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يادداشت- 1

گراني خودرو و مشكالت 
منتاليستي در اقتصاد

بالفاصله پس از اعالم افزايش 
قيمت خودرو توسط شوراي 
رقابت و معكوس ش��دن روند 
كاهشي قيمت خودرو دامنه 
اظهارنظره��اي  از  وس��يعي 
عموم��ي در خص��وص اي��ن 
تصميم ش��وراي رقاب��ت در 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها 
به راه افتاد كه به نظر مي رسد، اين روند نيازمند تحليل و 
ارزيابي دقيق تري اس��ت. واقع آن است كه هر سازي كه 
ش��وراي رقابت بزند، در بازار خودرو بي تاثير است. اينكه 
مي بينيد بازار دچار يك موج افزايشي شده به نظرم مانا 
نيس��ت و مقوله اي ميرا و گذرا اس��ت. اما از سوي ديگر 
اينكه تصور شود روند كاهشي بازار خودرو هم مستمر و 
متداوم باشد، اين هم رويكرد غلطي است. كشور داراي 
تورم باالي 50درصد است، يعني هر ايراني بايد هر كاال 
را در هر ماه با 5درصد افزايش تهيه كند. تورم ريشه پولي 
و مالي دارد و ريشه كااليي ندارد. حجم پايه پولي كشور 
به طرز عجيبي باال رفته اس��ت و اين تكانه هاي تورمي 
بازارهاي مختلف كشور را متاثر مي سازد. اينكه تصور شود 
با دستورالعمل هاي دستوري و قيمتگذاري مي توان بازار 
را مهار كرد، توهم اش��تباهي است كه متاسفانه همواره 
در ذهن تصميم سازان كش��ور وجود داشته است. بارها 
تجربه شده كه اين رويكرد شكست خورده و غير قابل اجرا 
است. به هر حال رويكردهاي اقتصاد كالن كشور توسط 
سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و...به گونه اي است 
كه باعث تورم مي شود. رفتار شوراي رقابت در اين ميان، 
تالش براي فرافكني مشكالت خود است. به هر حال اين 
شورا متهم اصلي توزيع بيش از 160هزار ميليارد تومان 
رانت در بطن صنعت خودروس��ازي اس��ت. همين عدد 
منفي بودن رشد صنايع خودروسازي را توجيه مي كند. 
مديران اين شورا بهتر از من و شما آگاهند كه اين مساله 
به زودي تبديل به يك بحران اقتصادي بزرگ در كشور 
خواهد ش��د. چرا كه بيش از 1ميليون نفر براي دريافت 
خودرو ثبت نام و پول واريز كرده اند. در حالي كه موجودي 
شركت هاي خودروسازي بسيار كمتر از اين سفارش ها 
است. از طرفي 40هزار ميليارد تومان طلب قطعه سازان 
از صنعت خودرو اس��ت. حدود 60ه��زار ميليارد تومان 
هم طلب بانك ها از خودروسازان است. مديران شوراي 
رقابت و حتي مدي��ران وزارت صمت به خوبي مي دانند 
كه كف ماجرا اين است كه 1ميليون مدعي براي دريافت 
خ��ودرو وج��ود دارد در حالي كه ظرفي��ت تحويل اين 
ميزان خودرو وجود ندارد. بالفاصله پس از اينكه شرايط 
بازار به وضعيت پايداري برس��د، اين دومينوي صنعت 
خودروسازي ايران در وضعيت نامتوازني قرار مي گيرد. 
اگر خاطرتان باشد در س��ال هاي ابتدايي دهه90 نيز در 
ابعاد كوچك تري اين مشكل در حال ظهور بود كه در آن 
برهه با تسهيالت موضوع را حل و فصل كردند. اما اين بار 
موضوع با پول هم حل نمي شود. بنابراين تحركات اخير 
شوراي رقابت بيشتر به يك پروپاگانداي رسانه اي است. 
مطمئنم رييس شوراي رقابت بهتر از هر كسي مي داند 
كه اگر تيراژ كااليي باال رفت، قيمت خود به خود پايين 
مي آيد. در حال��ي كه رييس ش��وراي رقابت مي گويد با 
خودروسازان ش��رط گذاش��ته كه قيمت ها در صورتي 
افزايش پيدا كند كه تيراژ باال رود. حتي فروش��نده هاي 
مترو هم تا اين حد اقتصاد مي دانند كه تنوع عرضه كاال 
و كنترل عرضه متوزان است كه قيمت را شكل مي دهد. 
اگر همه دستفروشان مترو مسواك بفروشند، كسب و كار 
همه به هم مي ريزد. ام��ا در خصوص اينكه چه بايد كرد 
آن است كه خودروسازان كش��ور اساسا قادر به مقابله با 
جريان فزاينده تورم كشور نيستند.وقتي رشد نقدينگي 
كشور به محدوده 3هزار هزار ميليارد تومان رسيده است 
و بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه مدام در حال 
خلق پول و توسعه پايه پولي هس��تند و حساب و كتاب 
درس��تي در هزينه كرد بخش هاي مختلف وجود ندارد، 
حتي اگر كارخانه بنز و تويوتا هم به ايران منتقل ش��وند 
باز هم اين ساختار قادر به رشد و توسعه در اين اتمسفر 
اقتصادي آشوبناك نيست. حتي فرض كنيد تحريم ها هم 
پايان يافت و روند فروش نفت از سر گرفته شد، مديران 
اقتصادي بايد پاسخ دهند با رشد نقدينگي چه خواهند 
كرد؟ كاالي ديگري كه واردات پذير نيس��ت، مس��كن 
است، در 4س��ال اول دولت احمدي نژاد، اقتصاد ايران نه 
با تحريم مواجه بود و نه مش��كل كمبود ارزي در كشور 
وجود داشت. اين دولت باالترين درآمدهاي ارزي در طول 
تاريخ را داشت. اما قيمت ملك وحشتناك باال رفته بود. 
چرا؟ چون، مسكن واردات پذير نبود. هر كااليي از جمله 
خودرو كه امكان واردات نداشته باشد با مشكل افزايش 
قيمت مواجه خواهد ش��د. چرا كه ظرفيت هاي عرضه 
محدوديت هايي دارد. مثال منطق��ه يك تهران يك حد 
مشخصي زمين دارد در حالي كه تقاضا در حال افزايش 
اس��ت. براي بهبود وضعيت صنعت خودرو، نخس��تين 
كاري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، آن است كه تالش 
ش��ود، حداقل بدهي خودروس��ازان افزايش پيدا نكند. 
مسير نجات صنعت خودرو از نجات اقتصاد كالن كشور 
مي گذرد.هرچند در اين تحليل كانون بحث خودرو است، 
اما همين مشكالت در افزايش نرخ اقالم مصرفي، مرغ، 
مسكن، آموزش، روغن، تخم مرغ و...نيز وجود دارد. بايد 
شاخص فساد و انحصار در صنعت خودروسازي كاهش 
پيدا كند.  ادامه در صفحه 3

فريد زاوه

»تعادل« كارنامه مناطق 22 گانه پايتخت طي آذر 99 را بررسي كرد

پيشتازي جنوب تهران در تخليه حباب مسكن
 با ارسال نامه 

معاون بازرگاني وزارت صمت 
به بانك مركزي

عرضه باقي مانده سهام دولتي 
مشروط به وضعيت مطلوب 

بازارسرمايه

 مهلت
 ورود كاالها 
مشخص شد

جبران زيان 
براي سهامداران 

جديدالورود
 چه كسي مي گويد معيشت مردم را 
فراموش كرده ايم؟

 پاسخ تند به
 منتقدان بودجه
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 توليد
 فراموش شد؟

 كنترل تورم و نرخ ارز
 و پرهيز از رفتارهاي اشتباه

 پاسخ به دغدغه ها
 با بودجه غلتان

 نوردكاران 
در برزخ

 وضعيت ناگوار بورس 
و بازارگرداني

آنچه كه در سال هاي گذشته، 
در سطح تصميم گيري مسائل 
كالن اقتصادي همواره محل 
بحث و چال��ش ب��وده، نحوه 
تصميم گيري درباره مسائلي 
بوده ك��ه در صورت اس��تفاده 
از نظر كارشناس��ان و فعاالن 
اقتص��ادي قطعا سرنوش��ت 
اين تصميمات به ش��كل ديگري رقم مي خورد. يكي از 
اصلي ترين مشكالتي كه ما در س��ال هاي گذشته با آنها 
مواجه بوده ايم، ورود نگاه سياس��ي به مسائل اقتصادي 
است. اينكه دعواهاي جناحي و سياسي وارد تصميمات 
اقتصادي ش��ود قطعا در نهايت به س��ود كشور نخواهد 
بود. ما در ح��وزه تخصيص بودجه كش��ور ب��ه نهادها و 
شركت هاي دولتي، براي دوران طوالني بحث داشته ايم. 
اينكه دولت در ايران با وجود تمام شعارهايي كه در حوزه 
خصوصي سازي داده ش��ده، هنوز بس��يار بزرگ است و 
همين موضوع باعث شده در هر بودجه، رقم قابل توجهي 
به اين ش��ركت ها اختصاص پيدا كند، در حالي كه رصد 
فعاليت آنها نش��ان مي دهد كه بس��ياري از آنها يا عمال 
ورشكسته هستند يا شفافيتي در عملكرد آنها مشاهده 
نمي ش��ود. اين در حالي است كه در س��ال هاي گذشته 
هرگاه به بخش خصوصي ميدان داده شده، عملكرد اين 
بخش قابل دفاع بوده است.  ادامه در صفحه 7

چنانچه رفتار اش��تباهي در 
خصوص بودج��ه 1400 در 
پيش گيري��م هي��چ دليلي 
وجود ندارد كه به سرنوشتي 
مش��ابه كش��ورهايي مانند 
برزيل دهه ۸0 مبتال نشويم. 
بر اين اساس در سال آينده 
موضوع كنترل ت��ورم و نرخ 
ارز و نقدينگي، بايد با دقت در دس��تور كار قرار گيرد 
و از رفتار اشتباه در بودجه 1400 و بخش هاي ديگر 
اقتصاد پرهيز شود.  تورم و كاهش نرخ ارز دو چالش 
اصلي اقتصاد به حس��اب مي آيد، كارشناسان بر اين 
اعتقاد هس��تند كه كنترل انتظارات تورمي و رش��د 
نقدينگي در اين خصوص بس��يار تاثيرگذار است و 
بايد جدي انگاشته شود. درباره روش بهبود دو چالش 
تورم و كاهش ارزش ريال بايد گفت كه دو روش براي 
اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد. اول آنكه بخشي 
از مشكالت تورمي و ارزش ريال به انتظارات ناشي از 
آن ربط پيدا مي كند. به اين معنا كه انتظارات تورمي 
به قدري باال است كه تقريبا در هر دوره دو يا سه ماهه 
با يك تبديل قابل توجهي از شبه پول به پول مواجه 
مي ش��ويم و اين مس��اله تورم هاي ب��اال را به صورت 
مستمر در س��ال 99 ايجاد كرده  است. بحث ديگر به 
موضوع رشد نقدينگي برمي گردد.  ادامه در صفحه 3

در ش��رايطي ك��ه كلي��ات 
بودج��ه 1400 به رغم برخي 
س��وي  از  پيش بيني ه��ا 
كميس��يون تلفي��ق مجلس 
تصويب شد، روند ارزيابي هاي 
تحليل��ي در خص��وص ابعاد 
و زواي��اي ماه��وي بودج��ه 
ضرورتي است كه بايد با دقت 
از س��وي اس��اتيد اقتصادي و كانون هاي تحليلي مورد 
توجه قر ار بگيرد. يك��ي از واژه هايي ك��ه در زمان ارايه 
بودجه از سوي مقامات ارشد اقتصادي دولت، به عنوان 
ش��اخص اصلي بودجه در نظر گرفته شد، عنوان غلتان 
براي بودجه سال 1400 كل كشور اس��ت . عنواني كه 
كمتر از منظر تحليلي مورد ارزيابي و مداقه قرار گرفت. 
بنابراين با توج��ه به اينكه هم اكن��ون بودجه 1400 در 
دستور كار مجلس يازدهم و دولت دوازدهم قرار دارد و 
اغلب كارشناسان تلقي خوش بينانه از اين بودجه دارند، 
پيشنهاد مي ش��ود بودجه غلتان حداقل در سه سناريو 
)به صورت فصلي يا ماهانه( تدوين ش��ود. اما پرسشي 
كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن اس��ت كه 
بودجه هاي غلتان در اتمسفر اقتصادي چه اثراتي را به 
جاي مي گذارند و واجد كدامين ويژگي ها هستند؟ اين 
نوع بودجه ي��ك پيش  بيني غلتان و س��يال از عملكرد 
آينده هزينه و درآمد دولت محسوب مي شود. برخالف 
بودجه هاي ثابت كه آينده را براي يك چارچوب زماني 
ثابت و معموال يك ساله براي دولت پيش  بيني مي كنند، 
برنامه ريزي هاي بودجه اي غلتان به طور مرتب در طول 
س��ال و به صورت ماهانه يا فصلي مي توانند به روزآوري 
ش��وند تا هر تغييري را كه به مرور زمان رخ مي دهد، در 
بودجه لحاظ كرده و با اس��ناد و نمودارهاي مش��خص 
نشان دهند. بودجه هاي غلتان سه ماهه، موانع اساسي 
ايجاد شده به وسيله فرآيند برنامه ريزي ساالنه را برطرف 
مي كنند . به اين ترتيب، پيش  بيني هاي غلتان بودجه اي 
add/( به روش پيشنهادي اضافه كردن/كنار گذاشتن

drop( تكيه دارند كه در اين روش به طور خودكار يك 
ماه يا دوره را رها مي كند و ماه يا دوره جديدي را انتخاب 
مي كند. به عب��ارت ديگر در اين ن��وع بودجه به محض 
اينكه ش��رايطي جديد ظهور مي كند، بودجه از سناريو 
يا ريل اول به ريل دوم و ريل س��وم ... و بالعكس شيفت 
مي كند. اين امر دولت ها را قادر مي  سازد عملكرد آينده 
را بر اساس آخرين اعداد و چارچوب زماني طرح   ريزي و 
پياده سازي كنند كه اين گزاره ها چه در حال تغييرباشد 
و چه بر حالت ثابت، مزيت انعطاف��ي را با خود به همراه 
دارند. در اين راستا حداقل سه سناريوي حفظ تحريم ها 
به همين شكل، برداشتن كامل تحريم ها )مفروض االن 
بودجه دولت( و بينابين تدوين شود. البته داخل حالت 
بينابين مي توان��د حالت هاي مختلف صف��ر تا صد هم 
ادامه در صفحه 6 تعريف شود.   

