تقدير و تشكر خاص وزير 
ارتباطات از مديرعامل همراه اول شد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، كاركرد شبكه 
»شاد« روز گذشته پس از گزارش وزير آموزش و پرورش، 
در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي با حضور سران سه 
قوه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حجت االسالم حسن 
روحاني، رييس جمهور ضمن قدرداني از دستگاه هاي 
مس��وول و وزارت آموزش و پرورش در ايجاد و توسعه 
شبكه شاد، اظهار كرد: با توجه به اهتمام دولت به موضوع 
عدالت آموزشي، ش��بكه شاد توانس��ته است به مدد 
اقداماتي كه در سال هاي اخير در خصوص گسترش و 
توسعه زيرساخت هاي ارتباطي انجام شده و به وسيله 
پيام رساني بومي با بهره گيري از دانش و توانايي داخلي، 
عدالت آموزش��ي را محقق كن��د و از اين نظر مي تواند 
الگوي مناسبي براي تحقق پيام رسان هاي داخلي باشد.

محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات ني��ز امروز ضمن تقدير و تش��كري خاص از 
مديرعامل همراه اول و تمامي تيم فني شاد، در صفحه 
مجازي خود به ذكر آماري اجمالي از وضعيت اين شبكه 
پرداخت.براس��اس گزارش آماري منتشر شده توسط 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، بيشينه پهناي باند 
ش��اد ۴۰۳ گيگابيت بر ثانيه است و تاكنون حدود ۲۵ 
ميليارد پيغام و بيش از ۹ ميليارد فايل روي اين پلتفرم 
ارسال شده است.بالغ بر ۱۲.۷ ميليون دانش آموز، ۱۱۵ 
هزار و 666 مدير و ۷۲۷ هزار و ۵۳۷ معلم روي اين پلتفرم 
آموزشي فعال هس��تند.آذري جهرمي با اشاره به اين 
ركوردهاي قابل توجه نوشت: در شاد اقدام مهمي براي 
آموزش مجازي انجام شد؛ همه دست به دست هم دادند 

تا آموزش تعطيل نشود.



تعادل - گروه خودرو|
بررسي قيمت هاي بازار خودرو در هفته اي كه گذشت 
نشان دهنده ثبات نسبي قيمت ها و ركود در بازار خودرو 
بود. با وجود اينكه نرخ ارز در طول اين هفته تا حدودي 
روند افزايش��ي داش��ت؛ اما تاثير به خصوصي در بازار 
خودرو به دنبال نداشت. در حال حاضر تنها خريداران و 
مصرف كنندگان واقعي در بازار خودرو فعاليت مي كنند. 
در همين حال، طي روزهاي گذشته در جريان بررسي 
طرح س��اماندهي صنعت و بازار خ��ودرو در مجلس 
شوراي اسالمي، عرضه خودرو در بورس كاال با اكثريت 
آرا در كميسيون صنايع به تصويب رسيد. بنابر اعالم، 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، در جلسه 
بعدازظهر روز سه شنبه كميسيون صنايع، ماده ۴ طرح 
ساماندهي صنعت خودرو اعاده شده از شوراي نگهبان با 
حضور نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و 
اصالح شد، كه بر اساس اين اصالح مقرر شد خودروهاي 
توليد شده داخلي در بورس عرضه شوند. در اين ماده 
قيمت پايه عرضه خودرو در بورس توس��ط سازمان 
حمايت تعيين شده و ساز و كار تحقق اين مهم بايد در 
بورس مهيا شود. برخي از كارشناسان اين حوزه بر اين 
باورند كه عرضه خودرو در بورس مي تواند عاملي براي 
حذف رانت و داللي در بازار خودرو شود. در واقع هدف از 
ايجاد محدوديت براي خريد خودرو از طريق بورس اين 

است كه مصرف كنندگان واقعي اقدام به خريد كنند.

    روند قيمت ها در بازار خودرو 
روز دوشنبه عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت معدن 
و تجارت در حاشيه كميسيون اقتصادي مجلس خبر 
از تداوم روند كاهشي قيمت خودرو داد و به اين نكته 
اش��اره كرد كه قيمت خودروهاي خارجي نيز در بازار 
دچار ركود ش��ده اس��ت. به گفته او، سياست كشور 
افزايش توليد خ��ودروي داخلي اس��ت كه خيلي تا 
كنون توانس��ته ايم در اين مس��ير موفق عمل كنيم 
و حركتي رو به رش��د داشته باش��يم. عالوه بر اين در 
توليد قطعات داخلي نيز عملكرد خوبي داش��ته ايم. 
در همين حال، نعمت اهلل كاشاني نسب، نايب رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در گفت وگو با »ايلنا«، 
در مورد وضعيت بازار خودرو در اظهاراتي گفته است: 
قيمت ها تقريبا ثابت شده است و خريد و فروش فقط از 
طرف كساني كه مصرف كننده واقعي هستند، صورت 
مي گيرد. براساس قيمت هاي اعالمي از سوي او، درپايان 
هفته پژو 206 تيپ 2 حدود 195 تا 196 ميليون تومان و 
تيپ 5 حدود 275 ميليون تومان، پژو 206 صندوق دار 
250 ميليون تومان، پرايد 108 تا 110 ميليون تومان، 
پژوپارس 215 ميليون تومان و پژوپارس دوگانه س��وز 
238 تا 239 ميلي��ون تومان، تيبا صن��دوق دار 122 
ميليون تومان، پژو ۴05 ح��دود 188 تا 190 ميليون 
تومان و كوئيك 1۴8 ميليون توم��ان در بازار خريد و 
فروش مي شوند. اما وضعيت قيمتي خودروهاي خارجي 
به چه شكلي است؟ نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در اين باره گفته است: بازار خودروهاي خارجي 
دچار ركود اس��ت و خريد و فروشي براي اين خودروها 
صورت نمي گيرد. قيمت خودروهاي خارجي نسبت 
به دوماه گذشته حدود 30 درصد كاهش داشته است 
و افزاي��ش نرخ دالر و به تبع آن افزايش نس��بي قيمت 

خودروها بر نرخ خودروهاي خارجي تاثيري نگذاشته 
است چراكه در اين بازار خريداري وجود ندارد. از سوي 
ديگر، سعيد مدني، مديرعامل اسبق سايپا در خصوص 
افزايش قيمت خودرو در بازار ايران مي گويد: علت اصلي 
گراني خودرو را مي ت��وان در محدوديت هاي وارداتي 
جست وجو كرد. هرچند به خاطر مسائل سياسي 30 
درصد قيمت خودرو طي چند ماه گذشته كاهش يافته، 
اما اين در حالي اس��ت كه انتظار مي رود روند كاهشي 
قيمت خودرو بين 20 ت��ا 30 درصد ديگر هم ادامه دار 
باش��د؛ حال اگر بازار خودرو به مانند گذشته بود يعني 
واردات خودرو انجام مي شد، بازار خودرو متعادل مي شد. 

    عرضه خودرو در بورس تصويب شد
در اين ميان اما برخي كارشناس��ان خودرويي بر اين 
باورند كه با توجه به تجربه موفق صنايع ديگر در بورس 
كاال، بهتر است خودرو نيز در بورس كاال عرضه شود تا 
بحث رانت و داللي در بازار خودرو كه ناشي از دو نرخي 
بودن است از بين برود. در اين زمينه حتي رييس قوه 
قضاييه نيز پيشنهاد عرضه مستقيم خودرو در بورس 
كاال را ارايه داده بود كه به نظر مي رسد با پرورش اين 
ايده قادر به عملياتي كردن اين موضوع خواهيم بود. 
با ورود خودرو در بورس كاال، شفافيت و امكان نظارت 
دقيق از سوي نهادهاي مسوول، جاي خود را به بحث 
قيمت گذاري مي دهد و اين بوروكراس��ي اداري براي 
قيمت گذاري بين ش��وراي رقابت و ستاد تنظيم بازار 
نيز ديگر وجود نخواهد داش��ت. از طرفي اگر خودرو 
در بورس عرضه ش��ود، ضمن از دست رفتن تدريجي 
هيجان سرمايه گذاري در بازار، به احتمال زياد جلوي 
ضرر و زيان خودروسازان نيز گرفته مي شود. البته طبق 
گفته حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع 