باز هم تصويب ش��يوه نامه اي 
دستوري و جديد در حوزه فوالد 
و نوردكاران كه هنوز فعالين در 
اين حوزه ب��ه تصميمات قبل 
اشراف كامل نداشته اند كه در 
تصميمي نو به دس��تور عملي 
تازه رسيده اند همگان در برزخ 
كاري هس��تند.  اين شيوه نامه 
دستوري در تنظيم بازار فوالد را  زير ذره بين صنعتكاراني 
كه درگير هس��تند بايد برد و در واكاوي اين دستورالعمل 
بايد مش��اهده كرد كه آيا ابتدا چنين امري براي بازار نياز 
بود كه تصميم گيري شود. يا از زواياي مختلف اين موضوع 
از نظر صاحبنظران و كارشناسان امر اين صنعت بوده و به 
تمام زاويه هايي پنهاني كه امكان دارد ب��ه وجود  آيد نگاه 
ويژه شده كه زياني نس��بت به مجموعه اي ناخواسته وارد 
نشود. راهكارهايي  براي جلوگيري از رانت و منافع برخي 
سودجويان و دالالن اين بازار صورت گرفته است. بسياري 
از كارشناسان اين حوزه بر اين اعتقاد دارند با وجود برخي 
مش��كالت به وجود آمده در بورس كاال براي فوالد و ايجاد 
برخي مش��كالت و س��وء مديريت ش��ده نمي ت��وان اين 
شيوه نامه را منطبق با حال بازار ارايه كرد. ميزان عرضه در 
بورس كاال بر همگان هويدا و آشكار است كه ميزان عرضه 
بس��يار پايين بوده و جوابگو نيس��ت كه در اين حوزه نيز 
ادامه در صفحه 6 رانت هاي ايجاد شده است و ...  

بازارس��رمايه ابت��داي فص��ل 
تاكنون وضعيت خوبي را پشت 
سرگذاشته و شاهد رشد 300 
درص��دي در بازار بودي��م اما؛ 
اين روزها وضعيت تغييركرده 
و به ب��ازاري نس��بتا غيرقابل 
پيش بيني تبديل شده است. 
يكي از مهم تري��ن داليل اين 
موضوع افزايش دخالت هاي دولت و رفتارهاي هيجاني 
سهامداران است. به طور كلي زماني كه دولت يكباره براي 
سهمي تصميم مي گيرد يا از بازار حمايت مي كند برخي از 
سهامداران رفتار عكس نشان مي دهند و اغلب به سمت و 
سوي صف هاي فروش مي روند. همين رفتارهاي هيجاني 
در اغلب روزها باعث شده كه س��هامداران زيان عمده اي 
را متحمل ش��وند. براي مثال؛ در زمان افزاي��ش نرخ ارز 
عده اي از سهامداران خرد بر اين نظر بودند كه سهام خود 
را در بورس به فروش برس��انند و در نهايت در بازار ارزي 
سرمايه گذاري كنند. همين نوع رفتارها باعث شد كه هر 
روزه شاهد نزولي عميق در بورس باشيم. البته بي اعتمادي 
مردم نسبت به اين بازار و عملكرد مسوولين نيز بي تاثير 
نبود. اين م��ورد را نيز مي توان يكي از عوام��ل نزول بازار 
دانست. به طور كلي بورس  به بازاري بسيار حساس و غير 
قابل پيش بيني تبديل شده است و هر روز شاهد افزايش 
ادامه در صفحه 3 اين حساسيت در بازار هستيم.  

گزارش روز

تحقيق و تفحص از فوالد مباركه در سال جهش توليد
بس��ياري از فعاالن اقتصادي، 
ف��والد مبارك��ه را ب��ه عنوان 
يك��ي از صنايع اس��تراتژيك 
كش��ور همپاي نفت مي دانند 
چراكه نقش موث��ري در ايجاد 
ارزش افزوده در اقتصاد كش��ور 
و ارزآوري دارد، ب��ا اي��ن وجود 
طي چند ماه گذش��ته موضوع 
تحقيق و تفحص از اين مجموعه بزرگ توليدي از سوي 
برخي نمايندگان مجلس مطرح شده است. اگرچه تحقيق 
و تفحص حق طبيعي نمايندگان است و مي توانند از اين 
ابزار براي شفاف سازي اس��تفاده كنند، اما در سوي ديگر 
ميدان برخي نمايندگان مخالف با اين عقيده هستند كه 
در فضاي فعلي كشور و در سال جهش توليد، بايد مجلس 
حامي توليد و صنعت كش��ور باش��د و كميس��يون هاي 
تخصصي متناسب با نوع فعاليت و تخصص خود بايد در 
موضوعات ورود كنند تا نتايج درست تري حاصل شود و 
وقت نمايندگان نيز تلف نشود.با اين حال، ۲5 آذر امسال 
سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي از تصويب تحقيق و تفحص از ش��ركت »فوالد 

مباركه اصفهان« در كميسيون متبوعش خبر داد. صنعت 
فوالد به عنوان يك صنعت استراتژيك و پايه نقش موثري 
در اقتصاد كشورها دارد، با نگاهي به توليدكنندگان بزرگ 
ف��والد دنيا مي توان در ميان آنها كش��ورهاي پيش��رفته 
صنعتي همچون ژاپن، امريكا، آلمان، كره جنوبي و ايتاليا را 
ديد كه آنها جزو 10 كشور بزرگ توليدكننده فوالد هستند 
و غير از كره جنوبي در گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان نيز 
قرار دارند.  اگرچه كشورهاي پيشرفته صنعتي وارد دوران 
فراصنعتي ش��ده اند، اما صنعت فوالد براي آنها همچنان 
كليدي و استراتژيك است و توليد خود را همچنان در حد 
باال حفظ كرده اند. البته اين كشورها اكنون وارد فاز ديگري 
مانند توليد فوالدهاي ويژه ب��ه خصوص فوالد ضدزنگ و 
فوالدهاي با ارزش افزوده بسيار باال شده اند و عمال توليد 
فوالده��اي معمولي را كنار گذاش��ته اند. ف��والد مباركه 
بزرگ ترين توليدكننده فوالد تخت در ايران است )اهميت 
فوالد تخت به گونه اي است كه هرچه قدر ميزان توليد آن 
نسبت به كل توليد فوالد باالتر باشد، نشان دهنده صنعتي 
بودن آن كشور است(، همچنين اين مجموعه با ظرفيت 
تولي��د ۷.۲ ميليون ت��ن در كنار ديگ��ر مجموعه هايش 
همچون فوالد س��با، هرمزگان و سفيد دشت در مجموع 

حدود 11 ميليون تن توليد دارد. ارزش س��االنه توليدات 
فوالد مبارك��ه حدود 5 ميلي��ارد دالر اس��ت.توليد ورق 
فوالدي توس��ط فوالد مباركه موضوعي كليدي اس��ت و 
اگرچه قرارداد فوالد مباركه حدود ۲ سال پيش از انقالب 
با يك شركت ايتاليايي منعقد و قرار شد اين مجموعه در 
بندرعباس احداث شود، اما به داليلي به اصفهان منتقل 
شد، با اين وجود از همان زمان ايتاليايي ها تمايل نداشتند 
تكنولوژي نورد س��رد كه در آن زم��ان از جمله صنايع با 
تكنولوژي باال ب��ود را به ايران منتقل كنند، ش��اهد مدعا 
اينكه، زماني كه مذاكرات نهايي براي عقد قرارداد در كشور 
ثالث فرانسه برگزار مي شد، دكتر امين رييس هيات ايراني 
به دنبال مخالفت ايتاليايي ها با انتقال تكنولوژي نورد سرد، 
جلس��ه را ترك كرد و در نتيجه مقامات دولت وقت ايران 

)شاه ايران(، شخصا با مقامات ايتاليايي وارد گفت وگو شد.
فوالد مبارك��ه پس از ش��ركت نف��ت، بزرگ ترين بنگاه 
اقتصادي ايران است، ارزش ساالنه توليدات اين مجتمع 
حدود 5 ميليارد دالر اس��ت و همان گونه ك��ه نفت و گاز 
چرخ اقتصاد اي��ران را مي چرخاند، ف��والد مباركه نيز با 
توليدات خود صنايع بزرگ ديگري همچون لوازم خانگي، 
خودرو، لوله ه��اي انتقال نفت و گاز و حت��ي كنتور گاز را 

تامين مي كند و به نوعي بر س��ر س��فره هاي مردم ايران 
است. -ساخت كارخانه نورد گرم شماره ۲ پس از سال ها: 
حيات اقتصادي ايران به شدت متاثر از عملكرد اين بنگاه 
اقتصادي است و مسائل پيراموني آن را نبايد در حد يك 
كارخانه كوچك يا حتي صنعت مونتاژ خودرو ديد، با توجه 
به اثرگذاري باالي فوالد مباركه بر اقتصاد كش��ور، بايد به 
آن نگاه امنيتي و فراملي داشته باشيم، چراكه كشورهاي 
خارجي نيز ب��ر روي آنچ��ه در اين مجموع��ه مي گذرد، 
حساس��يت نش��ان مي دهند.فوالد مباركه براي تربيت 
نيروي انساني خود حدود 4۲0 ميليون دالر با قدرت خريد 
دالرهاي دهه 60 خورش��يدي هزين��ه و 1۸00 نفر را به 
ايتاليا اعزام كرد، اين مجموعه امروز به دليل داشتن تجربه 
و دانش كافي، توانسته بر روي پاي خود بايستد، بنابراين 
چنين تش��كيالتي نمي تواند بدون دشمن باشد، ضمن 
اينكه به دليل داشتن نقش كليدي در قرار دادن ايران در 
ميان 10 كش��ور بزرگ توليدكننده فوالد، نقش اصلي را 
دارد. متاسفانه امروز در شرايط دشوار تحريم ها و همچنين 
حمالت شديد به فوالد مباركه، به واسطه تدبير مديريت 

جديد اين مجموعه طي دو سال گذشته...
ادامه در صفحه 7

بهمن آرمان

رقيه نداييحامد علي محمدمحمدرضا منجذب مجيد شاكريجمشيد عدالتيان شهرياري

گروه راه و شهرس�ازي| بررسي آمار تحوالت مسكن 
مناطق ۲۲ گانه تهران طي آذرماه س��ال جاري حاكي از 
اين اس��ت كه مناطق جنوب��ي تهران ج��وش و خروش 

بيش��تري نس��بت به مناطق مياني و ش��مالي پايتخت 
تجربه كرده اند. اگر قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني 
در منطقه 1۲ با رش��د منف��ي 3۷.66 درص��د ركورددار 

بيشترين كاهش قيمت در ميان مناطق ۲۲ گانه تهران 
بوده است، مناطق ۸، 19 و ۲1 نيز طي آذرماه بيشترين 
افت معامالت واحدهاي مسكوني را نسبت به ماه گذشته 

تجربه كرده اند. در آذر ماه امسال متوسط قيمت خريد و 
فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملك��ي تهران ۲6 ميليون و 

910 هزار تومان بوده كه نس��بت به ماه قبل 1.1 درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد. در اين ماه، از ميان مناطق ۲۲ 
صفحه 5 را بخوانيد گانه پايتخت تنها چند منطقه...  



هرچند دولت توانست در گام نخست، كليات اليحه 
بودجه را در كميس��يون تلفي��ق مجلس به تصويب 
برس��اند و حاال نمايندگان اين كميس��يون به سراغ 
بررس��ي بخش درآمدي بودجه رفته ان��د اما به نظر 
مي رس��د همچنان اختالف نظرهاي گسترده ميان 
نماين��دگان دولت و مجلس تا زم��ان تصويب نهايي 
قانون بودجه، ادامه داش��ته باشد. هرچند مجلس در 
هفته آينده جلسه علني نخواهد داشت و نمايندگان 
براي سركشي به حوزه هاي انتخابيه خود خواهند رفت 
اما كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه جلسات خود 
را ادامه خواهد داد و به اين ترتيب بده و بس��تان هاي 
مجلس و دولت در هفته آينده نيز ادامه خواهد يافت.

يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه به تداوم چالش ها 
دامن خواه��د زد، موضوع درآمدهاي دولت اس��ت. 
رييس جمهور در روزهاي گذش��ته ب��ار ديگر تاكيد 
كرده كه دولت توان فروش 2.3 ميليون بشكه نفت را 
در روز خواهد داشت و به اين ترتيب حدود 200 هزار 
ميليارد تومان درآمد خواهد داش��ت. از سوي ديگر 
دولت معتقد است امكان دستيابي به منابع درآمدي 
پيش بيني شده در اوراق مالي و ماليات نيز وجود دارد 
و به اين ترتيب، خطر كسري بودجه را تهديد نمي كند.

با اين وجود اما هنوز تكليف آينده برجام و كاهش يا لغو 
تحريم ها معلوم نيست و گزينه جايگزين دولت براي 
كاهش صادرات نفت وضعيت نامشخصي دارد و همين 
موضوع، ام��ا و اگرها را درباره آين��ده بودجه افزايش 
مي دهد. در چنين شرايطي بود كه مقام معظم رهبري 
در پاس��خ به درخواس��ت رييس جمهور درباره سهم 
دولت از منابع صندوق توسعه ملي، تاكيد كردند كه 
سقف برداشت ها از صندوق توسعه بايد به شكل دقيق 
مورد بررسي قرار گيرد، موضوعي كه ابتدا در مجلس 
پيگيري شد و سپس رييس جمهور در نامه اي به رييس 

مجلس، اصالحاتي جديد در بودجه را نهايي كرد.
در نامه رييس جمهور به ش��كل جزئي برنامه دولت 
براي جب��ران كاه��ش منابع درآمدي اعالم نش��ده 
بود و حاال توضيحات س��خنگوي بودجه، بخش��ي از 
ابهامات در اين زمينه را برطرف كرده اس��ت. مژگان 
خانلو گفته: بر اساس دستور مقام معظم رهبري، سه 
نكته مهم درخصوص منابع و مصارف اليحه بودجه 
تأكيد ش��ده بود، اول اينكه اگر ف��روش نفت بيش از 
يك ميليون بش��كه در روز بود ب��ه ازاي مازاد فروش 
يعني بي��ن يك ميليون تا دوميليون و س��يصد هزار 
بشكه س��هم صندوق توس��عه ملي از درآمد ارزي 
صادرات نفت به ط��ور كامل پرداخت ش��ود؛ به اين 
ترتيب 40هزار ميليارد تومان از منابع بودجه كاهش 
مي يابد. وي گفت: نكته دوم نامه رهبري اين بود كه 
اقساط سررسيدشده بدهي دولت به صندوق توسعه 
ملي بازپرداخت ش��ود كه بر اين اساس 100 ميليون 
يورو از بدهي ها كه مربوط به اقساط تسهيالت دريافتي 
س��ازمان بيمه س��المت بود بازپرداخت خواهد شد. 
تسويه بدهي به صندوق توسعه ملي به صورت ارزي 
انجام خواهد ش��د و براي اين منظور 3000ميليارد 

تومان لحاظ شده است.
به گفته اين مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه، 
نكته سوم در نامه رهبري اين بود كه منابع مربوط به 
بند تبصره 4 )پرداخت هاي مربوط به نيروهاي مسلح، 

دانش بنيان و...( از صندوق توس��عه ملي برداش��ت 
نش��ود، اين موضوع به 50هزار ميليارد تومان منابع 
جديد در بودجه نياز داشت كه بايد اصالحات مربوطه 
انجام مي ش��د. براي اعمال اين اصالحات كه در واقع 
53هزار ميليارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و 
40هزار ميليارد تومان از منابع موجود كم مي شد، بايد 
تغييراتي اعمال مي شد، به اين ترتيب رييس جمهور 
در نامه اي به رييس مجلس اعالم مي كند كه 40هزار 
ميليارد تومان از اين تغييرات از محل صرفه جويي و 
53هزار ميليارد تومان نيز از محل انتشار اوراق تأمين 
خواهد ش��د. هيئت امناي صندوق توسعه ملي سال 
گذشته مصوبه اي داشته كه بر اساس آن بدهي هاي 
دولت به صندوق توس��عه ملي تا سال 1401 امهال 
شده اس��ت، بر اين اس��اس تنها بازپرداخت اقساط 
سازمان بيمه سالمت ايرانيان سررسيد شده بود كه 
براي تسويه مذكور 3000ميليارد تومان منابع جديد 

پيش بيني شد.