و معادن مجلس شوراي اسالمي در جلسه بعدازظهر 
روز سه شنبه كميسيون صنايع، ماده ۴ طرح ساماندهي 
صنعت خودرو اعاده شده از شوراي نگهبان با حضور 
نماينده ش��وراي نگهبان مورد بررس��ي قرار گرفت و 
اصالح شد، بر اساس اين اصالح مقرر شد خودروهاي 
توليد شده داخلي در بورس عرضه شوند. در اين ماده 
قيمت پايه عرضه خودرو در بورس توس��ط سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين شده 
و س��از و كار تحقق اين مهم بايد در بورس مهيا شود. 
عالوه بر اين بايد به اين موضوع توجه داشت كه در طرح 
كنوني كه مربوط به شوراي نگهبان است عرضه خودرو در 
بورس فقط براي خودروهاي داخلي است، اما در طرحي 
كه در كميسيون مجلس در حال بررسي است موضوعات 
ديگري در زمينه بومي سازي، كيفي سازي، قطعه سازان و 

خودروهاي خارجي در مجلس مطرح است.
بنا به توضيحات سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس از طرفي  قيمت گذاري دستوري همانطور كه 
از جنس آن مشخص اس��ت بايد به صورت دستوري 
اعالم شود كه اين محصول در بورس با قيمتي مشخص 
فروخته ش��ود، در حالي كه در خ��ودرو اين اتفاق رخ 
نمي دهد. در خ��ودرو با قيمت تمام ش��ده محصول 
مواجه هستيم كه با شرايط و معيارهايي مشخص شده 
و سود معقولي هم داريم كه با شيوه اي مشخص معين 
مي ش��ود. بنابراين قيمتي كه قرار است براي خودرو 
تعيين ش��ود به گونه اي اس��ت كه براي ساير كاالها 
در بورس انجام مي ش��ود، يعني قيمت پايه مشخص 
مي شود و در انتها رقابت قيمت فروش را تعيين مي كند 
و به هيچ عنوان با قيمت گذاري دستوري براي خودرو 
در بورس مواجه نخواهيم بود. نماينده مردم فس��ا در 
مجلس يادآور ش��د: طرح ساماندهي صنعت خودرو 

مصوب مجلس دهم بود كه شوراي نگهبان به ماده ۴ 
آن ايراد گرفت. اين موضوع در جلسه امروز كميسيون 
بررس��ي و ايرادات آن رفع شد. وي درباره طرح تحول 
بازار و صنعت خودروي سبك كه در كميسيون صنايع 
مجلس يازدهم تدوين ش��ده، گفت: كليات اين طرح 
در كميسيون صنايع و معادن تصويب شده و جزئيات 
آن در دست بررسي است و كميسيون پس از بررسي 
بودجه به آن رس��يدگي خواهد كرد. عالوه بر عرضه 
خودرو در بورس، مسائلي مانند كيفيت، بومي سازي، 
قطعه سازان، خدمات پس از فروش و... نيز در آن بررسي 
شده است. در همين رابطه فيروزي در رابطه با تصميمات 
اتخاذ شده توسط مجلس براي عرضه خودرو در بورس 
در گفت وگو با »ايرنا« به ارايه توضيحاتي پرداخته است. 
او گفته است: »عرضه خودرو در بورس به گونه اي است 
كه قيمت تمام ش��ده خودرو همراه با سود منطقي كه 
بايد لحاظ شود، با نظر شوراي رقابت مشخص مي شود. 
از س��وي ديگر محدوديت هايي براي خريد خودرو از 
طريق بورس وج��ود دارد، بدين صورت كه افرادي كه 
اقدام به خريد خودرو از طريق بورس مي كنند تا سه سال 
امكان فروش ندارند و در صورت فروش بايد تا 30 درصد 
از قيمت خودرو را به عن��وان عوارض پرداخت كنند.« 
همچنين نكته مهم ديگر اين است كه عرضه خودرو در 
بورس براي شرايطي است كه وضعيت بازار داراي نوسان 
است و تقاضا بيشتر از عرضه باشد، به محض اينكه بازار 
خودرو به وضعيت متعادل برسد، خودروسازان خريد 
و فروش را به شيوه عادي انجام مي دهند. عالوه بر اين 
 عرضه خودرو در بورس كاال موجب ايجاد تعادل در قيمت 
خودرو خواهد شد و از طرف ديگر افرادي اقدام به خريد 
مي كنند كه مصرف كننده واقعي بوده و در نهايت خودرو 

از حالت يك كاالي سرمايه اي خارج مي شود.
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وعده يك مقام مسوول
درباره قيمت مرغ

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران كاهش 
قيمت مرغ را منوط به عرضه بيشتر در ميدان بهمن و 
همكاري وزارت صنعت، مع��دن و تجارت عنوان كرد. 
حشمت اهلل عس��گري در جلس��ه تنظيم بازار استان 
تهران با اشاره به توليد مرغ استان تهران اظهار داشت: 
8 درصد مرغ اس��تان تهران، توس��ط خود استان و 92 
درصد ديگر از س��اير استان هاي ديگر تامين مي شود و 
متاسفانه مرغي كه از استان هاي ديگر وصول مي شود، 
باالتر از قيمت مصوب اس��ت؛ اگر مرغ وصول ش��ده از 
استان هاي ديگر، در استان تهران تحويل گرفته نشود به 
 استان هاي ديگر فرستاده و باعث افزايش قيمت مي شود.

 وي سپس گفت: برخي استان ها نا به جا، مرغ را باالتر از 
نرخ مصوب قيمت گذاري كرده اند كه اين خود آشكارا 
تخلف است و حدود اختيارات تنظيم بازار استاني نيست؛ 
همراهي نكردن استان هاي ديگر در رعايت قيمت مصوب 
مرغ باعث بروز مشكالتي در استان تهران مي شود و لذا با 
توجه به اينكه تامين مرغ كافي در استان تهران نسبت به 
مرغ با قيمت هاي پراكنده اولويت دارد. بنابراين مجبوريم 
كه مرغ ها را با هر قيمتي تحويل بگيري��م. وي افزود: با 
هماهنگي سازمان جهاد كش��اورزي استان ها و برنامه 
حملي كه بزودي تهيه مي شود از طريق استانداري تهران 
هماهنگي هاي الزم جهت حمل مرغ ها از استان مبدا به 
مقصد ميدان بهمن انجام مي شود؛ معتقديم اگر قيمت 
مرغ در ميدان بهمن تعديل شود، قيمت مرغ در سطح 
كشور تعديل مي شود. عسگري با اشاره به آشفتگي قيمت 
مرغ در 6 ماهه گذشته افزود: مشكل توليد مرغ در استان 
تهران نداريم و تنها مشكل اختالف نظر ميان ستاد تنظيم 
بازار كشور و اتحاديه مرغداران كشور است كه اتحاديه 
مرغداران اظهار مي كنند قيمت مصوب بسيار كم است و 

ستاد تنظيم بازار كشور، اين مساله را نمي پذيرد.

آخرين وضعيت واردات دارو
و تجهيزات پزشكي

ايس�نا | در 10 ماهه اول امسال بيش از 1.3 ميليارد 
دالر دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي وارد شده است. 
بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي مشمول دريافت ارز 
۴200 توماني مي شود و هر ساله دولت منابعي را براي 
تخصيص ارز به اين بخش و چند قلم ديگر كاالي اساسي 
با نرخ ترجيحي اختصاص مي دهد. اين در حالي است كه 
بررسي وضعيت واردات در 10 ماه اول نشان مي دهد كه 
كل واردات كاالهاي اساسي در اين مدت 19.7 ميليون 
تن به ارزش 9.8 ميليارد دالر بوده است كه 12.۴ هزار 
تن آن به دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي اختصاص 
داشته است. ارزش واردات دارو و تجهيزات و ملزومات 
پزش��كي در اين دوره به بي��ش از 1.350 ميليارد دالر 
مي رسد. البته در كنار داروهاي انساني، داروهاي دامي 
ضروري نيز در اين مدت وارد شده كه حدود ۴03 تن به 
ارزش 53 ميليون دالر بوده است. تغيير مبناي ارزي و 
حذف ارز ترجيحي يكي از مباحث پر چالش در جريان 
بررسي اليحه بودجه 1۴00 بود كه مجلس تاكيد داشت 
كه ارز ۴200 تومان از كاالهاي اساس��ي حذف ش��ود 
اما در نهايت ب��ا اصالحاتي كه در اليحه بودجه صورت 
گرفت تخصيص ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي و 
به ويژه دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز همچنان ادامه 
خواهد يافت. تعرفه گمركي براي واردات دارو، تجهيزات 
پزشكي، كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات نيز 

همچنان با نرخ ترجيحي اعمال خواهد شد.

 تبادل كاال در مرز دوغارون
از سر گرفته مي شود

سخنگوي گمرك گفت: بعد از اعالم آمادگي گمرك 
ايران براي ارس��ال كاالهاي فس��ادپذير و همراهي 
گمرك افغانستان اولين محموله كاالهاي فسادپذير 
از گمرك »دوغارون« خراسان رضوي خارج و وارد 
گمرك »اسالم قلعه« افغانستان شد. به گفته سيد 
روح اهلل لطيفي، حدود 30 كاميون كاالي صادراتي 
فسادپذير كه عمدتا ميوه و سبزيجات است، بعدازظهر 
روز گذشته وارد خاك افغانستان و گمرك »اسالم 
قلعه« اين كشور شدند. وي افزود: كاركنان گمرك 
»اس��الم قلعه افغانستان« مستقر ش��دند و يكي از 
باس��كول هاي اين گم��رك نيز براي انج��ام توزين 
محموله هاي تجاري فعال شده است . لطيفي تاكيد 
كرد: گمرك ايران آمادگي دارد به ش��رط آمادگي و 
پذيرش گمرك افغانستان در »اسالم قلعه« تشريفات 
گمركي كاالهاي سريع الفساد و ساير محموله هاي 
صادراتي و ترانزيتي براي ورود به افغانس��تان انجام 
دهد. سخنگوي گمرك افزود: بعد از حريق گسترده 
در اين گمرك، اولين محموله هاي تجاري از بازارچه 
مرزي، منطقه ويژه و گمرك »دوغارون« خراس��ان 

رضوي به افغانستان ارسال شد. 

جزئيات پرداخت تسهيالت 
رونق توليد در 10 ماه

شاتا|در 10 ماهه امسال بيش از 101 هزار و 9۴1 
ميليارد ريال تسهيالت براي تامين مالي بنگاه هاي 
توليدي كوچك و متوسط و طرح هاي نيمه تمام با 
پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد در راستاي اقتصاد 
مقاومتي و در قالب پروژه رونق توليد پرداخت شده 
اس��ت. بر اساس آمار ارايه ش��ده از سوي دفتر آمار 
و فرآوري داده هاي معاونت ط��رح و برنامه وزارت 
صمت، اين ميزان تسهيالت به 3 هزار و ۴39 بنگاه 
و طرح در 10 ماهه امس��ال پرداخت شده است. بر 
اين اساس در 10 ماهه امسال 13 هزار و ۴۴6 بنگاه 
توليدي و طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باالي 
60 درصد براي دريافت تس��هيالت ثبت نام كرده 
بودند. پراكندگي پرداخت اين تس��هيالت در 31 
استان كش��ور و مناطق آزاد بوده است. در اين بازه 
زماني همچنين 7 هزار و 8۴5 فقره معرفي به بانك 
براي دريافت بيش از 319 هزار و 976 ميليارد ريال 

تسهيالت انجام شده است.

مشاركت ذوب آهن در ساخت 
راه آهن چابهار زاهدان

ستودني است
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان در 
بازديد از غرفه ذوب آهن در نمايشگاه ماينينگ گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد كشور 
از صنعت ساختمان تا صنايع توليدي نقش بي بديلي 
داش��ته اس��ت كه همگان به آن واقف هستند.  وي 
اف��زود: تنوع و توليد محصوالت اس��تراتژيك در اين 
شركت فرصت هاي بس��ياري را در صنايع باال دست 
و پايين دس��ت ايجاد كرده است.  استاندار سيستان 
و بلوچس��تان تصريح كرد: فعاليت و مش��اركت اين 
ش��ركت در طرح هاي بزرگي مانند راه آهن چابهار و 
زيرساخت هاي ريلي اس��تان سيستان و بلوچستان 
ستودني اس��ت و اميدواريم پيون��د مجموعه بزرگ 
ذوب آهن اصفهان و اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
تداوم ياب��د. وي به لزوم تامين م��واد اوليه مورد نياز 
ذوب آهن اشاره كرد و گفت: با تامين پايدار مواد اوليه، 
اين ش��ركت مي تواند با ظرفيت كامل توليد داشته 
باش��د و لذا اميدواريم مسووالن مبنا را بر تامين مواد 
اوليه كارخانه هاي داخلي قرار دهند تا ارزش آفريني 

بيشتري را شاهد باشيم.

    فرماندار شهرستان تفنان: ذوب آهن 
اصفهان نقطه عطف صنعت ايران است

فريبا برنايي بجد، فرماندار شهرستان تفنان در بازديد از 
غرفه ذوب آهن گفت: توليد محصول ريل در ذوب آهن 
اصفهان توسعه و پيشرفت استان هاي مختلف كشور 
و همچنين سيستان و بلوچستان را در پي دارد و اين 
اقدام ش��اخص، قابل تقدير اس��ت. وي افزود: استان 
سيستان و بلوچستان در واقع رنگين كماني از معادن 
است اما متاسفانه از نظر درصد اكتشافات پايين ترين 
رتبه را در سطح كش��ور دارا است لذا سرمايه گذاري 
ذوب آهن در اين استان پيشرفت آن و همچنين تامين 
مواد اوليه مورد نياز كارخان��ه را در پي دارد. فرماندار 
شهرستان تفنان خاطرنشان كرد: ذوب آهن اصفهان 
نقطه عطف صنعت ايران است و همواره در كنار توليد 
انواع محصوالت فوالدي در زمينه مسووليت اجتماعي 

نيز دستاوردهاي شاخصي داشته است.

برگزاري رويداد فناورانه
»كمپ رقابتي هوش مصنوعي« 

با مشاركت همراه اول
تيم هاي خالق ب��ا حمايت هم��راه اول مي توانند 
ايده ه��اي هوش مصنوعي خ��ود را در يك رويداد 
10هفته اي به س��اخت نمونه اوليه تبديل كنند. 
به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، رويداد فناورانه »كمپ رقابتي هوش 
مصنوعي« با مش��اركت همراه اول، هاب ش��هيد 
بهشتي و پارك علم وفناوري دانشگاه شهيد بهشتي 
با هدف حماي��ت از تيم هاي خ��الق در اين حوزه 
برگزار مي ش��ود و تيم هاي برتر امكان تبديل ايده 
خود به پروتوتايپ را خواهند داشت. تيم ها و افراد 
متخصص در زمينه كسب وكار هوش مصنوعي پس 
از ثبت نام در سايت استارهاب، وارد مرحله غربالگري 
مي شوند و پس از آن طي يك فرآيند 10 هفته اي در 
كمپ رقابتي حضور پيدا مي كنند تا ضمن استفاده 
از آموزش هاي تخصص��ي و منتورينگ حرفه اي، 
ايده خود را به پروتوتاي��پ قابل ارايه تبديل كنند. 
در پايان كمپ، تيم ها از طريق يك فرآيند بازي وار 
شده كه شرايط بازار واقعي را شبيه سازي مي كند، 
پروتوتايپ خود را ارايه مي دهن��د. 5 تيم برتر اين 
فرصت را خواهند داش��ت كه عالوه بر كسب رتبه 
و جايزه، در صورت اخذ امتيازات الزم تا ۴ ميليارد 
تومان خدمات و سرمايه دريافت كنند و وارد روند 
حمايت هاي تكميلي شوند. همچنين جوايزي براي 
تيم هاي اول تا سوم در نظر گرفته شده كه به ترتيب 
20 ميليون تومان، 13 ميليون تومان و 10 ميليون 
تومان خواهد بود. در اين ماراتن 10 هفته اي، تيم ها 
از خدماتي چون»منتورينگ توسط مجموعه هاي 
خبره«  AI،   س��رويس هاي زيرس��اختي از جمله 
سرور،  هاس��تينگ و دامين«، »50 ساعت آموزش 
عمومي كسب وكار و 50 ساعت آموزش تخصصي 
حوزه  هوش مصنوعي« و »فضاي فيزيكي در صورت 
درخواست تيم« به صورت رايگان برخوردار خواهند 
شد. عالقه مندان مي توانند جهت كسب اطالعات 
 بيش��تر و ثبت نام به سايت اس��تارهاب به نشاني

http://starhub.info  مراجعه كنند.