    معيشت مردم فراموش شد؟
در كن��ار دغدغه هايي كه درب��اره وضعيت درآمدي 
دولت و خطر كس��ري بودجه در س��ال 1400 وجود 
دارد، يكي ديگر از موضوعاتي كه به ش��كل جدي از 
سوي نمايندگان مجلس مطرح شده، موضوع معيشت 
اقشار كم درآمد در بودجه است. موضوعي كه پيش 
از اليحه بودجه نيز در چارچوب طرح تامين كاالهاي 
اساس��ي مجلس خود را نشان داد و حاال اين سوال به 
وجود آمده كه آيا دولت در بودجه سال آينده، حمايت 
معيشتي از اقش��ار كم درآمد را فراموش كرده است؟ 
چند هفته پس از آغاز گمانه زني ها در اين رابطه، حاال 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي جديد به بررسي 

ابعادي از بودجه پرداخته و به منتقدان يادآوري كرده 
كه بودجه معيشت را فراموش نكرده است. در بخشي 
از اين گزارش آمده: آيا ساخت ۹1 هزار واحد مسكن 
محرومين، افزايش 25 درص��دي حقوق كاركنان و 
بازنشستگان و بيمه رايگان 30 ميليون نفر، به معني 
حمايت معيش��تي دولت از مردم نيست؟ البته اين 
همه خدمات معيشتي دولت در اليحه بودجه 1400 
نيس��ت و قطعا دولت مي خواهد بي��ش از اينها براي 
اين منظور هزينه كند اما افزايش سقف اين موارد به 
منزله افزايش س��قف بودجه سال بعد خواهد بود كه 
البته همين رق��م ۸41 هزار ميليارد تومان موجود را 
هم برخي نمايندگان غيرواقع��ي و تورم زا مي دانند، 
يك بام و دو هوا كه نمي ش��ود. طب��ق اين گزارش، از 
۸41 هزار ميليارد تومان منابع اليجه بودجه 1400، 
54۸ هزار تومانش صرف پرداخت حقوق و مستمري 
بازنشستگان و همسان سازي حقوق آنها مي شود؛ آيا 
مي توان حقوق كاركنان و بازنشس��تگان را پرداخت 
نك��رد يا افزايش نداد؟ كس��اني كه ب��ه دنبال تامين 
معيش��ت مردم در بودجه س��ال بعد هستند؛ چطور 
مي خواهند از اين رق��م بكاهند؟ چطور از يك طرف 
خود را مدافع معيشت مردم معرفي مي كنند و از سوي 
ديگر افزايش حقوق و دس��تمزد را منجر به افزايش 
تورم مي دانن��د و دولت را متهم به سياس��ت گذاري 

تورمي مي كنند؟ 
اين س��ازمان تاكيد كرده: انتظار اف��كار عمومي اين 
است كه نمايندگان مش��خصا بگويند دولت از كدام 
بخش از مصارف خ��ود كم كند؟ از حقوق كاركنان و 
بازنشستگان؟ از بودجه عمراني يا از باز پرداخت اوراق؟ 
هر كدام از اينها بخشي از معيشت و آباداني كشور را 
هدف قرار داده است. بايد مشخص شود كساني كه در 

مخالفت با اين اليحه سخن مي گويند؛ دقيقا مخالف 
ك��دام بخش هس��تند و قصد دارند در ل��واي اصالح 
ساختار بودجه از كدام يك كم كنند. مگر مي شود از 
يك طرف داعيه دغدغه معيشت مردم را داشته باشند 
و از طرف ديگر از ميزان حقوق كاركنان و بازنشستگان 
كم كنند؟ اگر چنين قصدي دارند، پاي سود و زيانش 
هم بايستند و جواب مردم را هم بدهند. اليحه 1400 
كامال در خدمت معيش��ت مردم اس��ت؛ افزايش 25 
درصدي حقوق و دس��تمزد شاغلين و بازنشستگان، 
افزايش حداقل دريافتي كاركنان دولت از 2.۸ ميليون 
به 3.5 ميليون تومان؛ در نظر گرفتن ۶0 هزار ميليارد 
تومان براي همس��ان سازي بازنشس��تگان، 5000 
ميليارد توم��ان براي رتبه بندي فرهنگيان؛ 31 هزار 
ميليارد تومان براي حمايت معيشتي از ۶0 ميليون نفر 
و مبلغ 43 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه ها 
براي حدود ۷۸ ميليون نفر را نش��ان دهنده رويكرد 
معيشتي اين اليحه است. پاسخ هاي تند سازمان برنامه 
به منتقدان بودجه نش��ان مي دهد كه با وجود برخي 
نرمش هايي كه در روزهاي گذشته از سوي مقامات 
دولتي براي كاهش اختالف نظرها با مجلس در مسير 
تصويب قان��ون بودجه ديده ش��ده، دولت در برخي 
حوزه ها نيز قصد كوتاه آمدن ندارد. از سوي ديگر در 
اين گزارش به ابعادي از اختالف نظرها پرداخته شده 
كه ابهام هايي را در اين ح��وزه مطرح مي كند. اينكه 
نمايندگان از لزوم توجه به اقشار كم درآمد مي گويند 
اما در عين حال از تورم زا بودن بودجه انتقاد مي كنند 
سوالي است كه در كنار كارشناسان، سازمان برنامه نيز 
آن را مطرح كرده و بايد ديد در روزهاي آينده، پاسخ 
مجلس به اين س��واالت چه تاثيري بر روند بررسي و 

تصويب بودجه خواهد گذاشت.
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لوايح چهارگانه را سياسي نكنيم
رييس دفت��ر رييس جمهور گفت: باي��د اجازه دهيم 
اعضاي محترم مجمع بدون سياس��ي ش��دن و فشار 
اجتماع��ي در يك محيط آرام دو اليح��ه باقي مانده 
از لواي��ح چهار گانه را بررس��ي كنند.محمود واعظي 
در رابطه با قانون رفع تحريم ها و ش��روع غني سازي 
20درصد اظهار كرد: اي��ن قانون در مجلس تصويب 
شد، بالفاصله رييس جمهور دستور دادند كميته اي از 
معاونت حقوقي، وزارت خارجه، سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان انرژي اتمي تشكيل شود. جداي از روالي كه 
معموال براي آيين نامه اي كه براي قوانين مي نويسيم و 
در كميته هاي مختلف دولت طول مي كشد، اين كميته 
تشكيل شد. سه شنبه صبح شروع كردند و چهارشنبه 
هفته گذشته در دولت بحث شده و ابتداي اين هفته 
هم ابالغ شد.وي ادامه داد: بر اساس اين دستور العمل 
سازمان انرژي اتمي بايد اين قانون را اجرايي كند، همه 
بندهاي اين قانون را از جمله بند ش��روع غني سازي 
20 درصد را اين س��ازمان طبق دس��تورالعمل اجرا 
مي كند. البته ابتدا مقدماتش بايد فراهم شود. بر اساس 
ظرافت ها و حساسيت هايي كه دارد خود دكتر صالحي 
جزييات را اعالم مي كند. مقدماتش كه آماده شود در 
طول يك سال بايد 120 كيلو غني سازي تعيين شده 
انجام شود مطمئن هس��تيم وقتي مقدمات آغاز شد 
ظرف يك سال اين امر صورت مي گيرد.واعظي درباره 
پيوستن ايران به اف اي تي اف گفت: اف اي تي اف يك 
بحث است؛ از چهار اليحه اي كه در دولت تصويب شده 
و مجلس هم تصويب كرده، دو اليحه هيچ مش��كلي 
ندارد دو تاي ديگر در مجمع تشخيص در حال بررسي 
است كه يك بحث ديگر است. اين اليحه اي كه خودمان 
تنظيم كرديم نبايد انقدر سياسي شود. نبايد مسائل 
سياسي را وارد مسائل اقتصادي كنيم. اينكه بخواهيم به 
اف اي تي اف بپيونديم يك بحث ديگري است. 4 اليحه 
خودمان درباره پولشويي و شفافيت است كه در كشور 
دنبالش هستيم. اصال نبايد سياسي اش كنيم. مگر آن 
دواليحه ديگر كه تصويب ش��د مشكلي داشت. بايد 
اجازه دهيم اعضاي محترم مجمع بدون سياسي شدن 
و فشار اجتماعي در يك محيط آرام كار خود را انجام 
دهند.وي در واكنش به انتقاداتي كه به بودجه 1400 
وارد مي شود گفت: سازمان برنامه و بودجه 10 ماه است 
روي اين بودجه كار مي كند وقتي شرايط تحريمي است 
و فشارهايي را دنيا بر ما وارد مي كند؛ فشارهايي هم بر 
بودجه وارد مي شود. آنچه كه كارشناسان تهيه كردند 
اين بودجه اس��ت.وي ادامه داد: آنچه كه فكر كرديم 
براي اداره كشور مناسب است را ارايه كرديم. اين اولين 
بودجه دولت نيست. هشتمين بودجه دولت است كه 
شش ماه از آن را هم خودش بايد اجرا كند. اما از هر طرح 
و پيشنهادي چه از بيرون مجلس و چه از داخل مجلس 
كه بتواند كمك كند، استقبال مي كنيم؛ چراكه ما فكر 
نمي كنيم همه ايده هاي خوب فقط در دولت اس��ت.

واعظي افزود: بيشتر االن چيزهايي كه شنيدم آرمان ها 
و ايده ه��اي خوب بودن��د. االن از مجلس حرف هايي 
خوبي شنيده مي شود كه ماهم مي خواهيم آن اتفاقات 
بيفتد اما اينكه چگونه مي خواهيم عملياتي اش كنيم 
با س��وال و سخنراني و انش��اء خواندن نمي شود. بايد 
ايده هاي مشخص كارشناسي مطرح شود.وي تاكيد 
كرد: سياس��ت و برنامه هاي دولت همانطور كه آقاي 
رييس جمهور گفته است همكاري و تعامل با مجلس 
است؛ البته تا جايي پيش مي رويم كه شاكله بودجه به 
هم نخورد، اما ا گر شاكله بودجه به هم بخورد ما قبول 
نداريم. نه فقط ما كه شوراي نگهبان هم قبول ندارد. 
واعظي در واكنش به اظهارات اخير رييس مجلس در 
رابطه با اينكه »با كمبود مدير مواجه هستيم نه بودجه« 
گفت: من فكر نمي كنم اين كار درس��تي باشد كه از 
هر فرصتي استفاده كنيم. كساني كه اين صحبت ها 
را مي كنند خودش��ان قبال مدير بودند. عملكردشان 
مشخص است. مگر وقتي آقاي قاليباف از شهرداري 
تهران بيرون آمد؛ شهرداري كم بدهكار بود؟ نگاهي 
به گذشته بكنند. مردم يادشان نرفته است. اينكه براي 
انتخابات آينده به دولت حمله كنيم كار درستي نيست. 
اينكه بگوييم تحريم نيست، كرونا نيست و فقط ضعف 

مديريتي داريم درست نيست.

 توصيه روحاني براي 
نزديك شدن دولت و مجلس

مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��ور گف��ت: توصيه 
رييس جمهور اين اس��ت كه دولت با حضور فعال در 
كميس��يون هاي تخصصي، تلفيق و صحن مجلس 
بتواند نظرات دولت و مجل��س را درباره بودجه به هم 
نزديك كند.حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات 
دولت اظهار كرد: اليحه بودجه به موجب قانون اساسي 
از جمله مواردي اس��ت كه ابتكار آن بايد از دولت آغاز 
شود. مجلس حق ارايه و تقديم طرح با مالحظه قانون 
اساسي در همه امور كش��ور را دارد، اما قانون اساسي 
ابتكار تقديم اليحه را به دولت داده است.وي ادامه داد: 
اليحه بودجه قبل از موعد قانوني تقديم مجلس شد و 
سپس دستوري از سوي رهبر انقالب راجع به درآمدها 
و هزينه ها واصل شد كه دولت موارد مدنظر مقام معظم 
رهبري را ط��ي نامه اي كه رييس جمه��ور به رييس 
مجلس نوش��تند، قبول كرد و قرار شد موارد مدنظر 
ايشان در مجلس انجام بگيرد. من از اعضاي كميسيون 
تلفيق تشكر مي كنم كه كليات اليحه بودجه 1400 را 
تصويب كردند. معاون پارلماني رييس جمهور با بيان 
اينكه اليحه بودجه در حال سير مراحل قانوني است، 
گف��ت: نمايندگان مجلس حق ارايه پيش��نهاد براي 
بودجه را دارند. اليحه بودجه كار مشتركي بين دولت و 
مجلس است  و اميدواريم اليحه بودجه با تفاهم و درك 
مشترك از مسائل كشور به سرانجام برسد. اميري ادامه 
داد: توصيه رييس جمهور اين است كه دولت با حضور 
فعال در كميس��يون هاي تخصصي، تلفيق و صحن 
مجلس بتواند نظرات دولت و مجلس را به هم نزديك 
كند تا اليحه بودجه 1400 دريك بازه زماني مناسبي 
 به تاييد ش��وراي نگهبان برس��د و دول��ت هم بتواند

 آيين نامه هاي اجرايي آن را تصويب و ابالغ كند.

اعتبارات واردات كاالهاي 
اساسي به چه كسي داده شد؟

نايب رييس كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس 
شوراي اسالمي از بالتكليفي اعتبار ۹ ميليارد يورويي 
جهت واردات كاالهاي اساسي خبر داد و گفت: مشخص 
نيس��ت اين پول ها به چه كس��اني و براي واردات چه 
محصوالتي داده شده است و براي برگشت اين پول به 
خزانه چه اقدامي انجام شده است.محمدحسن آصفري 
در تذكري ش��فاهي خطاب ب��ه رييس جمهور گفت: 
شما ۶ سال پيش به اراك آمده و در حضور عموم مردم 
اعالم كرديد شير نيروگاه مازوت شازند را مي بنديد، اما 
متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. حال چند روزي است كه 
مردم اراك هواي بسيار آلوده اي كه بخش اعظم آن ناشي 
از فعاليت نيروگاه شازند است، را تنفس مي كنند. از اين رو 
درخواست مي كنم هر چه سريعتر به وعده قبلي خود در 
اين خصوص عمل كنيد.نماينده مردم اراك در مجلس با 
اشاره به گزارش اخير رييس ديوان محاسبات در خصوص 
تفريغ بودجه در تذك��ري به رييس قوه قضاييه اظهار 
كرد: 14 ميليارد و ۸00 ميليون يورو براي واردات كاال 
به برخي از شركت ها پرداخت شده اما تاكنون كمتر از ۶ 
ميليارد يوروي آن وارد شده است. مشخص نيست اين 
اجناس كاالي اساسي و مورد نياز مردم بوده يا خير.وي 
از »بالتكليفي اعتبار ۹ ميليارد يورويي جهت واردات 
كاالهاي اساسي« خبر داد و تصريح كرد: مشخص نيست 
اين پول ها به چه كساني و براي واردات چه محصوالتي 
داده شده است و براي برگش��ت اين پول به خزانه چه 
اقدامي انجام شده است.آصفري خطاب به رييس بانك 
مركزي گفت: متأس��فانه بانك ها جان مردم را به لب 
آورده اند و با دريافت سودهاي بسيار باال از وام هاي بسيار 
اندك موجب نارضايتي و گاليه مندي مردم ش��ده اند. 
م��ردم معترضند كه چرا برخي افراد باي��د وام چند ده 
ميلياردي بگيرند و بانك ها بتوانند از افرادي كه وام هاي 
كوچك 10 ميليوني مي گيرند با اعمال فشار اموالشان را 
مصادره كنند از اين رو درخواست دارم هر چه سريعتر به 

اين موضوع رسيدگي كنيد.