قطار توسعه شبكه ارتباطي
همراه اول در ايستگاه كرمانشاه

همراه اول با هدف بسط عدالت ارتباطي، از نصب و 
راه اندازي ۴8 سايت تلفن همراه و 659 تكنولوژي 
روز موبايل در روس��تاها و شهرستان هاي استان 
كرمانشاه ظرف يك سال اخير خبر داد.  به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، 
همراه اول در راس��تاي توسعه همه جانبه عدالت 
ارتباطي و كس��ب رضايت مشتركان تلفن همراه، 
ظرف يك س��ال اخير اقدام به نص��ب و راه اندازي 
۴8سايت تلفن همراه و 659 تكنولوژي روز موبايل 
در روستاها و شهرس��تان هاي كرمانشاه با صرف 
هزينه ۴80 ميليارد ريال كرد. انجام اين پروژه كه 
با همت تيم هاي فني همراه اول، مخابرات استان 
و شركت نقش اول كيفيت )ناك( صورت گرفته، 
بخش ديگري از برنامه فاز ٨ توس��عه اپراتور اول 
تلفن همراه را پيش برده اس��ت. همراه اول ضمن 
اجراي بخش��ي از اين پروژه ه��ا در قالب خدمات 
عمومي اجب��اري ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
)Uso(، از چالش هاي بسياري مانند شرايط دشوار 
تحريم، حضور در مناطق صعب العبور روستايي و 
ش��رايط جوي و آب وهوايي مناطق مختلف اين 

استان عبور كرده است.

عرضه خودرو در بورس رسما كليد خورد

كاهش قيمت در بازار آرام خودرو 

با ابالغ معاون اقتصادي رييس جمهوري؛ 

۴ مسووليت تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي بازگشت
»مسووليت ثبت سفارش، تعيين اولويت و تخصيص ارز 
نهاده هاي دامي، تنظيم بازار زنجي��ره محصوالت مرغ و 
تخم مرغ و اتخاذ سياست هاي صادرات نهاده هاي كشاورزي، 
دام، طيور و تخم مرغ« به وزارت جهاد بازگش��ت. محمد 
نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهوري در نامه اي به 
وزراي صمت و جهاد كشاورزي، از بازگشت ۴ مسووليت 
تنظيم بازار به وزارت جهاد كشاورزي خبر داد. در متن اين 
نامه آمده است: بند )الف( تصميمات جلسه يكصدونودويكم 

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در تاريخ 7 دي ماه 1399 
در ارتباط با تقسيم كار تنظيم بازار نهاده ها و محصوالت 
كشاورزي، كه به تاييد رياست محترم جمهوري اسالمي 
ايران رسيده است، به شرح زير به ابالغيه شماره 91220 
تاريخ 13 آبان 1399 موضوع تصميمات جلس��ه يكصد 
و هفتاد و هش��تم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت الحاق 
و جهت اجرا ابالغ مي گردد: 1. مس��ووليت و اختيار ثبت 
سفارش، تعيين اولويت و تخصيص ارز نهاده هاي دامي به 

وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود. كليه اقدامات مربوط 
به تخصيص و تامين ارز و همچنين ترخيص كاال از گمرك به 
اشكال مختلف، با مجوز وزارت جهاد كشاورزي انجام خواهد 
شد. 2. به  منظور حصول اطمينان ناشي از تامين مكفي به 
موقع و متناسب نهاده هاي دامي مورد نياز كشور، به وزارت 
جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود تا در شرايط خاص، براي 
واردات نهاده هاي دامي در چارچوب برنامه زماني مورد نياز 
و براساس ابالغيه ش��ماره 90829 تاريخ 12 آبان 1399 

موضوع مصوبه جلسه 177 س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش كشاورزي يا اشخاص 
ثبت سفارش كند. 3. تنظيم بازار زنجيره محصوالت مرغ و 
تخم مرغ با محوريت و براساس نظر وزارت جهاد كشاورزي 
در كارگ��روه تنظيم ب��ازار اتخاذ تصميم خواهد ش��د. ۴. 
سياس��ت هاي حوزه صادرات نهاده هاي كشاورزي، دام و 
طيور و مرغ و تخم مرغ با محوريت و براس��اس نظر وزارت 

جهاد كشاورزي اتخاذ مي شود.«

جزييات طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد در كميسيون صنايع مجلس تصويب شد

فوالدي ها مجاز به صادرات شدند
تعادل - گروه صنعت| 

كليات طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد با رويكرد 
اصالح سياس��ت هاي تنظيمي در 23 ديماه سال جاري 
م��ورد تصويب نمايندگان مجلس ق��رار گرفت، اما اين 
طرح براي بررس��ي بيشتر به كميس��يون صنايع ارجاع 
شد. روز گذشته نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس خب��ر از تصويب جزييات طرح توس��عه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد در كميس��يون صنايع مجلس داد. 
تصميم گيري درباره معافيت مالياتي در حوزه صادرات، 
ممنوعيت عرضه محصوالت فوالدي در بازار آزاد از سوي 
توليدكنندگان و ... از جمله اصالحات كميسيون بر طرح 
توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد بود. يكي از مشكالتي 
كه صنعت فوالد با آن مواجه است مداخالت قيمتي دولت 
است. اين مداخالت به گونه اي است كه فعاالن اين حوزه 
آن را عامل اختالف شديد ميان باالدست و پايين دست 
فوالد مي دانند. همچنين ورود برخي نمايندگان مجلس 
به بهانه عدم توانايي دولت در كنترل بازار اين صنعت را 

اقدام مناسبي نمي دانند.

   تصويب جزييات طرح فوالد
پس از اينكه در دي ماه امسال كليات طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد در صحن علني مجلس تصويب شد، 

اين طرح براي اعمال پيش��نهادات نمايندگان مجدد به 
كميسيون بازگشت. روز گذشته علي جدي، نايب رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با يكي از 
خبرگزاري ها گفت: جزييات طرح توسعه و توليد پايدار 
زنجيره فوالد در كميسيون صنايع مجلس تصويب شد. 
البته پيش از اي��ن كليات اين ط��رح در صحن مجلس 
تصويب شده بود ولي براي بررسي جزييات به كميسيون 
صنايع ارجاع داده ش��ده بود. م��واردي در اين طرح در 
بررسي هاي كميسيون تغيير كرد ولي مسائلي مثل عرضه 
كل زنجيره فوالد در بورس به تصويب رسيد. او افزود: در 
اين طرح معافيت مالياتي براي محصوالت مياني و ابتدايي 
فوالد برداشته ش��د اما محصوالت انتهاي زنجيره فوالد 
همچنان معافيت مالياتي خواهند داش��ت. اين تصميم 
به اين علت گرفته ش��د تا توليد به سمت انتهاي زنجيره 
پيش برود و از خام فروشي جلوگيري شود. به هيچ عنوان 
قابل پذيرش نيست كه با معافيت مالياتي به خام فروشي 
كمك كنيم. در مورد سنگ معدن مردم نيز منافعي دارند 
كه بايد به آن توجه شود، نمي شود هم معافيت مالياتي 
داشت و هم صادرات به شكل خام فروشي كرد. نايب رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد تاثير قيمت 
فوالد بر صنايع كشور تصريح كرد: با اينكه توليد فوالد در 
كشور مازاد بر مصرف است اما عرضه با برخي مشكالت 

مواجه است، اما در هر حال با عرضه كل زنجيره فوالد در 
بورس، توليدكنندگان فوالد بايد ابتدا محصوالت خود را در 
بورس عرضه كنند در صورتي كه به فروش نرود و خريدار 
نداشته باشد مي توانند صادرات خود را انجام دهند. جدي 
همچنين در مورد طرح ساماندهي بازار خودرو خاطرنشان 
كرد: قرار بر اين بود كه با جلسات يكشنبه و سه شنبه اين 
هفته  طرح ساماندهي بازار خودرو نهايي شود اما با وجود 
بحث هاي فراوان نهايي شدن آن به هفته بعد موكول شد 
و اين موضوع همچنان در دستور جلسه كميسيون صنايع 

و معادن مجلس است.

    مداخله دولت در صنعت فوالد
در همين حال، رييس انجمن سنگ آهن ايران با اشاره به 
دليل مهم تخلف و عدم ايفاي تعهد صنايع پايين دستي 
فوالد از جمله نوردكاران در بورس، در اظهاراتي گفته 
است: فشار بر سياست گذار و تعيين قيمت غير منطقي 
محصوالت ف��والدي در بورس طي ماه هاي گذش��ته 
اصلي ترين دليل تخلف صنايع پايين دست فوالد است 
چراكه فروش محصول خارج از بورس براي آنها سودهاي 
كالني دارد و آنها بازار آزاد را به بورس ترجيح مي دهند. 
به گفته مهرداد اكبريان، زماني اين اتفاق افتاد كه دولت 
سعي كرد در موضوع قيمت گذاري، به زعم خود از بخش 

خاصي حمايت كند يا سعي كرد مصرف كننده نهايي 
را با اعمال مداخالتي در ب��ازار مورد حمايت قرار دهد. 
به اين صورت كه دولت در يك ب��ازار، ورود پيدا كرد و 
قيمت هايي پايين تر از قيمت تمام شده محصوالت را 
اعالم كرد و نتيجه آن شد كه بازارها دو نرخي شدند. در 
واقع نمود بيروني بخشنامه هاي غيركارشناسي دولتي، 
جنگي بود كه بين گروه هاي باالدستي و پايين دستي 
فوالد راه افتاد. رييس انجمن سنگ آهن ايران همچنين 
در گفت وگوي خود با »خبرگ��زاري مهر« بيان كرده: 
اخيراً، ش��وراي آهن و ف��والد راه اندازي ش��ده كه هم 
فوالدي ها و هم معدني ها در اين شورا حاضر مي شوند و 
تمام مباحث يعني ميزان عرضه و تقاضاي واقعي و نحوه 
صحيح كش��ف قيمت ها را مطرح مي كنند؛ رويكردي 
هم كه از دل اين شورا بيرون مي آيد يك رويكرد واحد 
است. از سوي ديگر، برخي نمايندگان مجلس به بهانه 
اينكه دولت نتوانسته بازار را كنترل كند، به بازار فوالد و 
قيمت گذاري ها ورود كرده اند. ما مجلس را به عنوان نهاد 
سياست گذار در مباحث كالن به رسميت مي شناسيم، 
اما در حوزه مباحث جزئ��ي و خرد مثل تعيين قيمت 
محصوالت فوالدي، دستورالعمل و آيين نامه بايد وجود 
داشته باش��د و قانون گذاري از سوي قوه مقننه، در اين 

مباحث، نه قانوني و نه مصلحت است.
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خبرروز

انتشاركتابياز»مارسلپروست«براينخستينبار
به گزارش گاردين، انتشارات فرانسوي »گاليمار« اعالم كرده است ماه آينده كتابي از »مارسل پروست« نويسنده فرانسوي را منتشر مي كند كه 
پيش تر هرگز به چاپ نرسيده بود. اين كتاب كه با عنوان »هفتاد و پنج صفحه« منتشر خواهد شد شامل نوشته هايي است كه در سال ۱۹۰۸ 
و در حوالي زماني كه »پروست« نگارش رمان هفت جلدي »در جست وجوي زمان از دست رفته« را آغاز كرده بود نوشته شده است. صفحات 
اين كتاب بخشي از مداركي بودند كه در مجموعه »برنارد دفاليوس« نگهداري مي شدند. »برنارد دفاليوس« ناشري فرانسوي بود كه در سال 
۲۰۱۸ درگذشت. تصور مي شد اين نوشته ها گم شده باشند و دانشگاهيان فرانسوي دهه ها به دنبال اين نوشته ها بودند تا جايي كه برخي به 

اين نتيجه رسيدند اين نوشته ها هرگز وجود نداشته اند. هنوز تاريخي براي انتشار ترجمه انگليسي اين اثر اعالم نشده است.

رويداد

مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور از تهيه اطلس خودكشي 
در محالت آس��يب خيز خبر داد. »آرزو ذكايي فر« 
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
سازمان بهزيس��تي كش��ور در خصوص اقدامات 
دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در موضوع 
خودكش��ي گفت: اقدام��ات دفتر پيش��گيري از 
آسيب هاي اجتماعي متمركز بر آگاه سازي، آموزش 
بر محور محل��ه و خانواده، برگ��زاري كمپين ها و 
كارزاهاي رسانه اي براي ارتقاي سطح دانش، آگاهي 
و اطالع عموم مردم است. يكي از ظرفيت هايي كه 
اكنون در س��ازمان با محوريت محله ايجاد شده، 
مراكز مثبت زندگي است كه بيش از ۲۰۰۰ مركز 
با نيروي تخصصي از جمل��ه مددكار اجتماعي در 
سراسر كش��ور به منظور تقويت و توسعه رويكرد 
محلي و خانواده مح��وري فعاليت ها و برنامه هاي 
با تمركز بر پيشگيري س��طح اول راه اندازي شده 
است. او ادامه داد: بخش ديگر خدمات در موضوع 
خودكش��ي مداخ��الت تيم هاي س��يار اورژانس 
اجتماعي اس��ت كه اف��راد با تماس ب��ا خط ۱۲۳ 
راهنمايي و مداخل��ه اوليه را درياف��ت كرده و در 
صورت لزوم تيم تخصصي اورژانس در محله براي 

مداخالت و اقدامات الزم حاضر مي شوند.

تهيهاطالعاتمحالتآسيبخيز
درشناسنامهمحلي

مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
س��ازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه در زمينه 
پيشگيري از خودكشي مسووليت كميته پيشگيري 
از خودكشي طبق پروژه تقس��يم كار ملي وزارت 
كشور بر عهده وزارت بهداشت و درمان است، ادامه 
داد: پروژه تقسيم كار ملي در مرحله تصويب است و 
سازمان بهزيستي نيز يكي از سازمان هايي است كه 
در زمينه پيشگيري از خودكشي وظايفي را براساس 
ماموريت هاي اصلي خود به عهده دارد، براي انجام 
اقدامات بهتر در اين زمينه سازمان بهزيستي يك 
برنامه پيشگيري از خودكشي را طراحي كرده كه 
معطوف ب��ه آموزش و ارتقاي دانش و آگاه س��ازي 
در محالت اس��ت، اين برنامه ب��ا تاكيد بر محالت 
آسيب خيز است كه براساس اطالعات و تماس ها و 
داده هاي جمع آوري شده ممكن است، نرخ احتمال 
خودكشي در اين مناطق يا اينكه عوامل زمينه ساز 
در اين محالت بيشتر باشد. اين عوامل زمينه ساز 
شامل عوامل خانوادگي، عوامل اقتصادي، عوامل 

اجتماعي، سوء مصرف مواد و… است. 
ذكايي فر ادامه داد: در حال حاضر اين برنامه طراحي 
و به اس��تان ها نيز ابالغ شده است و در اين محالت 
تس��هيلگران ابتدا اقدام به تهيه شناسنامه محلي 
مي كنند و سپس اطلس خودكش��ي را طراحي و 
تدوين مي كنند در اين شناسنامه و اطلس، اطالعات 

الزم در خصوص مناطق و محالت و آس��يب هاي 
موجود جمع آوري مي شود و بعد از آن نيز اقدامات 
و مداخالت الزم ب��راي گروه هاي خاص و پرخطر 

اجرا مي شود.

ممنوعيتفروشقرصبرنج
درعطاريها

او درباره مصرف قرص برنج تصريح كرد: آمار دقيق 
مصرف قرص برنج به قصد خودكش��ي در اختيار 
پزشكي قانوني اس��ت، در گذش��ته اين قرص در 
عطاري ها فروخته مي ش��د، اما از سال ۹۱ فروش 
آن در عطاري ها ممنوع ش��ده است، فروش قرص 
برنج در عطاري ها براي مصارف كشاورزي بود، اما 
در سال هاي اخير مش��اهده كرديم كه بسياري از 
خودكشي ها با قرص برنج انجام شده است، چراكه به 
راحتي در دسترس است بنابراين از سال ۹۱ توزيع 
آن در عطاري ها ممنوع شده است، اما اين به معناي 
اين نيست كه وجود ندارد و ممكن است افراد به هر 

طريقي دسترسي پيدا كنند. 
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
سازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه خودكشي 
مانن��د ديگر آس��يب ها يك س��ري عوامل خطر و 
محافظ نيز دارد، خاطرنش��ان ك��رد: بايد برنامه و 
اس��تراتژي ها معطوف به برنامه ه��اي منطقه اي و 
محلي باشد، چراكه شرايط هر استاني با استان ديگر 
متفاوت است، اگر در ايالم نرخ خودكشي باالست، 
اين به دليل برخي شرايطي است كه در اين استان 
وجود دارد و ممكن است اين شرايط در استان هاي 
سيس��تان و بلوچس��تان و يا اردبيل وجود نداشته 
باشد، بنابراين استراتژي و رويكرد دفتر پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي هم در 
خصوص خودكشي و هم ساير آسيب هاي اجتماعي 
معطوف به اطالعات و ش��رايط محلي، منطقه اي 

و استاني اس��ت و براس��اس بوم، فرهنگ، مسائل 
اقتصادي و اجتماعي صورت مي گيرد.