به بازار سرمايه مي توان اعتماد كرد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بازار سرمايه در يك ماه 
گذشته در ريل مناسب قرار دارد چون نهادسازي الزم 
انجام شده و همه ناشران بازارگردان دارند.فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه هيات وزيران 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت 
بازار بورس، با بيان اينكه بازار سرمايه از نظر عملكردي به 
مرحله اي رسيده كه مي توان به آن اعتماد كرد، اظهار كرد: 
بازار سرمايه در يك ماه گذشته در ريل مناسب قرار دارد 
چون نهادسازي الزم انجام شده و همه ناشران بازارگردان 
دارن��د.وي افزود: غير از متغيره��اي پيراموني اختالل 
خاصي نداريم؛ به اين معني كه ممكن است براي بخشي 
سياست گذاري انجام شود و اين سياست گذاري اثر خود 
را بر بازار مي گذارد يا قاعده اي براي نحوه تعيين قيمت 
گروهي از كاالها انجام مي شود كه بر روند بازار سرمايه اثر 
خواهد داشت.وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: مواردي كه به 
آن اشاره شد شرايط پيراموني است كه بر بازار تاثير دارد 
و خود بازار االن از نظر عملكردي به مرحله اي از شرايط 
رسيده كه مي توان به آن اعتماد كرد.دژپسند همچنين 
درباره اليحه بودجه سال آينده نيز گفت: كليات بودجه 
در كميسيون تلفيق تصويب شد و براساس جلسه اي كه 
روساي قوا در دفتر رييس جمهور تشكيل گرديد، قرار 
شد سازمان برنامه به نمايندگي دولت و بقيه دستگاه ها 
حداكثر همكاري را بكنند تا بودجه ، مراحل را طي كند. 
وي تاكيد كرد: اهتمام ج��دي وجود دارد كه اقدام هاي 
الزم در م��ورد اليحه بودجه 1400 انجام ش��ود و بايد 
كميسيون تلفيق بررس��ي ها را شروع كند منابع و بعد 
مصارف را بررسي كند. در منابع گزارش ها را ارايه كرديم 
و در مرحله كليات مباحثه هاي الزم را انجام داديم و بعد 

وارد جزييات خواهيم شد.

آخرين آمار پرداخت
وام هاي كرونا

معاونت اشتغال وزارت كار از پرداخت 14 هزار ميليارد 
تومان وام به كس��ب و كارهاي آس��يب ديده در مرحله 
نخست پرداخت تس��هيالت حمايتي كرونا خبر داد.

پرداخت تسهيالت حمايتي به كسب و كارهاي آسيب 
ديده از كرونا از جمله سياست هاي وزارت كار در راستاي 
حفظ اشتغال بنگاه ها و صيانت از نيروهاي كار است و بر 
اين اساس 14 رسته شغلي منتخب كه بيشترين آسيب 
از شيوع ويروس كرونا را متحمل شده و داراي ليست بيمه 
در قلب كارفرمايي يا خويش فرمايي بودند، براي استفاده 
از تسهيالت مذكور به سامانه كارا مراجعه و ثبت نام كردند.

بر اساس آمارها، در مرحله نخست پرداخت تسهيالت 
حمايت��ي كرونا، نزديك ب��ه 14 هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت به كسب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا در 
كشور پرداخت ش��ده و متقاضيان به 1۹ بانك تعيين 
شده در اين حوزه معرفي شده اند. اين 14 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت، در 14 رسته و حدود ۸5۸ زير رسته 
تعريف شده است.آن طور كه معاون اشتغال وزير كار گفته 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي آسيب ديده به تدريج 
ادامه پيدا كرده و تالش شده تا فرصت تنفس و بازپرداخت 
در مرحله دوم بيشتر باش��د به گونه اي كه تا بهار آينده 
متقاضيان فرصت داشته باشند.به گفته منصوري، در 
مرحله دوم نيز بر اساس مصوبات ستاد ملي كرونا 2000 
ميليارد تومان به بخش گردشگري، 1۷00 ميليارد تومان 
به بخش فرهنگ و هنر و ۸00 ميليارد تومان به بخش 
ورزش اختصاص يافته است. در مرحله دوم از پرداخت 
تسهيالت كرونا، چهار حوزه گردشگري و صنايع دستي، 
حمل و نقل، فرهنگ و هنر و ورزش مورد توجه قرار گرفته 
و رقمي در حدود ۸000 ميليارد تومان تسهيالت به اين 
بخش ها پرداخت خواهد شد.پرداخت تسهيالت حمايتي 
به كسب و كارهاي حوزه گردشگري، ورزشي و فرهنگ 
و هنر در ادامه حمايت دولت از صاحبان مشاغل شديدا 
آسيب ديده از كرونا صورت گرفت و بر اين اساس ستاد 

ملي مقابله با كرونا مصوباتي را به تصويب رساند.

چه كسي مي گويد معيشت مردم را  فراموش كرده ايم؟

پاسخ تند به  منتقدان بودجه

رييس قوه قضاييه: رييس جمهور: 
ترامپ اولين جنايتكار پرونده شهادت سردار سليماني استدست سردار ما را قطع كرديد، پاي شما را ازمنطقه قطع مي كنيم

رييس جمهور با اش��اره به نزديك شدن به سالگرد 
شهادت سردار سليماني خطاب به امريكايي ها تاكيد 
كرد: شما دست سردار ما را قطع كرديد و بايد پاي 
شما را از اين منطقه قطع كنيم، تا پايتان از منطقه 

قطع نشود ما انتقام نهايي را نگرفتيم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه 
هيات دولت، اظهار كرد: يكي از آثار اين كار وقيحانه 
و احمقانه امريكايي ها اين بود كه دوران ترامپيسم 
پاي��ان يافت و چند روز ديگر اين قاتل وحش��ي كه 
اين همه جنايت كرد حكومتش تمام مي شود و به 

زباله دان تاريخ سپرده خواهد شد.
وي ادامه داد: البته در اين موضوع ما نقشي نداشتيم 
و كار بزرگي بود كه مردم امريكا كردند؛ چرا كه ملت 
امريكا هم شناختند كه اين فرد لياقت قدرت را ندارد 
و به رقي��ب او راي دادند. من مطمئنم بعد از ترامپ 
شرايط بسيار بهتري براي ثبات و امنيت كل منطقه 

به وجود خواهد آمد.
روحاني با اشاره به اينكه در سال 2020 ما عالوه بر 
كرونا با غم و درد بس��يار بزرگي كه شهادت سردار 
س��ليماني بود مواجه ش��ديم، تصريح ك��رد: ما در 
روزهاي اول س��ال 2020 با ترور وحش��يانه شهيد 
سليماني توسط مقامات امريكايي مواجه شديم كه 
در راس آن ترامپ و پمپئو بودند و اين دو مسووالن 

اصلي اين جنايت هستند.
رييس جمهور اضافه كرد: ملت ما از خون سردارشان 
دست نمي كش��ند و اين حق مردم عزيز ماست كه 
براي خون عزيزش��ان انتقام بگيرند. ترور سليماني 
انتق��ام از جمهوري اس��المي، ملت ه��اي منطقه 
و اس��تقالل كش��ورهاي منطقه بود. اي��ن انتقام از 
ملت ه��اي بزرگي بود ك��ه مقابل توطئ��ه امريكا و 
صهيونيست ها ايستادند؛ چرا كه آنها نمي خواستند 
موضوع داعش اينگونه تمام ش��ود و مي خواستند 

داعش حكومت منطقه را در دست بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه داعش مزدور صهيونيست ها يا 
امريكايي ها بود عنوان كرد: كسي كه نفع اول را از به 
هم ريختگي و ناامني منطقه مي برد صهيونيست ها 

هس��تند و بعد از آن امريكايي ها از اين ناامني سود 
مي برند وگرنه كسي از اينكه عراق، سوريه، لبنان، 
يمن و افغانستان ناامن باشند سودي نمي برد و همه 
ضرر خواهند كرد. تمام كشورهاي منطقه از ناامني 
و عدم استقالل ضرر مي كنند، اينها مي خواستند از 
يك مرد بزرگي كه روبه روي نقشه هاي آنها با درايت 

مي ايستاد انتقام بگيرند.
روحاني اضافه كرد: بعضي ها فكر مي كنند ش��هيد 
س��ليماني فقط يك ش��جاع كم نظير بود، بله اين 
درست است كه شهيد سليماني يك سردار شجاع و 
كم نظير بود اما تنها ش��هامت نيست بلكه درايت او 
هم مهم بود. من از سال ۶2 از زمان جنگ با شهيد 
سليماني از نزديك آشنايي داشتم و در دوران دفاع 
هشت ساله او را مي ش��ناختم. بعد از آن هم در اين 
بيست و چند س��ال او مسووليت هايي داشت و من 
هم مسووليت هايي داشتم و از سال هاي ۷۶ و ۷۷ كه 
ايشان اين مسووليت هاي جديد را به عهده گرفت 
تقريب��ا يكديگر را در مقاطع��ي هفتگي مي ديديم. 
در دوران رياست جمهوري هم مالقات هاي زيادي 
داش��تيم. او مرد با تدبيري ب��ود و كامال مي فهميد 
و اه��ل تحلي��ل ب��ود و كام��ال سياس��ت منطقه و 
جه��ان را درك مي كرد.رييس جمهور با بيان اينكه 
شهيد س��ليماني به معناي واقعي كلمه معتدل بود 
خاطرنشان كرد: او نه در خط اين و نه در خط آن بود. 
نه راست بود و نه چپ و هيچ جناحي نمي توانست او 
را متعلق به خود بداند. شهيد سليماني يك افتخار 
ملي اس��ت و يك افتخار براي ملت ايران، ملت هاي 

منطقه و مسلمان هاي انقالبي است.
وي ادامه داد: آنها خواس��تند اين قهرمان ملي را از 
ما بگيرند ولي اشتباه كردند و او قهرماني ابدي شد 
كه براي هميش��ه از قهرمان هاي بزرگ تاريخي ما 
خواهد بود. او چ��ه در دوران دفاع مقدس و چه بعد 
از آن در امنيت ش��رق و مرزه��ا و چه در اين اوضاع 
سوريه و عراق واقعا شبانه روز تالش مي كرد و از كالم 
و عملش كامال مشهود بود كه براي خودش به دنبال 

چيزي و موقعيتي نيست.

رييس قوه قضاييه گفت: ترامپ اولين جنايتكار پرونده 
ترور شهيد سليماني اس��ت كه در مقابل مردم دنيا به 
جنايتش اعتراف كرد.سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
پيگيري حقوقي و قضايي پرونده ترور س��ردار شهيد 
حاج قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس و همراهانش 
كه با حضور نمايندگان نهادها و دستگاه هاي مسوول 
پيگيري پرونده برگزار شد، تصريح كرد: شهادت سردار 
سليماني موضوعي است كه نه داغ آن و نه مطالبه مردم 
براي خونخواهي او و مج��ازات و كيفر آمران و عامالن 
اين جنايت هرگ��ز به س��ردي نمي گرايد.رييس قوه 
قضاييه، سردار س��ليماني را نماد مبارزه با تروريسم و 
شخصيتي امنيت ساز براي منطقه معرفي كرد و گفت 
كه كيفرخواست براي مجازات مجرميني كه در ترور وي 
نقش داشتند، تنها دعوي حقوقي خانواده آن شهيد يا 
ملت ايران نيست بلكه ادعانامه امت اسالم و آزادگان عالم 
عليه تروريسم دولتي امريكاست.رييسي با تأكيد بر لزوم 
پيگيري جدي پرونده ترور شهيد سليماني متناسب با 
جايگاه و شخصيت سيدالشهداي مقاومت، خاطرنشان 
كرد: اسناد و مدارك براي پيگيري موضوع و درخواست 
كيفر براي آمران و عامالن اين جنايت بزرگ به ميزان 
ُمكفي وجود دارد.رييس دستگاه قضا بر همين اساس 
خاطرنشان كرد كه قوه قضاييه اين پرونده را به عنوان 
بخشي از انتقام سختي كه از امريكايي ها گرفته خواهد 
شد، با جديت پيگيري خواهد كرد.رييس قوه قضاييه با 
تقدير از اقدامات سپاه قدس و ديگر بخش هاي دولتي 
و غيردولتي مربوطه ب��راي پيگيري حقوقي و قضايي 
پرونده ترور شهيد س��ليماني در يك سال گذشته، از 
همكاري رييس ش��وراي عالي قضايي عراق نيز تقدير 
و بر ضرورت تداوم اين همكاري در س��ه حوزه كيفري، 
حقوقي و بين المللي تأكيد كرد.رييسي با بيان اينكه 
سازوكارهاي الزم براي پيگيري موضوع در بخش هاي 
حقوقي و كيفري فراهم شده است، بر لزوم نگاه انقالبي 
در برداش��ت از كنوانسيون 1۹۷3 و دادگاه بين المللي 
كيفري تأكيد كرد.رييس قوه قضاييه با اشاره به ادعاي 
برخورداري سران رژيم امريكا از مصونيت قضايي به دليل 
برخورداري از جايگاه هاي حقوقي گفت: هيچ عنصري 

نمي تواند مانع رسيدگي و پاسخگويي مقامات امريكا در 
قبال جنايتي شود كه در ترور شهيد سليماني مرتكب 
شده اند.رييسي افزود: همه بايد در برابر قانون نسبت به 
اعمال خود پاسخگو باشند و اينكه برخي افراد مدعي 
هستند مقامات امريكا از مصونيت حقوقي برخوردارند، 
برداشت سياسي است كه از نظر منطق حقوقي و قوانين 
بين الملل مورد پذيرش نيست. چرا كه از نظر قانون هر 
شخصي كه جرم انجام داد، در هر جايگاه و مقامي بايد 
كيفر شود.رييسي گفت: ترامپ اولين جنايتكار پرونده 
ترور شهيد س��ليماني است كه خودش در مقابل همه 
مردمان عالم به اين جنايت اعت��راف كرده و نمي توان 
او را از مجازات اين عمل مصون دانست.رييسي افزود: 
خوشبختانه دوره رياست جمهوري ترامپ تمام شده، اما 
حتي اگر دوره مسووليت او تمام نشده بود هم اين منطق 
قابل قبول نيست كه كسي به دليل قرارگرفتن در يك 
جايگاه اداري و سازماني مقابل قانون پاسخگو نباشد.

رييس قوه قضاييه در عين حال خاطر نش��ان كرد كه 
موضوع مصونيت مقامات امريكا و موانع حقوقي مشابه، 
قابل برطرف شدن هستند و وزارت امور خارجه، معاونت 
بين الملل قوه قضاييه و دادستاني را موظف به پيگيري 
جدي اين موضوع كرد.رييسي بر اين موضوع هم تأكيد 
كرد كه براي پيگيري حقوقي و قضايي پرونده شهيد 
سليماني متناسب با جايگاه ويژه اين فرمانده شهيد، بايد 
به گونه اي عمل ش��ود كه هم از نظر شرع و قانون و هم 
از نگاه ناظران آگاه قابل قبول باشد.رييس قوه قضاييه 
همچنين خاطر نشان كرد كه در پيگيري اين پرونده بايد 
افكارعمومي دنيا احساس كند كه يك مجرم كه مرتكب 
اقدام تروريس��تي عليه يك حكومت شده، متناسب با 
اين جنايت به سزاي عمل ننگين خودش رسيده و اين 
موضوع هم جنبه بازدارندگي دارد و هم بخشي از انتقام 
س��خت از آمران اين جنايت را شكل خواهد داد.وي با 
اشاره به نظر برخي اعضاي كميته پيگيري پرونده شهيد 
سليماني براي تسريع در پيگيري موضوع تأكيد كرد كه 
اين پرونده بايد با نگاه انقالبي دنبال شود، اما حتمًا الزم 
است تمام ابعاد و زواياي موضوع به دقت مورد توجه قرار 

گيرد تا كيفرخواستي جامع و قابل قبول ارايه شود.



گروه بانك و بيمه| 
كارشناس��ان بانكي، ارزي، تجاري و فعاالن ديپلماس��ي 
اقتصادي معتقدند كه با پذيرش FATF مي توان بسياري از 
هزينه هاي مبادله و مازاد بانكي و تجاري را كاهش داد و اين 
هزينه ها جداي از تحريم ها و ساير موانع تجاري است و اگر 
FATF گروه اقدام مالي را مانند ساير نهادهاي بين المللي 
در تنظيم مقررات و استانداردها بپذيريم، در مسير ايجاد 
ش��فافيت مالي و تجاري، مقابله با پولشويي، تروريسم و 
جرايم سازمان يافته، اقتصاد كش��ورها را ياري مي دهد و 
پذيرش كنوانسيون هاي مقابله با جرايم سازمان يافته و 
تامين مالي تروريسم، هزينه هاي اقتصاد را به شكل هاي 
مختلف كاهش خواهد داد.  معاون اسبق بانك مركزي براي 
جلوگيري از وارد آمدن هزينه هاي مازاد بر اقتصاد كشور، 
تصويب لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام را 
ضروري دانست و تاكيد كرد: مبارزه با پولشويي و قاچاق نياز 
به همكاري سه قوه و تمامي اركان حاكميتي كشور دارد. 
با اعالم بررس��ي مجدد لوايح موسوم به FATF در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، مجددا نقد و نظرهاي مختلف در 
رابطه با تصويب اين لوايح در ميان فعاالن اقتصادي كشور 
به اوج رسيد. »سيد كمال سيد علي«، معاون اسبق ارزي 
بانك مركزي نيز ضمن تاكيد بر اهميت تصويب اين لوايح 
گفت: اين روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت امريكا 
به برجام و كاهش يا رفع كامل تحريم ها عليه كشورمان، 
سوالي كه مطرح مي شود اين اس��ت كه خروج از ليست 
سياه FATF نسبت به رفع اين تحريم ها بايد مقدم باشد، 
يا معكوس آن؟ اين كارشناس مالي و ارزي ادامه داد: پاسخ 
من به اين سوال اين است كه حتي اگر موضوع بازگشت به 
 FATF برجام نيز رخ ندهد، بايد هرچه سريعتر به سازمان
پيوست تا از هزينه هاي بيشتر به اقتصاد كشور جلوگيري به 
عمل آيد. در شرايط فعلي كه نظام بانكداري ايران از نظر اين 
سازمان در ليست سياه قرار گرفته است، عمده مبادالت ما 
از طريق واسطه ها انجام مي شود، پديده اي كه هر مقدار هم 
با رعايت احتياط هاي الزم انجام شود، همچنان با ريسك 
بسيار بااليي با خود به همراه دارد، عالوه بر آنكه ۱۵ تا ۲۵ 
درصد هم هزينه انجام مبادالت مالي را افزايش مي دهد 
كه رقم هنگفتي را ايجاد مي كند. وي ادامه داد: در شرايط 
فعلي، فارغ از مساله تحريم ها، مهم ترين موانع تجارت ايران، 
مسائلي مانند ليست سياه FATF، موضوع كفايت سرمايه 
بانك ها و اطالح ترازنامه اين بانك هاس��ت. بانك مركزي 
اقدامات خوبي براي رفع اين مسائل از بعد داخلي انجام داده 
است و با تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام انتظار مي رود به زودي شاهد باشيم اين موانع از سر راه 
تجارت كشور برداشته شوند.  FATF كه به طور ويژه براي 
نظارت بر ايران، امريكا يا هر كشور ديگري تشكيل نشده 
است، بلكه يك سازمان عمومي بين المللي است و مانند 
س��وئيفت يا بازل هاي ۱ و۲ و۳ يك سري مقررات جهاني 
را تدوين كرده است تا همه بانك هايي كه مي خواهند در 
سطح بين الملل فعال باشند، با رعايت آنها بتوانند با امنيت و 
اطمينان مبادالت خود را انجام دهند. بنابراين زماني كه ما در 

ليست سياه اين سازمان ها قرار داشته باشيم، به طور عمومي 
بانك هاي ساير نقاط جهان از انجام مبادله با بانك هاي ايراني 
دوري مي كنند. حتي بانك هايي كه به داليل مالي يا سياسي 
هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دليل تمكين از 
اين مقررات بين المللي نمي توانند اين كار را انجام دهند. 
موضوعي كه در ماه هاي اخير در خصوص بانك هاي چيني 
و روسي شاهد هستيم كه آنها به دليل پاسخگويي در قبال 
FATF از ارتباط با ايرانيان حذر كرده اند. وي با تاكيد بر وجود 
نگاه سياست گذارانه در موضوع FATF خاطرنشان كرد: ما 
در داخل به دليل غلبه نگاه سياسي به اين موضوع بيشتر از 
آنكه به بعد سياست گذارانه اين موضوع توجه داشته باشيم، 
نگران بعد نظارتي آن هستيم. در حالي كه بزرگ ترين منافع 
اجراي لوايح FATF براي دولت هايي است كه ملزومات آن 
را اجرا مي كنند. اينكه يك نظام بانكي مشتري هاي خود 
را بشناسد، منشأ پول را شناس��ايي كرده و بداند اين پول 
كجا مي خواهد خرج شود، مهم ترين ابزارهايي هستند كه 
دولت ها مي توانند با اتكا به آن از پولشويي و قاچاق در اقتصاد 
خود جلوگيري كنند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: 
نبايد فراموش كرد كه موضوع FATF مساله اين دولت و 
آن دولت نيست، يك موضوع ملي است كه اجراي درست 
آن نياز به همراهي و همكاري هر سه قوه و تمام اركان نظام 
حاكميتي دارد. به عنوان مثال شناسايي پول مبادله شده در 
نتيجه قاچاق، مساله اي نيست كه بدون دخالت قوه قضاييه، 
از سوي نظام بانكي كشور پيگيري شود. بنابراين براي اجراي 
موفق آن نياز به همراهي و همكاري هر سه قوه وجود دارد.

    افزايش هزينه هاي  بانكي
در تجارت خارجي 

همچنين مجيد موافق قديري رييس انجمن صنايع خوراك 
 ،FATF دام و طيور معتقد است به دليل عدم تاييد لوايح
در بحث نقل و انتقال پول با مشكالت مواجه هستيم و در 
نتيجه قيمت تمام شده كاالي وارداتي افزايش معناداري 
داشته است.  پيوس��تن به FATF الزمه حيات اقتصادي 
ايران اس��ت. اما اين موضوع دستخوش اظهارنظر كساني 

شده است كه تخصصي درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطالع 
از شرايط ويژه اقتصادي كشور درباره آن صحبت مي كنند. 
ما اگر بخواهيم در حوزه تجارت بين الملل از ناحيه تحريم ها 
كمتر به اقتصادمان زيان وارد شود و هزينه هاي اقتصادي 
كشورمان كاهش پيدا كند، طبيعتا FATF مي تواند يكي 
از آن مسيرهايي باشد كه بتواند تاثير تحريم ها را براي ما 
كمتر كند.نكته دوم اين است كه نپذيرفتن FATF يعني 
خودتحريمي؛ در واقع ما با تصويب اليحه CFT و پيوستن به 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF( مطابقت پذيري خود با قوانين 
بين المللي را اعالم مي كنيم و بزرگ ترين بهانه نظام بانكي 

بين المللي براي همكاري نكردن با ايران را از بين مي بريم.
وي افزود: نبايد به گونه اي رفتار كنيم كه دنيا هميشه نگران 
از كار كردن با ما باش��د. ضمن اينك��ه نبايد از ترس مرگ 
خودكش��ي كنيم. وقتي ما FATF را تصويب نمي كنيم 
يعني قبول مي كنيم كه ايران وارد ليست سياه FATF شود 
كه نه تنها اقدامات ذكر شده بيشتر تشديد خواهد شد بلكه 
موسسات پولي و مالي دنيا به  هيچ وجه حاضر نخواهند شد 

كه تراكنش هاي مالي با ظن ارتباط با ايران را انجام دهند.
اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: ايران بايد بتواند با بانك هاي 
جهاني تعامل داشته باشد و نبايد دچار خودتحريمي شويم. 
ضمن اينكه همه اين اتفاقات باعث مي ش��ود كه اقتصاد 
كشور و مردم زيان ببينند. چرا؟ چون قيمت ارز، هزينه هاي 
بانكي و قيمت تمام شده كاالهايي كه وارد كشور مي شود 
افزايش پيدا مي كند.براي كشورهايي كه در ثبات اقتصادي 
و سياسي به سر مي برند، عدم همكاري با FATF، نتيجه اي 
جز انزواي كش��ور و افزايش مش��كالت در تمام دنيا براي 
دارندگان گذرنامه آن كشورها نداش��ته است. در ارتباط 
با ايران اين تبعات دوچن��دان خواهد بود؛ چراكه اقتصاد 
ايران، در شرايط عادي قرار ندارد؛ بي ثباتي هاي كم سابقه 
اقتصادي و بازگش��ت تحريم ها عليه ايران در كنار انزواي 
مالي ناشي از عدم همكاري با گروه كاري اقدام مالي، شوك 
جديدي را به كشور وارد مي سازد كه بنيه اقتصادي علي 
الخصوص در حوزه واردات تاب تحمل آن را نخواهد داشت. 
بيشترين حوزه اي كه آسيب ديده است، بخش نهاده هاي 

دامي است، امسال ايران متوس��ط بايد حدود ۶ ميليارد 
دالر انواع نهاده هاي دامي خ��وراك دام وارد كند. در واقع 
بيشترين ارز كشور بابت واردات اين اقالم صرف مي شود. 
در صورتي كه اين رقم مي تواند با هزينه كمتري منجر به 
واردات نهاده هاي دامي به كشور شود. امروز متوسط قيمت 
نهاده هاي دامي كه وارد كشور مي شود ۱۵ درصد گران تر از 
كشورهاي همسايه ايران است كه مستقيم به تحريم هاي 
بانكي و FATF باز مي گردد.طبيعتا اگر كشور مي خواهد 
هزينه تمام ش��ده كاالهاي وارداتي و بالطبع قيمت تمام 
شده محصوالت توليدي اش را كاهش دهد، يكي از اقدامات 
تاييد لوايح FATF است. اگر FATF را تاييد كنيم، يك چراغ 
سبز به تمام دنيا مي دهيم كه نگران تجارت با ايران نباشند. 
به همين دليل تاثيرات مثبت حضور ايران را در FATF، از 

تبعات منفي آن بيشتر مي دانم.

FATF ديپلماسي اقتصادي و پذيرش      
 ديپلماسي فعال در وزارتخانه هاي مختلف در كنار ايجاد 
زيرس��اخت هاي قانوني و بين الملل��ي همچون پذيرش 
FATF، مي تواند به دريافت مطالبات ارزي كش��ورمان از 
ساير كش��ورها نظير كره، ژاپن و عراق منجر شود.در اين 
باره برخي كارشناسان اقتصادي اميدوار هستند با تغيير 
و تحول در دولت امريكا، شاهد امكان آزادسازي اين منابع 
در آينده نزديك باشيم. هرچند برخي نيز به اين موضوع، 
خوش بين نيس��تند. عباس آرگون كارش��ناس مسائل 
اقتص��ادي گفت: با آمدن بايدن، اين امي��دواري به وجود 
آمده است كه مقداري از فشارهاي حداكثري كمتر شود. 
البته نبايد زياد خوش بين بود. ليكن ش��ايد يك منافذ و 
فرصت هاي باشد تا بتوان از آن استفاده كند. اين كارشناس 
اقتصادي معتقد است: براي بازگشت منابع ارزي ايران در 
ساير كشور، بايد زيرساخت هاي الزم فراهم مي شود. يكي 
از اين زيرس��اخت ها، بحث FATF است كه بايد به نوعي 
پذيرفته ش��ود. در حقيقت يك سري از جابه جايي و نقل 
و انتقال پول عالوه بر تحريم ها، به موضوع FATF مرتبط 
اس��ت و ضرورت دارد تا در اين باره تصميمي گرفته شود. 
در شرايط امروز نيازمند تعامل با دنيا هستيم و بايد قواعد 
جهاني را هم بپذيريم. وي افزود: عدم پذيريش اين قواعد 
عالوه بر اينكه ما را از جامعه جهاني و بين الملل دور مي كند، 
هزينه ها و محدوديت هاي فراواني را هم در زمينه مبادالت 
مالي، نقل و انتقال پول، دسترسي به تكنولوژي هاي روز دنيا، 
بحث صادرات كاال و خدمات و همچنين در حوزه واردات به 
وجود مي آورد و به ما آسيب مي زند و توليد ملي ما نيز از اين 
بحث متضرر مي شود و آسيب مي بيند. بنابراين پذيريش 
FATF عالوه بر ايجاد زيرساخت مناسب براي بازگشت 
منابع ارزي به كشور مي تواند در موارد فوق نيز كمك كننده 
باش��د. آرگون در ادامه اظهار داشت: ديپلماسي فعال در 
وزارتخانه هاي مختلف نظير خارجه، صمت و اقتصاد، در كنار 
ايجاد زيرساخت هاي قانوني و بين المللي همچون پذيرش 
FATF، مي تواند به دريافت مطالبات ارزي كشورمان از ساير 

كشورها نظير كره، ژاپن و عراق منجر شود. 
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تسويه بخشي از
بدهي ۱۱ بدهكار بزرگ بانكي

فرهاد حنيفي معاون نظارت بانك مركزي از تس��ويه 
بخش��ي از بدهي ۱۱ بدهكار بزرگ بانكي با تش��كيل 
كميته فرادس��تگاهي خبر داد.يكي از كارهاي خوبي 
كه از س��ال ۹۳ در حوزه بده��كاران بانكي مورد توجه 
قرار گرفت، تش��كيل كميته اي تح��ت عنوان كميته 
فرادستگاهي متش��كل از بانك مركزي، دستگاه هاي 
اجرايي، دستگاه هاي اطالعاتي، نهادهاي نظارتي و قوه 
قضاييه بوده است.اين كميته گزارش بانك ها را درباره 
بدهكاران شبكه بانكي كه مبلغ تسهيالت و بدهكاري 
و ايجاد تعهدات آنها مبالغ كالني است، دريافت مي كند 
و در واقع دستوركار اين كميته رسيدگي به بدهكاران 
بزرگ بانكي است.همانطور كه رييس كل بانك مركزي 
نيز اعالم كرده اس��ت، رسيدگي به حداقل ۱۱ بدهكار 
بزرگ شبكه بانكي در دستور كار اين كميته قرار گرفته 
كه در طول اين پروس��ه هر كدام توانستند مبالغ قابل 
توجهي را تسويه كنند. حنيفي با بيان اينكه روند تسويه 
بدهي ها ادامه دارد، يادآور شد: تاكنون بدهي تعدادي 
از اين بدهكاران بطور كامل تس��ويه شده و برخي نيز 
درصدي از بدهي را پرداخت كرده اند.همكاري نزديكي 
كه در اين كميته بين دس��تگاه هاي نظارتي، قضايي و 
بانك ها شكل گرفته بستري را فراهم كرده كه بدهكاران 
شبكه بانكي با اشراف بيشتري مورد توجه قرار بگيرند 
و تالش ش��ود با كمك بدهكاران سازماندهي و تسويه 

به نتيجه برسد. 