لزومتقويتعواملمحافظ
دركاهشخودكشي

ذكايي ف��ر همچني��ن درب��اره عوام��ل محافظ 
خاطرنشان كرد: در خودكشي بايد عوامل محافظ 
را تقوي��ت كنيم از جمله عوام��ل محافظ خانواده 
وگروه دوس��تان هس��تند اگرچه بخش��ي از اين 
عوامل موضوعات اقتصادي اس��ت، اما قوي بودن، 
داشتن مهارت هاي زندگي، مهارت هاي مقابله اي 
و تاب آوري از ديگر عوامل محافظت كننده دربرابر 
خودكش��ي اس��ت، بنابراين هر ق��در از كودكي 
در خص��وص موضوعات��ي مانن��د ع��زت نفس، 
مسووليت پذيري، احساس اميد و آرامش و حتي 
باوره��اي مذهبي و معنوي��ت كار كنيم به همان 
اندازه مي توانيم در مقابل آس��يب هاي اجتماعي 

مانند خودكشي پيشگيري الزم را داشته باشيم.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چه اس��تان هايي 
باالترين ميزان خودكشي را دارند، گفت: براساس 
آمارهاي ثبت ش��ده در سال ۹۸ استان هاي ايالم، 
كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و گيالن 
باالترين آمار را داشته اند، اما نكته مهم اين است كه 
ما درباره انتشار اخبار خودكشي در رسانه و فضاي 
مجازي بايد آموزش هاي الزم را به اصحاب رسانه 
بدهيم، بزرگ نمايي و مطرح كردن علت هايي كه 
اساس علمي و درس��تي ندارد، جز تشويش افكار 
عمومي نتيج��ه ديگري را در برنخواهد داش��ت و 
ذكر اين نكته ضروري است كه در بين كشورهاي 
جهان رتبه و نرخ خودكشي در ايران بسيار پايين تر 
است، ولي توجه به اين موضوع كه برنامه ريزي براي 
پيش��گيري و مداخالت بهنگام به ويژه در سنين 
نوجواني و جواني از اهميت ويژه اي برخوردار است.

خودكشي نوجوانان افزايش يافته است
جامعه محیطزيست

افزايششمارپرندگان
زمستانگذردربوشهر

با پايان سرشماري پرندگان مهاجر زمستان گذر در 
اين شهرستان شمار آن ۳۷ هزار قطعه برآورد شد كه 
در مقايسه با سال گذشته رشد ۱۵ درصدي داشته 
است. رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
بوش��هر گفت: اين پرندگان مهاجر شامل گونه هاي 
مرغابي، كاكايي، پرستوي دريايي، فالمينگو، پليكان 
و ساير مرغان آبزي و كنار آبزي است. صادق پورسالم 
بيان كرد: همه ساله در اوج فصل مهاجرت پرندگان 
زمس��تان گذر به زيس��تگاه هاي تاالبي شهرستان 
بوشهر كار سرش��ماري اين پرندگان در سايت هاي 
از پيش تعيين شده توس��ط اداره حيات وحش اداره 
كل حفاظت محيط زيست اس��تان بوشهر اعالم و 
عملياتي مي  شود. او ادامه داد: در اين سرشماري كه با 
روش هاي مختلف از جمله پايش تصويري و مشاهده 
مستقيم به وسيله تلسكوپ و دوربين چشمي انجام 
گرفت نسبت به تخمين جمعيت و مقايسه آن با آمار 
دوره  هاي گذشته اقدام مي شود. رييس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان بوشهر با تاكيد بر وظايف 
سازماني محيط زيست در پايش و حفاظت از گونه ها 
گفت: ۳۷ هزار قطعه پرنده  اي كه به صورت مهاجر در 
س��واحل و نقاط تاالبي اطراف شهر بوشهر شمارش 
شده اند، مهمان و داري حق احترام هستند. پورسالم 
ادامه داد: رشد ۱۵ درصدي پرندگان نسبت به سال 
قبل نشان دهنده ميزباني خوب شهروندان بوشهري 
از اين پرندگان است و اميدوارم امسال نيز با حفاظت 
و حمايت از اين گونه هاي مهاجر، بوش��هر به عنوان 
بهترين زيستگاه پرندگان مهاجر در كشور معرفي 
ش��ود. استان بوش��هر با ۹۳۷ كيلومتر ساحل و مرز 
دريايي باخليج فارس، جزاير و تاالب ها و آبگيرها هر 
سال بيش از ۱۰۰ گونه پرنده مهاجر زمستان گذر را 
ميزباني مي كند كه از كشورهاي شمال ايران و منطقه 
سيبري به مناطق جنوبي تر كوچ مي كنند. سواحل، 
تاالب حله، مناطق حفاظت ش��ده مند، پارك ملي 
دريايي نايبند، دير- نخيلو، خارگو و پناهگاه حيات 
وحش خارگ مقصد فصلي مرغان مهاجري اس��ت 
كه زمس��تان ها از استان بوشهر مي گذرند. كوچ اين 
پرندگان به بوشهر از ميانه آبان ماه آغاز مي شود و حضور 
و پراكندگي آنها در دي ماه به اوج مي رسد به طوري كه 
در سواحل و جزاير خليج فارس و مناطق تاالبي بوشهر 
هياهويي وصف ناشدني به پا مي كنند، هرچند حضور 
آنها تا اوايل فروردين ماه نيز در اين استان ادامه دارد. 
اين در حالي اس��ت كه اين روزها خبرهاي خوبي از 
شمال كشور و پرندگان مهمان آن به گوش نمي رسد. 
تاالب ميانكاله كه هر س��اله ميزبان هزاران پرنده از 
گونه هاي مختلف بود، طي سال هاي اخير به قتلگاه 
اين پرندگان تبديل شده و حاال تمام تقصيرها به گردن 
سنبل هاي آبي افتاده است. بايد ديد آيا با جمع آوري 
اين گونه گياهي تاالب ميانكاله يك بار ديگر مي تواند 

ميزبان خوبي براي پرندگان مهاجر باشد.

۳ مسير تامين واكسن كرونا در دستور كار است 
ايرنا| وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و س��ازمان غذا و دارو سه مسير 
توليد داخل، توليد قراردادي و واردات را 
به منظور تامين واكسن كرونا به موازات 
هم در دستور كار قرار داده است. رييس 
س��ازمان غذا و دارو گفت: در حوزه توليد 
داخل، ۱۴ شركت متقاضي توليد واكسن 
)۱۰۰ درصد داخلي( هستند كه تاكنون 

پرونده سه شركت تكميل ش��ده و به صورت جدي در 
دست پيگيري است. محمدرضا شانه ساز با بيان اينكه 
شركت دارويي »شفا فارمد« در مجموعه دارويي بركت 
در حال انجام فاز يك مطالعات باليني است، افزود: اين 
شركت به زودي پس از تاييد سازمان غذا و دارو وارد فاز 
۲ و ۳ مطالعات باليني خواهد شد و پيش بيني مي شود 
اين فاز نيز براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان 
بهار ۱۴۰۰ به اتمام برسد. او درمورد واكسن »موسسه 
رازي « نيز توضيح داد: اين موسسه روي ساخت واكسن 
نوتركيب فعاليت مي كن��د و تاكنون موفق به دريافت 

كد اخالق ش��ده و پس از مقدمات انجام 
فاز يك مطالع��ات باليني آن در دس��ت 
اقدام اس��ت. شانه س��از ادامه داد: سومين 
توليدكننده داخلي »موسسه ميالد دارو« 
از زيرمجموعه هاي شهيد فخري زاده است 
كه س��ال ها در حوزه تولي��د دارو فعاليت 
داشته اند و روي فرم ويروس غيرفعال كار 
مي كنند، اين موسسه نيز در فاز دريافت 
كد اخالق بوده و به زودي وارد فاز يك مطالعات انساني 
مي شود. او با بيان اينكه به موازات پيگيري توليد داخلي 
واكس��ن، روي توليد قرارداي به صورت مش��ترك نيز 
اقداماتي صورت گرفته است، عنوان كرد: يك شركت 
داخلي درحال دستيابي به توافقات نهايي با توليدكننده 
واكسن اسپوتنيك است تا طي دو ماه آينده اين واكسن را 
در داخل به صورت صنعتي توليد كند، همچنين انستيتو 
پاستور نيز قراردادي با همكاري كوبا امضا كرده است كه با 
دريافت نتايج فازهاي يك و دو مطالعات باليني در كوبا، 

فاز سه در دو كشور روي ۵۰ هزار نفر انجام خواهد شد.

۶۷  فوتي جديد كرونا  در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۸۰۲۴ بيمار جديد كوويد-۱۹ در كشور 
طي ۲۴ س��اعت گذشته خبر داد. دكتر 
سيماس��ادات الري گف��ت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۸ هزار 
و ۴۲ بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در كشور شناس��ايي شد كه ۷۴۴ نفر از 
آنها بستري شدند. الري افزود: مجموع 

بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ي��ك ميليون و ۵۴۲ 
هزار و ۷۶ نفر رسيد. او افزود: خوشبختانه تاكنون يك 
ميليون و ۳۱۷ هزار و ۶۱۲ نفر از بيماران، بهبود يافته 
و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سخنگوي وزارت 
بهداشت گفت: سه هزار و ۶۸۴ نفر از بيماران مبتال به 

كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. او ادامه داد: تاكنون ۱۰ ميليون 
و ۲۱۸ هزار و ۳۱۸ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
الري افزود: بر اساس آخرين تحليل ها، 
در حال حاضر ۹ شهرستان در وضعيت 
قرم��ز، ۳۹ شهرس��تان در وضعي��ت 
نارنجي، ۲۲۸ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۱۷۲ 
شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. او همچنين 
اعالم كرد: ش��هرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، كارون و 

هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

رايزني تامين اجتماعي براي افزايش دوباره حقوق ها
مديرعامل س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
درباره آخرين وضعيت ادامه اجراي طرح 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي در سال آينده توضيح داد و از 
رايزني با س��ازمان برنامه و بودجه براي 
تامين منابع مالي مورد نظر اجراي مرحله 
دوم متناسب سازي خبر داد. مصطفي 
ساالري در اين باره اظهار كرد: مذاكراتي 

با سازمان برنامه داشتيم كه به ما در دو زمينه كمك كنند 
تا بتوانيم با تامين منابع الزم متناسب سازي مرحله دوم 
را هم انجام دهيم. او افزود: يك كمك سازمان برنامه اين 
است كه تأديه حداقل ۹۰ هزار ميليارد تومان از مطالبات 
انباشته شده تامين اجتماعي از دولت در بودجه سال 
آتي پيش بيني و به ما پرداخت شود. اين موضوع مورد 

موافقت رييس جمهور، رييس س��ازمان 
برنامه و ديگ��ر دس��ت اندركاران امر نيز 
هست. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
در پاسخ به اينكه آيا چگونگي وصول اين 
بدهي در اليحه بودجه ديده شده است؟ 
عنوان كرد: طرق مختلف��ي براي دولت 
در پرداخت اين بدهي وجود دارد، ممكن 
است وصول اين بدهي نقدي هم نباشد و در 
قالب تهاتر اموال و دارايي ها و شركت هاي دولتي انجام 
شود. ساالري گفت: دولت بابت حق بيمه برخي اقشار 
يارانه اي در نظر گرفته است و بر اساس قانون پرداخت 
حق بيمه س��هم كارفرمايي ۲۳ قشر و صنف از جمله 
رانندگان تاكسي، كارگاه هاي زير پنج نفر و غيره را تقبل 

كرده و عهده دار پرداخت آن است. 

ايسنا| اكنون بيشتر از يك سال است 
كه چهره جهان دگرگون شده؛ شماره 
۱۹ دنيا را از تب و تاب انداخت؛ بي ترديد 
ياغي ترين واقعه قرن اس��ت و بحران��ي نوبر؛ خانه به 
خانه پخش شد و حكمراني مي كند؛ قدرتي كه ديده 

نمي شود اما به شدت احساس شده است.
بيشتر از يك سال است كه درهاي خانه ها بسته شده 
و قواعد جديدي حكمفرماست؛ دستور است كه در 
خانه بمانيد، همديگر را نبوسيد و در آغوش نكشيد، 
از همديگر فاصله بگيريد، دستها را بشوييد و بيني و 
دهان را بپوشانيد؛ بيش��تر از يك سال است شلوغي 
ممنوع است، سفر ممنوع اس��ت، مدرسه و دانشگاه 
ممنوع اس��ت و دوركاري مصلحت؛ يك سال است 
كه خنده اي پيدا نيس��ت، آدمها تنها هستند و ترس 
در دلشان افتاده؛ بيش��تر از يكسال است كه دنيا در 
مقطع حساس كنوني است و دلمان براي راه رفتن و 
نفس كشيدن و لمس كردِن بي واهمه، دلمان براي 

»زندگي« تنگ شده...

سينهپهلويعجيب
وگزارشچشمپزشكچيني

ماجرا از گزارش يك چشم پزش��ك چيني در دسامبر 
سال گذشته شروع شد؛ يك جور سينه پهلوي عجيب و 
منشأ آن هم بازاري در ووهان چين معرفي شد؛ گونه اي 
جديد از ويروس كرونا؛ چيزي از آن نمي دانستند؛ سازمان 
جهاني بهداشت به موضوع ورود مي كند؛ موارد ابتال باال 
و باالتر مي رود، زمزمه يك همه گيري جهاني به گوش 
مي رسد؛ شهر ووهان بسته شد و با كساني كه مقررات را 

رعايت نمي كردند، برخورد مي شد.

مصيبِتقرن
دنيا گوش به زنگ شد؛ ايران هم همين طور؛ كم كم آمدن 
و نيامدن ويروِس تازه ش��د س��رخط مهم ترين خبرها؛ 
مصيبتي كه شايد هر ۱۰۰ سال يا ۱۵۰ سال يك بار دنيا 
گرفتارش ش��ود. كليه مرزهاي ورودي به كشور تحت 
رصد ماموران بهداشتي قرار گرفتند و مسافران در بدو 

ورود تب سنجي و غربالگري شدند.
تصاوير بيماران و پزشكان در ووهان چين با لباس هايي 
فضايي، اقدام چين براي ساخت بيمارستاني بزرگ در بازه 
زماني كوتاه، افرادي كه به يك باره بر زمين مي افتادند و 
جان مي باختند، برخورد چين ب��ا متخلفان مقرراتها، 
ضدعفوني خيابانها و ... ميان مهم ترين رويدادهاي دنيا 

جا گرفت. برخي گفتند اين ويروس توطئه است و برخي 
هم آن را حمله بيولوژيك خواندند، برخي ديگر هم مدعي 
نشت آزمايشگاهي بودند و ...مباحثي كه تكذيب شدند و 

هنوز پاسخ روشني به آنها داده نشده است.
بيماري جديد بود و با عاليمي شبيه آنفلوآنزا كه افتراق 
آن دو را مشكل مي كرد؛ ابتدا تاكيد شد كه فقط بيماران 
و افراد عالمتدار ماسك بزنند؛ تالشها نيز براي ساخت 

كيتهاي تشخيص بيماري آغاز شد.

محافظانسالمتدرآمادهباش
به قولي، ويروس ها پاس��پورت نمي خواهند و كارشان 
فراگيري است و بر همين اساس دير يا زود پاي اين مهمان 
ناخوانده به ايران هم مي رسيد؛ كم كم بيمارستانها و كادر 
درمان آماده شدند؛ در تهران بيمارستان شهداي يافت آباد 
به عنوان اولين بيمارستان سانتر كرونا و داراي بخش هاي 
ايزوله تنفس��ي به حالت آماده ب��اش درآمد؛ نمونه هاي 
مشكوك ويروس جديد كرونا در كشور نيز براي بررسي و 

آزمايش به انستيتوپاستور فرستاده مي شد.

اولينتاييدوآغازيكطغيان
نهايتا در كش��اكش تاييد و عدم تايي��د ورود بيماري از 
س��وي كش��ورهاي مختلف؛ باالخره ۲۹ بهمن ماه ۹۹ 
شناسايي دو مورد از ويروس جديد كرونا در قم تاييد و 
رسما از سوي وزارت بهداشت اعالم شد، به اين ترتيب 
 بود كه بيمارستان كامكار هم به عنوان نخستين مركز
 پذيرش كننده بيماران كرونا در ايران بر سر زبان ها افتاد 
و در آن برهه زماني تصاويري از پوش��ش كادر درمان و 
خدماتشان در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد.

پاندميدرشرايطتحريم
 در اين ميان تحريم ها مانعي مضاعف بودند بر سر اقدامات 
تش��خيصي ايران؛ كم كم محموله كيت هاي سازمان 
جهاني بهداش��ت و همچنين كيت هاي اهدايي چين 
رسيد. به تدريج بيماري شدت گرفت و شناسايي بيماران 
سريع تر شد، مردم ترسيده بودند، ماسك هم ديگر براي 

همه اجباري و البته كمياب شد.