كارت اعتباري خريد بهترين 
روش براي كمك هاي دولتي

 عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني 
در نظام توزيع حيف و ميل ش��ده اس��ت، گفت: كارت 
اعتباري خريد بهترين و مكانيزه ترين روش براي اعطاي 
كمك هاي دولتي به مردم است. عليرضا سليمي، عضو 
هيات رييسه مجلس در گفت وگو با ايِبنا درباره ارز ۴۲۰۰ 
توماني اظهار كرد: ارز ۴۲۰۰ توماني با اين هدف وارد نظام 
اقتصادي كشور شد كه نهاده هاي دام و طيور و برخي از 
مواد اوليه توليد با قيمت مناسب به دست توليدكننده 
برسد و در نهايت قيمت تمام شده توليد كاهش يابد اما 
نهاده با قيمت مناس��ب به دست توليدكننده نرسيد. 
وي خاطرنشان كرد: يارانه بايد به مصرف كننده نهايي 
برس��د به همين دليل كارت اعتباري خريد بهترين و 
مكانيزه تري��ن روش براي اعطاي كمك هاي دولتي به 
مردم است وبايد به نحوي عمل شود كه منجر به افزايش 
پايه پولي نش��ود. مي توان يارانه كااليي را به مردم داد 
كه مي تواند آمار ش��فافي هم از ميزان مصرف نيز ارايه 
 دهد. نماينده مردم محالت و دليجان اظهار كرد: طرح 
تامين كاالهاي اساسي كه توسط مجلس ارايه و مصوب 
شده است از دي ماه وارد فاز اجرايي شده است و به نظر 
مي رسد راهكار مناسبي براي هدفمند كردن و كاناليزه 
كردن كمك هاي دولتي به مردم باشد.  وي با بيان اينكه 
دولت در ايجاد زيرساخت هايي كه منجر به بهبود نظام 
توزيع مواد اوليه واحدهاي توليدي مي ش��ود كوتاهي 
كرده است، تصريح كرد: دولت در اليحه بودجه امسال 
۱۸ ميليارد دالر و در بودجه سال ۹۸ حدود ۹ ميليارد 
تومان براي ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه كرده اس��ت و اين 
درحالي است كه دولت به كاستي هاي نظام توزيع واقف 
بوده و به نوعي ارز ۴۲۰۰ توماني حيف و ميل شده است.

 امضاي صورتجلسه توافقات 
ايران و عراق در امور بانكي

 هيات هاي ايران و ع��راق در پايان گفت وگوهاي خود 
صورتجلسه توافقات حاصله دو كش��ور در امور بانكي 
را امضاء كردن��د.در پايان رايزني هاي وزير نيروي ايران 
و هيات همراه با مقامات عراقي، دو طرف س��ه ش��نبه 
شب صورتجلسه اي را درخصوص توافقات حاصله در 
امور بانكي به امضا رساندند.از طرف جمهوري اسالمي 
ايران، اين صورتجلس��ه به امضاي »رض��ا اردكانيان« 
وزير نيرو، »يزدان س��يف« معاون وزير صنعت،  معدن 
و تجارت و مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران و 
»محمدرضا طاليي« معاون وزير كشاورزي و مديرعامل 
پشتيباني امور دام و طيور رسيد و از طرف عراقي نيز اين 
صورتجلسه از جمله به امضاي »ماجد حنتوش« وزير 

برق و »سالم الچلبي« مدير بانك تجارت عراق رسيد.

 كنترل تورم و نرخ ارز
 و پرهيز از رفتارهاي اشتباه

اگرچه اين مس��اله طي دو سال گذش��ته با وجود شرايط 
تحريمي و كسري بودجه نسبت به چند سال قبل خيلي 
هم باال به حساب نمي آيد و حتي با توجه به وضعيت رشد 
فعلي در سال ۹۹ عدد قابل دفاعي هم محسوب مي شود، 
اما چشم انداز آن در سال ۱۴۰۰ وضعيت كامال متفاوتي را 
پيش روي ما قرار مي دهد.  بايد به خاطر داشته باشيم كه 
كش��ورهاي زيادي وجود داشتند كه به خاطر يك شوك 
خارج��ي وارد چرخه تورم باال ش��دند و با وجود پيگيري 
موضوعي كه سبب به وجود آمدن اين مساله شده بود، تا 
چند س��ال با آن دس��ت به گريبان بودند و از آن خالصي 
نيافتند. منظور از بيان مس��اله فوق اين است كه چنانچه 
رفتار اشتباهي در خصوص بودجه ۱۴۰۰ در پيش گيريم 
هيچ دليلي وجود ندارد كه به سرنوشتي مشابه اين كشورها 
مانند برزيل دهه ۸۰ مبتال نشويم. مي توان راه هايي مانند 
كارآفريني، خريد سهام يا سپرده گذاري در بانك را مدنظر 
قرار داد. افزايش نرخ بهره تاثيرگذار است، اما با سه مساله 
روبرو خواهد ب��ود. اولين بحث در اي��ن زمينه به تنهايي 
تصميم گيرنده نبودن بانك مركزي است. شوراي پول و 
اعتبار هم در اين خصوص بايد نظر دهد و در عمل مخالف 
آن هم به حساب مي آيد. البته بايد اين نكته را نيز مدنظر 
قرار داد زماني كه تورمي مش��ابه كش��ور ما حاكم است، 
لزوما افزايش بهره پاس��خگو نخواهد بود، ولي به اين معنا 
نيست كه بايد به طور كلي موضوع فوق را كنار گذاريم، اما 
تنها به آن متوسل شدن و چشم اندازي براي بهبود ارزي 
نداشتن صالح به نظر نمي رسد. مساله ديگر اين است كه 
در تورم هاي باال پول هايي كه به صورت راكد صرفا استفاده 
مبادالتي و... داش��ته به سمت تقويت عرضه حركت كند 
و منجر به سرمايه گذاري بلندمدت مي شود، اما به دليل 
آنكه تورم در ذات خود ي��ك عدم اطمينان درباره اندازه و 
ميانگين آن، انحراف معيارش در سال آينده و به هم خوردن 
معامالت به وجود مي آورد معموال نمي توان شاهد افزايش 
سرمايه گذاري از اين طريق بود. نقش دولت در اين قسمت 
از دو لحاظ مهم شمرده مي شود. اول آنكه دولت اين انگيزه 
را دارد كه در ش��رايط فوق رفتار ضدتورمي داشته باشد و 
بخش خصوصي كه راغب به س��رمايه گذاري نيست را با 
سرمايه گذاري دولتي تحريك كند و سبب رشد اقتصادي 
شود. مساله بعدي ايجاد بس��ترهاي امن سرمايه گذاري 
براي سرمايه هايي است كه گزينه اي جز گزينه دم دستي 
ندارد. درباره خريد و فروش س��هام نيز بايد توضيح داد كه 
هيچ كمكي به بهبود وضعيت كشور نمي كند. اين مساله 
شايد مقداري از گردش پول را در داخل خود به چرخش در 
آورد و جذب كند، اما چنانچه راهي به وجود  آيد كه از بازار 
سرمايه به عنوان ابزار تامين مالي پروژه ها استفاده شود كه 
مسير اين راه افزايش سرمايه شركت ها نه خريد و فروش 
سهام شركت ها در داخل بازار است در آن مقطع مي توان 
گفت كه از اين بخش هم مي توان استفاده كرد و براي يك 
رفتار ضدتورمي از بورس كمك گرفت. بانك مركزي نيز در 
كوتاه مدت بايد تالش خود را به كار بندد تا نه تنها شبكه هاي 
ارزي كشور را سرپا نگه دارد، بلكه آنها را توسعه هم بدهد، 
البته در زمينه هايي اين كار را انجام داده موفق هم بوده، اما 
در بخش هايي موفق نبوده است. بانك مركزي با اين كار 
چش��م انداز تورمي را تا حدودي به كنترل درمي آورد. در 
كنار اين مس��اله بايد از ابزار اعتبار كه بانك در قله هرم آن 
قرار دارد براي اينكه سمت عرضه به تقويت درآيد، استفاده 
شود. به اين معنا بانك براي اين كار بايد از ظرفيت خود براي 
جهت دهي به پول بانك ها بهره ببرد. مساله ديگر كه خيلي 
هم قابل توصيه نيست گرايش بانك به اين سمت است كه 
با كاهش نرخ بهره واقعي از شوك هاي تبديل شبه پول به 
پول جلوگيري به عمل آيد. دو موضوع را بايد در اين زمينه 
مورد توجه قرار داد اول اين است كه بانك مركزي به تنهايي 
تصميم گيرنده در اين زمينه نيست و دومين هم عدد تعادلي 

است كه مي تواند مانع تبديل شبه پول به پول شود. 

 وضعيت ناگوار بورس 
و بازارگرداني

زمان��ي كه دولت مردم را به ب��ورس دعوت كرد هيچ گونه 
برنامه اي ب��راي آموزش يا ترويج س��هامداري بلند مدت 
نداشت و تنها به فكر سود خود بود. اين وضعيت باعث شد كه 
سهامداران بسياري از كم تجربگي به دام سيگنال فروشان 
بيفتند و در نهايت زيان عمده اي را تجربه كنند. حال سوال 
اينجاست كه دولت چرا اين رويكرد را پيش گرفت و براي 
اغلب سهامداران زيان انبوه به همراه آورد؟ بورس درمقايسه 
با اقتصاد كش��ور وضعيت مطلوب تر و بهت��ري دارد و اين 
روند در حقيقت با گذشت زمان مشخص   مي شود . البته 
يك خألهايي بر مي گردد به ساختار و تركيب سهامداري 
ش��ركت ها و سهام شناور ش��ركت ها  كه همگن نيست و 
بازارگردان هاي فعال و موثر حداقل در ۶ ماهه نخست سال 
وجود نداشت. قيمت سهام به صورت دلخواه تا حد ممكن 
افزايش داشت و متوسط P/E بازار سرمايه به رقم باالترين 
حد ممكن خود رس��يد. درحال حاضر با اين نوع مكانيزم 
بازارگرداني به نظر مي رس��د يك مغايرتي ميان بازارساز و 
بازارگرداني در حال حاضر داري��م. بازارگردان ها برخالف 
ضوابط پذيرشي كه در بورس و فرابورس وجود داشت، هر 
شركتي براي ورود به بازارسهام الزام به معرفي يك بازارگردان 
داشت، به منظور افزايش نقدشوندگي و محدود كردن دامنه 
نوسان قيمت به طور طبيعي و بدون ساز و كار سازماني. در 
حقيقت اين خأل شش ماه نخست سال به مرور زمان الزام 

و اجبار به كار گيري فعال بازارگردان ها را پررنگ تر كرد.

گراني خودرو و مشكالت 
منتاليستي در اقتصاد

كش��وري كه آزادي اقتصادي آن در ميان ۱7۰كشور در 
رتبه ۱۶۶اس��ت، معلوم اس��ت كه با مشكالت ساختاري 
اقتصادي مواجه مي شود.اقتصاد ايران نيازمند شفافيت در 
كالن اقتصاد است. اقتصاد ايران مشكل منتالي و ذهني با 
مقوالت اقتصادي از جمله خودروسازي دارد. مدل اقتصادي 
ايران مركانتيليستي است كه مبتني بر روابط قوم و خويشي 
است.ما اولين كشور دنيا نيستيم كه به يك چنين نقطه اي 
رسيده ايم. اين مسيري است كه ژاپن طي كرده است، چين 
طي كرده است، كره جنوبي طي كرده است. اروپا ۲۰۰سال 
پيش اين مسير را طي كرده است و ضرورت هاي اين حوزه را 
درك كرده است. ايران هم چنانچه دورنماي توسعه پايدار را 
مد نظر داشته باشد مي بايست اين الگوهاي كالن اقتصادي 
را ب��ه كار بگيرد تا ش��اخص هاي اقتصادي مبتني بر يك 

ساختار انتظام يافته در مسير رشد حركت كند. 

ديپلماسي اقتصادي با پذيرش FATFتقويت مي شود

FATF كاهش هزينه هاي مازاد بانكي و تجاري در انتظار تصويب

دريافت ۷۰۰ ميليون دالر از عراق نهايي شد

مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موافق است
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 

روز چهارشنبه ۱۰ دي ۹۹، در بازار آزاد ارز نرخ دالر ۲۵7۸۰ 
تومان، يورو ۳۱۲۹۹ و درهم 7۱۸۰ تومان معامله شد. به 
دنبال اعالم ه��ر اونس طال مع��ادل ۱۸7۸ دالر و دالر به 
قيمت ۲۵7۸۰ تومان، نرخ طال و سكه نيز ثابت ماند و سكه 
طرح جديد ۱۱ ميليون و 7۹۰ هزار، سكه طرح قديم ۱۱ 
ميليون و ۴۵۰ هزار، نيم سكه ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار، ربع 
سكه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار، سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان اعالم شد. همچنين هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ 
ميليون و ۱۴۶ هزار و مظنه مثقال طالي ۱7 عيار يا آبشده 
نيز ۴ ميليون و ۹۶7 هزار تومان داد و ستد شد.  در صرافي ها 
نيز در س��اعات صبح دالر ۲۵7۰۰ و يورو ۳۱۶۰۰ تومان 
اعالم شده بود. در ساعات عصر نيز هر دالر روز چهارشنبه 
در صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار و 7۰۰ تومان معامله شد كه 
قيمت آن نس��بت به روز گذشته تغييري نداشت. قيمت 
فروش يورو نيز با افزايش ۱۴۰ توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذش��ته به ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و 7۰۰ تومان و قيمت خريد 
هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شد.همچنين قيمت 
خريد دالر دربازار متش��كله ارزي ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان و 
قيمت فروش آن ۲۵ هزار و ۶۴7 تومان بود.عالوه براين نرخ 
خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش 
آن ۳۱ هزار و ۲۰۹ تومان معامله شد. براساس اين گزارش 
درسامانه س��نا در روز معامالتي روز سه شنبه، هر يورو با 
قيمت ميانگين ۳۰ هزار و ۸۲۶ تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۴۱۶ تومان معامله شد.ضمن 
اينكه در سامانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين 
قيمت ۳۱ ه��زار و ۴۱۳ تومان فروخته و حواله دالر نيز به 
قيمت ۲۵ هزار و ۱7۳ تومان ثبت شد.روزهاي گذشته روند 
حركت قيمت دالر، كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند 
صعودي داشت و به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط 

آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.

     دريافت ۷۰۰ ميليون دالر از عراق نهايي شد
رضا اردكانيان وزير نيرو گفت: با طرف عراقي توافق كرديم و 
مراحل دريافت حدود 7۰۰ ميليون دالر نهايي شد.همچنين 
توافق كرديم در روزهاي آينده حساب هاي يورويي افتتاح 
كنيم تا مطالبات ش��ركت مل��ي گاز و توانير را هم بتوانيم 
دريافت كنيم. وزير نيرو با اشاره به سفر خود به عراق گفت: 
با طرف عراقي در خصوص مطالبات ص��ادرات برق و گاز، 
جلسات فشرده و ثمربخشي داشتيم و مراحل دريافت حدود 

7۰۰ ميليون دالر نهايي شد و قرار است با واريز به حساب ها 
صورت گيرد. افتتاح حس��اب هاي يورويي براي مطالبات 
شركت هاي گاز و توانير هم جزء توافق هاي صورت گرفته در 
اين نشست ها بود كه به مرور مبالغ با تبديل به يورو در اين 
حساب ها ذخيره مي شوند كه در اين مسير كمتر با تحريم ها 
مواجه خواهيم شد.كميته فعاليت هاي اقتصادي دو كشور 
همچنان فعال است و بنده به عنوان مسوول كميته مشاركت 

در كشور روزانه بر اين مسائل نظارت خواهم كرد.

     مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
موافق است

 از سوي ديگر، غني نظري عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موافق است، اما اگر 
اقداماتي صورت گيرد كه همانند گذشته دچار انحرافاتي 
نش��ود مش��كلي با بودنش نيس��ت. وي درباره انحرافات 
مطرح ش��ده در خصوص تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني و 
همچنين حذف آن در بودجه سال آينده، اظهار كرد: ۱۸ 
هزار ميليارد تومان ارز ۴۲۰۰ توماني در س��ال گذشته به 
كاالهاي ضروري اختصاص يافته بود كه اين اعتبار متاسفانه 
به آن هدف اصلي كه تامين كاالهاي اساسي بود نرسيد و 
دچار انحرافاتي شد.از اينرو ارز ۴۲۰۰ توماني كه متعلق به 
تامين كاالهاي اساسي براي محرومين، اقشار ضعيف جامعه 
بود تامين نشد و دليل آن اين بود كه شيوه نامه و آيين نامه  
درستي در توضيح اين ارز وجود نداشت به همين جهت اين 
ارز در جاهاي ديگر صرف شد. در واقع تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني به نام كاالهاي اساسي بود، اما به كام ديگر كاالهاي 
غير ضرور شد، از اينرو در مجلس مصمم هستيم كه اين ارز 
بايد از بودجه سال آينده حذف شود و اگر امكان حضورش 
فراهم شد فقط صرفاً به كاالهاي اساسي با نظارت دقيق تعلق 
گيرد. نظري با بيان اينكه بايد مشخص شود اين ارزها به چه 
كساني تعلق گرفته است، تصريح كرد: مجلس اين اجازه را 
نخواهد داد همانند ساليان گذشته ارز ۴۲۰۰ توماني حيف و 
ميل شود و بايد اين ارز در جهت تامين رفاه اقشار مستضعف 
و محروم هزينه شود. از اين رو مجلس عالقه مند است در 
بودجه با دولت تعامل كند تا اوال كسري بودجه كمتر شود 
و ثانيا اقدامات كمك معيشتي خوبي در جهت حمايت از 
مردم ديده شود. مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موافق 
است و سعي خود را خواهد كرد كه اين ارز از بودجه ۱۴۰۰ 
حذف شود، زيرا فساد آور است، اما اگر اقداماتي صورت گيرد 
كه همانند گذشته دچار انحرافاتي نشود مشكلي با بودنش 

نيست، اما نبودنش بهتر از بودنش است.

    تخصيص ارز در راستاي حمايت از 
مصرف كننده باشد

اميرحس��ين خالقي، اقتصاددان و تحليل گر مس��ائل 
اقتصادي نيز گفت: سال گذشته بسياري از تخصيص 
ارزهاي دولتي معروف به ارز ۴۲۰۰ توماني به درستي 
صورت نگرفت و س��ر از كارت هاي بازرگاني اجاره اي و 
حساب هاي ناشناخته در آورد.نظارت بر تخصيص ارز 
دولتي خود ب��ه هزينه هاي دولت مي افزايد.  اگر همين 
نظارت هم درست صورت نگيرد، ترجيح ما اين است كه 
تخصيص ارز در راستاي حمايت از مصرف كننده باشد 
نه فقط توليدكننده و واردكننده. نه تنها همين نظارت 
هم خود هزينه بيشتري ايجاد مي كند كه بايد از سوي 
چندين نهاد اقتصادي تامين شود، بلكه در مواردي درباره 

برخي از اين ارزها قضيه ري اكسپورت )صادرات مجدد( 
هم وجود دارد، يعني كاال با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي شد 
و بعد همان را با ارز آزاد دوباره صادر مي كردند.واقعيت 
آن است كه قيمت هاي بازار نشان دهنده ترجيحات و 
شرايط واقعي اقتصاد است و هرگونه دستكاري در اين 
بازار همان گونه كه مي بينيم باع��ث افزايش مصرف و 
موارد ديگري مي ش��ود.به همين جهت، به نظر مي آيد 
روال تخصيص ارز حتي اگر در سيستمي هرچه قدر هم 
دقيق بتواند در رابطه با شكل مصرف تصميم گيري كند، 
نمي تواند چندان كارس��از باشد، چرا كه تصور مي كنم 
از اين س��و، راه هاي زيادي مثل همان صادرات مجدد و 
قاچاق معكوس كه اشاره شد، پيدا مي شود كه مي توانند 

به راحتي، سيستم را دور بزند. 

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای 
نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران/ منطقه ساری
موضوع مناقصه: قرارداد حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کيفيت مجاری عرضه منطقه ساری با شماره مجوز 2099091453000006 در سامانه ستاد

تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از کليه شرکت کنندگان واجد شرايط دعوت بعمل می آيد بعد از انتشار نوبت دوم اين آگهی )۹۹/۱۰/۱۳( نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از 
طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد( اقدام نمايند. الزم به ذکر است کليه مراحل اين مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايی آن از طريق درگاه 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. )ضمنا عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد، اصل پاکات تضمين )الف(، اسناد و مدارک مناقصه )ب( و پيشنهاد قيمت )ج( بصورت الک و مهرشده 

در سه پاکت جداگانه به واحد حقوقی و پيمان های شرکت نفت به آدرس ذيل تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ می بايست تحويل گردد.
مشخصات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر و ارائه پاکت ثالثه: ساری، کيلومتر يک جاده ساری- نکا، جنب انبار نفت ساری، امور حقوقی و پيمان ها تلفن: ۵- ۳۳۲۸۰۰۳۰- ۰۱۱ داخلی ۲۲۳۲ و ۲۳۴۱

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۸
مهلت ارسال پاکات پيشنهاد: تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ می باشد. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشايی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور بالمانع می باشد.
جلسه توجيهی: جلسه توضيح و تشريح اسناد مناقصات ساعت ۹ صبح روز يکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ در سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به نشانی ساری )سالن تدبير( برگزار 

می گردد.
٭٭ بدیهی است بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت کننده ای ميسر خواهد بود.

برآورد معامله: 5,814,939,066 ریال
نوع تضمين شرکت درفرایند ارجاع کار: تضمين قابل قبول يکی ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معامالت دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲و بمبلغ ۲۹۰,7۴۶,۹۵۳ ريال می باشد.)درصورت واريز سپرده 

نقدی، حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب دوطرفه شماره ۹۲۰۰۰۱۵۱7۴ با شناسه پرداخت ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۱7 نزد بانک ملت شعبه انقالب ساری می باشد.(
شرایط متقاضيان:

۱- ارائه تصوير گواهی صالحيت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- ارائه تصوير گواهی تائيد صالحيت ايمنی معتبر ازاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳- ارائه رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حرفه مورد نظر
۴- ارائه تصوير کليه صفحات اساسنامه شرکت، تصوير آگهی ثبت شرکت بهمراه آخرين تغييرات در روزنامه رسمی، تصوير اظهارنامه ثبت شرکت، تصوير کد اقتصادی، تصوير شناسه ملی، تصوير گواهی ثبت نام 

در نظام ماليات بر ارزش افزوده
۵- ارائه نمونه امضاء تعهدآور از دفتر اسناد رسمی برای افراد صاحب صالحيت شرکت بر اساس آخرين تغييرات در روزنامه رسمی

٭تمامی مستندات ارائه شده ميبایستی ممهور به مهر و امضاء پيمانکار و بصورت اصل و یا برابر اصل باشند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/13
شماره مجوز: 5735. 1399
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گروه بورس| 
بازارسرمايه پس از بازدهي شگفت انگيز 300درصدي 
خود در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاري وارد مرحله 
فرسايشي و اصالحي40 درصدي شد و در حال حاضر 
فاصله بازار ب��ا اوج ريزش خود يعن��ي 19 مردادماه در 
حدود 33 درصد رسيده است.  كسب سود بيشتر از اين 
بازار باعث شد تا در تابستان شاهد ورود حجم عمده اي 
از نقدينگي توسط سهامداران حقيقي بوديم به گونه اي 
كه روزانه 800  ميليارد تومان نقدينگي در فصل بهار و در 
تيرماه نيز 1500 ميليارد تومان در روز رسيد. همچنين 
در نيمه نخست مردادماه از ۲000 ميليارد تومان فراتر 
رفت. با بررس��ي صدور كدهاي معامالتي در تابستان 
سال جاري مي توان گفت كه بخش عمده اي از سرمايه 
گذاري توسط تازه وارد ها و بورس اولي ها تشكيل شده.  
س��هامدارانی که به واسطه آش��نايی ناکافی با اين بازار 
پرريسک، در گران ترين سطوح قيمتی در نقش خريدار 
ظاهر ش��ده و پس از مدت زمان کوتاهی با آغاز تخليه 
حباب بزرگ شده سهام مواجه شدند. اگر كمي بررسي 
ها را عميق تر كنيم متوجه خواهيم شد كه سهامداران 

جديدالورود از سه صنعت زيان ده خارج شده اند. 

   سهام زيان ده بازار
بررس��ي هاي اخير نش��ان مي دهند اكن��ون از بين 
38صنعت فعال بورس��ی تنها س��ه گروه توانسته اند 
زيان سهامداران خود را به طور كامل جبران کنند. در 
اين بين گروه کاشی و سراميک افت 4/۶ درصدی در 
دوره ريزشی بورس را تجربه کرده بود، در حال حاضر 
حدود 41 درصد از س��قف پيش��ين خود در روزهاي 
نخس��ت مردادماه فاصله گرفته تا س��هامداران اين 
گروه، خوش اقبال ترين معامله گران اين بازار پررونق 
باشند. اين گروه از ابتدای سال تاکنون با رشد 148/۲ 
درصدی ميانگين قيمت زيرمجموعه های خود همراه 
شده است. گروه دومي كه توانس��ته افت چهارماهه 
بازارسرمايه را جبران كند گروه استخراج زغال سنگ 
بود. اين گروه از تک نماد »کطبس« تشکيل شده و در 
دوره نزولی شاخص های سهام با افت 39/5 درصدی 
مواجه ش��د. »کطبس« در حال حاضر نه تنها تمامی 
اين کاهش قيمت را جبران کرده چراكه 13/۶ درصد 
از کف پيشين خود در روزهاي نخست  آبان ماه فاصله 
گرفته است تا بازدهی اين نماد از ابتدای سال تاکنون به 
بيش از 181 درصد برسد. گروه الستيک و پالستيک 
نيز يكي ديگر از گروه هايي بود که توانسته سهامداران 
خود را از زيان خارج و به سود برساند. اين گروه از نيمه  
مرداد تا روزهاي نخست مهر ماه افت 30/8 درصدی را 
متحمل شد و در پايان معامالت روزهاي اخير توانسته 
تمامی روزهای منفی خود را جبران كند و سهامداران 
اين گروه زيان خود را س��ر به سر کردند و در برخي از 
موارد نيز س��ود كرده اند. زيرمجموعه های الستيکی 
بورس تهران از ابتدای س��ال جاري تا پايان معامالت 
ماه جاري 1۶۲/3 درصد سود از آن معامله گران خود 

کرده اند.

   انتظار بورس براي بودجه
 عليرضا تاج بر، كارشناس بازارسرمايه درگفتگو با ايرنا 
با اشاره به تاثير اليحه بودجه 1400 بر روند معامالت 
بورس مي گويد: بودجه از چند لحاظ برای بورس ايران 
مهم اس��ت و بايد اين موضوع را از لحاظ نرخ خوراک 
پتروشيمی ها، نرخ حامل های انرژی، حق انتفاع معادن، 
ن��رخ بهره و ميزان تامين مالی دولت از بازار س��رمايه 
مورد بررسی قرار داد. تاج بر اظهار مي كند: درباره نرخ 
خوراک پتروش��يمی ها، نرخ حامل های انرژی و حق 
انتفاع معادن، ريسکی متوجه بازار نيست و قيمت ها در 

اليحه بودجه ١٤٠٠ نسبت به سال ٩٩ تغييری نداشته 
است. در زمينه تامين مالی دولت از بازار سرمايه ارقامی 
اعالم شده است که اين موضوع به عنوان ريسکی تلقی 
می ش��ود که اميدواريم با رايزنی های صورت گرفته 

توسط دولت و مجلس تغييراتی در آن اعمال شود.
تاج بر به نوسان های اخير معامالت بورس اشاره کرد و 
مي گويد: بازار از چند روز گذشته به سمت سهم هايی 
پيش رفت که سهامداران اطمينان خاطر داشتند، در 
آن سهم ها عرضه کننده شديد وجود ندارد. سهامداران 
از عرضه شديد و بی حد و اندازه در بازار ترسيده بودند، 
اين امر باعث شد تا از چند روز گذشته نقدينگی بيشتر 
به سمت سهام شرکت های کوچک ورود کند.   اکنون 
به نظر می رسد بازار در حال تغيير روند معامالت بوده و 
قرار است دوباره نقدينگی به سمت سهام شرکت های 
بزرگ پيش رود. اين کارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
مي كند: با توجه به اينکه سهام شرکت های کوچک به 
نقطه قيمتی بااليی رسيدند و به اشباع خريد رسيده اند؛ 
بنابراين براساس پيش بينی ها پول از اين سهام خارج 
و دوباره به سمت س��هام شرکت های بزرگ و بنيادی 
وارد خواهد ش��د. وی به ايرادات وارد ش��ده نسبت به 
عملکرد بازارگردان ها در ب��ازار مي گويد: در وضعيت 
فعلی عملکرد بازارگردان ها يک بهانه ش��ده است که 
همه مش��کل بازار را به بازارگردانی ارتباط می دهند، 
در حالی که مشکل فعلی بازار، بازارگردانی نيست و در 
اين زمينه بايد گفت که اصل بازارگردانی با چيزی که 
اکنون در بازار وجود دارد فاصله دارد. تاج بر اظهار مي 
كند: اکنون بازارگردان ها در بازار ايران فقط پول و سهم 
دارند در حالی که در دنيا بازارگردان ها دارای ابزارهای 
مختلف مالی مانند فروش استقراضی و اختيار فروش 
و خريد هس��تند که از طريق آن اقدام به بازارگردانی و 
کنترل دامنه نوسان يک سهم می کنند. بازار در وضعيت 
فعلی به داليل ديگری، منفی و نقدشوندگی آن کاهش 
پيدا کرده است که تنها عامل آن مربوط به بازارگردانی 
نيست. وی به تداوم اقبال سرمايه گذاران به سمت بازار 
س��رمايه اشاره کرد و مي گويد: در س��اير بازارها رکود 
مطلق وجود دارد و تنها رقيب جدی در بازار سرمايه، 
بازار پول يا سپرده های بانکی است؛ بنابراين بازارهای 

رقيب تا پايان سال شاهد چندان رونقی نخواهند بود. 
بازار س��رمايه تا زمان مشخص ش��دن تکليف بودجه 
حرکت متعادلی خواهد شد اما به محض برداشته شدن 
ريسک های بودجه، شاهد يک روند صعودی جدی در 

اين بازار خواهيم بود.