مجاهدتسپيدپوشان
بيمارستان ها شد صحنه نبرد با دشمني نامرئي؛ ماندن 
در اين معركه جگر ش��ير مي خواس��ت؛ آنها اما پاي 
قسم شان ماندند تا دشمن را به عدم كشانند؛ لباس 
رزم بر تن كردند، »#كرونا را شكس��ت مي دهيم« 
ورد زبان ها شد و نقشه هاي فتح كشيده شد؛ وسايل 
حفاظتي كم بود؛ سپيدپوشان اما در مجاهدت پابرجا 
ماندند، چه س��رداران نام آشنا و چه سربازان بي نام و 

نشان؛ همه جنگيدند و جان دادند...

بحرانيچندبعديويكغافلگيريبزرگ
حاال ديگر دنيا در يك غافلگيري بزرگ از يك بحران 
چند بعدي قرار داش��ت؛ هنوز هم ابعاد ناش��ناخته 
بيماري زياد بود و ندانس��ته ها بيشتر از دانسته ها؛ 
مرضي كه نه درماني داشت نه دارويي؛ كم كم اسم 
چند دارو به ميان آمد؛ كلترا، هيدروكسي كلروكين، 
تامي فل��و و بعدتر ه��م رمدس��يوير و فاويپيراوير؛ 
داروهايي كه هنوز هم در اثربخشي آنها ترديد است 

و تاييد نشده...

شرايططالييبرايدالالنجان
ماس��ك و مواد ضدعفوني كننده ناياب ش��د؛ تجويز 
داروهاي مربوطه تنها در بيمارستان مجاز شد و به اين 
ترتيب بود كه پاي بازار س��ياه به ميان آمد و ماجراي 
داروهاي تقلب��ي و قيمت هاي چن��د ده ميليوني و 
سوءاستفاده از استيصال و نگراني خانواده بيماران در 

يك بحران عالمگير رقم خورد.

كوويد۱۹وگوشهاييكهبدهكارنبود
حاال ديگر ويروس كروناي جديد، »كوويد  ۱۹« نام گرفته 
بود؛ خيابان ها و وسايل حمل و نقل عمومي ضدعفوني 
مي شد؛ پروتكل هاي بهداشتي مرتبا بازنگري و دستورات 
جديد صادر مي ش��د؛ روزهاي آخر اس��فند بود و عيد 
نوروز هم در پيش، شعار »در خانه بمانيم« به كل كشور 
مخابره شد؛ برخي اما گوش شان بدهكار نبود و همچنان 
مرگ را براي همسايه مي دانس��تند و ديد و بازديدها و 
س��فرهاي نوروزي را شروع كردند؛ به دنبال هشدارها و 
محدوديت هايي كه در استفاده از بوستان ها و تفرجگاه ها 
اعمال شد، سيزده بدر ۹۹ اما در شرايط آرامتري گذشت.

خودكفاييدرتوليداقالممحافظتيكرونا
توان مضاعفي براي توليد ماسك و مواد ضدعفوني به كار 
گرفته شد و شركت هاي بسياري چرخه توليد خود را به اين 
سمت بردند و خيرين هم پاي كار آمدند. به اين ترتيب بود 
كه پس از حدود سه ماه، ماسك و مواد ضدعفوني كننده و 
وسايل حفاظتي كادر درمان به ميزان نياز در داخل تامين 
شد و كمي بعد هم توليد اين اقالم و از جمله تجهيزاتي نظير 
ونتيالتور به مرحله اي رسيد كه كشور از واردات آن بي نياز و 

براي صادرات آن اعالم آمادگي شد.

آرامشقبلازتوفان
به مدد جانفش��اني كادر بهداش��ت و درمان، اقدامات و 
محدوديت هاي انجام ش��ده ومراعات م��ردم، تقريبا از 
اواخر ارديبهشت شرايط كمي بهتر شد؛ بيمارستان ها 
كم كم خلوت ش��دند و مرگ ها دو رقمي و به حدود ۴۰ 
رسيد. در اين ميان جهت افزايش تختهاي عادي و ويژه 
بيمارستان ها، افزايش ظرفيت اكسيژن سازها، جداسازي 
محل مراجعه بيماران عادي از كرونا و ... اقدامات بسياري 
صورت گرفت. وزارت بهداشت هم مدام هشدار مي داد 
كه ساده انگاري نشود وگرنه دقيقه ۹۰ از گوشه هاي زمين 
گل خواهيم خورد. در ادامه راه، ستاد ملي مقابله با كرونا به 
رياست رييس جمهور تشكيل و كميته هاي مربوطه فعال 
شد. پروتكل هاي بهداشتي مرتبا بازنگري و دستورالعمل 
بازگشايي مش��اغل داراي محدوديت فعاليت، نوشته 
شد. بازگشايي ها صورت گرفت و حاال بحث بر سر نحوه 
فعاليت مدارس و دانش��گاه ها و بازگشايي آنها در سال 
تحصيلي جديد بود. آمارها كه پايين آمد خيال برخي گويا 
راحت شد؛ بازارها شلوغ، خيابان ها شلوغ، سفرها به راه، 
ماسك هم كم كم اهميتش را از دست مي داد. تعطيالت 
عيد فطر و تعطيالت چند روزه خ��رداد، در پيش بود و 
مردم هم خسته از در خانه ماندن. متخصصان و مسووالن 
امر همچنان هشدار مي دادند؛ كادردرمان خسته بود؛ 
پويش همدلي با مدافعان سالمت كليد خورد. اما همين 
تعطيالت و حجم سفرها و مراسم ها، ورق را برگرداند و به 
اين ترتيب بود كه وزارت بهداشت به در پيش بودن پاييز 

و زمستاني سخت هشدار داد.

ابتالهايخانوادگيوآمارهاي۵۰۰تايي
از اواخر شهريور و اوايل مهر، بيمارستان ها كم كم پر شدند 
و آمارها فزوني گرفت و ابتالها خانوادگي شد؛ به طوري كه 
آمار مرگ و مير روزانه ناشي از كرونا در كشور به ۴۰۰ تا 
۵۰۰ تا رسيد و پيش بيني دنيا رسيدن ايران به مرگهاي 

باالتر از ۱۲۰۰ بود.

كاهشآمارمبتاليان
ودورقميشدنفوتيها

به اين ترتيب بود كه با ادامه روند كاهش��ي موارد ابتال و 
بستري كرونا؛ بيمارس��تان ها خلوت شدند تا بلكه كادر 
درمان نفس��ي تازه كند و در ادامه همي��ن روند بود كه از 
۱۶دي ماه آمار فوتي هاي ناشي از اين بيماري در كشورمان 
دو رقمي شد و به رغم برخي پيش بيني ها در دنيا و همچنين 
آمارهاي باالي كشورهاي اروپايي و امريكايي، اين آمار در 

كشور همچنان دو رقمي باقي مانده است.

واكسيناسيونكرونادرايران
واكسيناسيون عليه كوويد۱۹ نيز در كشور از ۲۱ بهمن 
ماه با واكسن اسپوتنيك روسي و با اولويت كادر درمان 
رسما كليد خورد؛ واكسني كه در ابتدا ترديدهايي نسبت 
به آن مطرح ش��د، اما در ادامه اثربخشي آن حدود ۹۲ 
درصد اعالم شد و با تاييد مجله معتبر پزشكي لنست، 
نگاه ها نسبت به آن تغيير كرد. ذكر اين نكته الزم است 
كه در جريان تب و تاب دنيا براي دستيابي به واكسن به 
عنوان تنها عامل موثر پيشگيري از كوويد۱۹ در مقطع 
زماني فعلي، ايران اجازه نداد كه هيچ كدام از واكسن ها 
در مراحل آزمايشي وارد كشور شوند؛ شرط ايران براي 
ورود واكس��ن به كشور طي شدن س��ه فاز آزمايشي و 
استفاده در چند كشور بود. در هر حال تامين واكسن در 
ايران از سه مسير دنبال مي شود؛ توليد داخل با تكيه بر 
توان دانشمندان ايراني، توليد مشترك به شرط انتقال 

دانش فني و واردات.

جهشدردسرسازوخطرپيكچهارم
در اين ميان اما جهش هاي ويروس هم دردسرساز شده؛ 
جهش خاصيت ويروس اس��ت و گريزي از آن نيس��ت؛ 
اكنون هم با گذشت يك سال از حضور اين ويروس در دنيا، 
جهش هاي آفريقايي، برزيلي و انگليسي كوويد۱۹فصلي 
جديد از زندگي اين ويروس و البته نگراني هايي را در دنيا 
رقم زده؛ به طوري كه جهش انگليسي مرگ و مير بااليي را 

در اروپا به دنبال داشته است.

گزارش
ظلمتي كه روز به روز ركوردهايش را جابه جا مي كند 

برزخ يك ساله شماره  ۱۹...
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