   بالتكليفي داراهاي دولت
در حالی که طبق قانون بودجه سالجاري دولت مکلف 
شده صندوق های سرمايه گذاری معامله  پذير يا همان 
ETFها را در بازار س��هام ارائه کند ام��ا با وضعيتی که 
دارايکم و پااليش��ی يکم پيدا کرده اند و همزمان با آن 
نارضايتی س��هامداران از س��ود اين صندوق ها، عرضه 
دارادوم و همچني��ن داراس��وم )خودروي��ی و فلزی( با 
ابهام روبه رو شده است. بر اس��اس اعالم وزارت اقتصاد 
و ام��ور دارايی، بي��ش از 3ميليون و 481 ه��زار نفر با 
س��رمايه گذاری بيش از 588۶ ميليارد تومان از آحاد 
مردم در پذيره نويس��ی واحدهای سرمايه گذاری مالی 
يکم مش��ارکت کردند ک��ه با توجه ب��ه ارزش 1۶ هزار 
ميلي��ارد تومانی، حدود 3۷ درص��د از کل اين واحدها 
به ف��روش رفت. گرچه پي��ش از عرض��ه اين صندوق 
پيش بينی می شد با توجه به اقبال مردم به بازار سرمايه 
تعداد بسياری از س��هامداران آن را خريداری کنند، اما 
پيش بينی ها درست از آب درنيامد و مشارکت مردمی 
از 5/ 3 ميليون نفر باالتر نرفت. آن زمان کارشناس��ان و 
فعاالن بازار سرمايه علت مشارکت پايين در نخستين 
صندوق س��رمايه گذاری قابل معامله را، تعيين سقف 
۲ ميليون تومانی دانستند و معتقد بودند بايد اين رقم 
بيشتر بود تا سهامداران بيش��تری به سمت آن جذب 
می ش��دند. بر اين اساس گفته ش��د چندی بعد سهام 
باقی مان��ده در اين دو بخش مج��ددا در قالب صندوق 
ETF اين بار در نماد »دارا دوم« به عموم عرضه خواهد 
ش��د. بيش از يک ماه از زمان تعيين ش��ده برای عرضه 
دارادوم می گذرد و نه تنها خبری از عرضه آن در بورس 
نيست، بلکه از گفته های وزير اقتصاد چنين بر می آيد 
که احتمال لغو اين عرضه وج��ود دارد. وزير اقتصاد در 
جديدترين گفتگويی که با رسانه ها داشته، برای عرضه 
دارادوم ام��ا و اگر آورده و خبر قطعی برای ارائه آن نداده 

است. وي ديروز در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم گرچه 
تاکيد کرده وزارت اقتصاد به دنبال تس��ريع در انتقال 
مالکيت و مديريت شرکت های دولتی که در فهرست 
واگذاری قرار دارند و همچنين باقی مانده سهام دولت 
در بسياری از شرکت ها به بخش خصوصی و آحاد مردم 
دارد اما گفته دارا دوم در صورت فراهم بودن ش��رايط تا 
پايان سال عرضه می شود. به گفته او برای عرضه صندوق 
دارا دوم و صندوق فوالدی  ها کميته  ای تشکيل شده که 
با رصد دقيق شرايط و مقتضيات، زمان الزم برای عرضه 
آنها را تعيين می کند و در اين صورت اگر شرايط فراهم 
و زمينه مش��ارکت عموم و فراگيری عرضه مهيا باشد 
آنگاه صندوق دارا دوم ش��امل باقيمانده س��هام دولت 
در سه بانک  عرضه می ش��ود. برخالف مصاحبه سابق 
وزيراقتصاد و اموردارايي، همچنين اظهارات معاونش 
که زمان عرضه دارادوم آبان ماه تعيين شده بود، اکنون 
به نظر می رسد عرضه اين صندوق بسته به فراهم بودن 
ش��رايط و استقبال مردم از آن خواهد بود. هرچند وزير 
اقتصاد در گفتگوي خود با خبرگزاری تسنيم جزئياتی 
از آنچه آن را »فراهم بودن شرايط« دانسته ارائه نکرده 
اما پيش بينی کارشناسان و فعاالن بازار سرمايه حاکی 
از آن است که در صورت عرضه دارادوم استقبال از اين 
صندوق دولتی پايين خواهد بود. اين کارشناسان برای 
اثبات ادعای خود بر سود و زيان دو صندوق عرضه شده 
قبلی استناد می کنند و می گويند با توجه به اينکه اين 
صندوق ها نتوانستند انتظارات س��هامداران را برآورده 
کنند، بعيد اس��ت اقبالی به دارادوم و داراس��وم ش��ود. 
اکنون هر واحد پااليشی يکم 8 هزار و 3۷1 هزار تومان 
ارزش دارد. به عبارت ديگ��ر فردی که 500 واحد از آن 
را خريداری کرده باشد 814 هزار و 500 تومان در ضرر 
اس��ت.  محس��ن غفوری، مدير روابط عمومی سازمان 
خصوصی س��ازی که پيش از اين گفته بود طبق قانون 
همه صندوق های ETF وعده داده شده بايد تا پايان سال 
در بورس عرضه شوند و اين موضوع قطعی است، اکنون 
اما می گويد وظيفه تشکيل اين صندوق بر عهده وزارت 
اقتصاد است و به محض اينکه آنها صندوق را تشکيل و 
پذيره نويسی را انجام دهند، سازمان خصوصی سازی هم 

سهام را منتقل می کند و مشکلی در اين زمينه ندارد.
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محروميت ۳,۵ ميليون نفر
از سهام عدالت

محمدرض��ا پورابراهيم��ي، رييس كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس اعالم ك��رد: در كميس��يون 
اقتصادي مجلس تعداد جاماندگان از سهام عدالت 
بررس��ي و در اين زمينه مس��ووالن دو مجموعه 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي 
دعوت شدند كه مسوول كميته امداد امام خميني 
اع��الم كرد 1.۲ ميليون نفر از اف��راد كميته امداد 
امام خميني)ره( س��هام عدالت ندارند. همچنين 
به گفته رييس سازمان بهزيس��تي ۲.3 نفر افراد 
تحت پوشش اين سازمان نيز سهام عدالت ندارند. 
پورابراهيمي افزود: بخشي از اين افراد از ابتدا سهام 
عدالت دريافت نكرده بودند. تعدادي هم اشخاصي 
هستند كه مدتي بعد مشمول حمايت اين دو نهاد 

شده اند، اما سهام عدالت نداشته اند. 
وي در مورد اينكه در حال حاضر چه تعداد افراد زير 
پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار دارند، گفت: 
در مجموع ۶ ميليون نفر تحت پوشش و در نوبتي 

اين دو نهاد حمايتي قرار دارند.
 رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
در بررس��ي اين كميسيون به اين نتيجه رسيديم 
كه س��ال 85 كه قرار بر توزيع سهام عدالت ميان 
۶ دهك جامعه بود، ۲0 ميليون نفر افرادي بودند 
كه جزو دهك هاي كم درآمدي نبودند، اما سهام 
عدالت به آنها اختصاص پيدا كرد و اين مس��اله به 
اين مفهوم است كه ۲0 ميليون نفر از افراد ۶ دهك 
پايين سهام عدالت دريافت نكردند. پورابراهيمي 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه طرح اختصاص 
س��هام عدالت به جاماندگان به كجا رسيد، گفت: 
اين ط��رح از ابتداي مجلس به ص��ورت جدي در 
كميس��يون اقتصادي مجلس بررس��ي شد و به 
تصويب رس��يد و در حال حاضر در نوبت طرح در 
جلسه علني مجلس قرار دارد و به نظر من اگر همت 
كنند، مي توان در سال جاري طرح اختصاص سهام 

عدالت به جاماندگان را تصويب كرد.

    عزم كميسيون اقتصادي مجلس 
جهت اصالحات ساختاري بودجه

پورابراهيم��ي گفت: ما بارها تاكي��د كرده ايم كه 
يكي از مهم تري��ن راهبردهاي درآمدزايي دولت، 
مولد س��ازي دارايي هاي دولت است. دولت حجم 
عظيمي از دارايي هاي بال اس��تفاده دارد كه كافي 
است اين دارايي ها س��اماندهي شود. محاسبه ها 
نشان مي دهد كه فقط با مولدسازي 10 درصد از 
دارايي هاي دول��ت، آن هم با ايجاد نرخ بازدهي 5 
درصد، مي توان به اندازه درآمد يك ساله نفت در 
شرايط عادي براي دولت درآمدزايي كرد. وي ادامه 
داد: در بحث ماليات نيز صحبت از كساني است كه 
فرار مالياتي دارند، نه كاركنان دولت و كارمندان كه 
به عقيده ما ماليات آنها در مواردي نيز بايد كاهش 
پيدا كند. شايد شما بپرسيد چرا دولت به سراغ اين 
كارها نمي  رود تا جلوي فرار مالياتي گرفته شود؟ 
يك پاس��خ دارد؛ آن هم اينكه چني��ن كارهايي، 
س��خت بوده و به افراد و مجموعه هاي ذي نفع در 

دولت فشار وارد مي كند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه ضمن 
تاكيد بر در دستور كار قرار گرفتن اصالح ساختاري 
بودجه در مجلس گفت: »اصالح س��اختار بودجه 
مساله جديدي نيس��ت و سابقه دارد. مقام معظم 
رهبري در س��ال 9۷ نيز همانند امسال نامه هايي 
در خصوص اليحه بودجه به رييس  جمهور ارسال 
كردند. ايش��ان در اي��ن نامه به اين نكته اش��اره 
فرمودند ك��ه اين اليحه هيچ انطباقي با ش��رايط 
جنگ اقتص��ادي ندارد و بايد اصالح س��اختاري 
ش��ود. اما دولت نه تنها در آن س��ال اصالح قابل 
قبولي انجام نداد، بلكه مبل��غ 450 ميليون دالر 
از صندوق ذخيره ارزي برداش��ت كرد، 1۲ درصد 
از حساب فريزشده صندوق توسعه ملي برداشت 
كرد و مابقي كسري بودجه را از طريق انتشار اوراق 
و اس��تقراض از بانك مركزي تامين كرد. مجموع 
اين اقدامات بدان معنا بود كه اين اصالح ساختار 
صورت نگرفته اس��ت. امسال تالش مجلس بر آن 
اس��ت تا نظرات متخصصان و مقام معظم رهبري 
در اصالحات س��اختاري اعمال ش��ود. باب ورود 
مجلس به اصالح س��اختار بودجه نيز همين نامه 
اخير مقام معظم رهبري در خصوص اليحه بودجه 
است. وي همچنين با اشاره به اينكه ريشه و اساس 
ناترازي هاي بودجه اي در داخل كشور است، گفت: 
براي مثال اگر دولت بخواهد حقوق كارمندان را ۲0 
يا 30 درصد افزايش دهد و براي اين افزايش حقوق 
منبعي در نظر گرفته نشود، منجر به استقراض از 
بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي 
مي شود. افزايش نقدينگي نيز آثار تورمي بدي به 
همراه دارد و اين به معناي كوچك تر شدن سفره 
مردم است. به عبارت س��اده تر، 100 واحد بابت 
افزايش حقوق به مردم داده مي ش��ود و در مقابل 
۲00 الي 300 واحد فش��ار تورمي بر آنها تحميل 
مي شود. براي تمامي اين مشكالت راه حل وجود 

دارد و دست ما بسته نيست.
پورابراهيمي با تاكيد بر لزوم آزادس��ازي س��هام 
عدالت و مردمي شدن اقتصاد كشور گفت: در حال 
حاضر به 1 ميليون و ۲00 هزار نفر كه تحت پوشش 
كميته امداد و ۲ ميليون و 300 هزار نفر كه تحت 
پوشش سازمان بهزيستي هستند، سهام عدالت 

تعلق نگرفته است.
 از سوي ديگر، قريب به ۲0 ميليون نفر از افرادي 
كه در سال 85 سهام عدالت دريافت كردند، جزء 
۶ ده��ك كم درآمد جامعه نيس��تند. ما براي اين 
جاماندگان سهام عدالت طرحي را به كمك مركز 
پژوهش هاي مجلس و دولت تصويب كرديم كه در 
حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسي است. 
اميدواريم تا آخر سال اين طرح تصويب شده و به 

مرحله اجرا برسد.

ارزش ۳ هزار ميليارد توماني 
مجوز صندوق هاي خصوصي

امير هاموني، مديرعامل فراب��ورس درگفت وگو با 
شبكه شتاب با اشاره به اينكه شركت هاي اينترنتي 
كه طي دو تا سه سال اخير درخواست پذيرش خود 
را به فرابورس ارايه كرده اند در زمينه رعايت موارد 
مذكور تا حدود زيادي پيشرفت كرده اند، افزود: اين 
شركت ها شايد بعضا از شركت هايي كه به صورت 
سنتي وارد بازار مي شوند نيز شفاف تر شده اند، اما 
نحوه ارزش گذاري آنها يكي از مهم ترين چالش هاي 
ورود اين قبيل ش��ركت ها به بازار به شمار مي رود. 
مديرعامل فرابورس با يادآوري اينكه شركت هاي 
تامين س��رمايه و نهاده��اي مال��ي داراي مجوز از 
سازمان بورس مي توانند در زمينه ارزش گذاري اين 
قبيل كسب وكارها مي توانند فعاليت كنند، عنوان 
كرد: اين شركت ها شايد از چندين روش مختلف 
اس��تفاده كنند و در نهايت از نتاي��ج آنها ميانگين 
بگيرند ي��ا حتي از نظرات خب��رگان در اين زمينه 
استفاده كنند. به گفته هاموني با نگاه فيزيوكراتي 
نمي توان كس��ب وكارهاي اينترنتي و استارتاپ ها 
را ارزيابي ك��رد و در اين رابطه توضي��ح داد: اغلب 
شركت هايي كه وارد بازار بورس و فرابورس مي شوند 
در زمينه ارزش گذاري آنه��ا دارايي هاي فيزيكي، 
ماش��ين آالت و تجهيزات، زمين كارخانه و ... مورد 
ارزيابي قرار مي گيرد، اما يك كسب وكار اينترنتي 
داراي��ي فيزيكي ندارد و بعضا در اينجا اش��خاص و 
گردانندگان آن استارتاپ هستند كه وزن مي گيرند 
و اگر اين افراد كليدي حذف شوند، چيزي از شركت 
باقي نمي ماند. به گفته هاموني برخي استارتاپ ها 
درباره ورود به بازار بورس اين نظر را دارند كه بورس 
يعني »خروج«؛ در حالي كه اينگونه نيست، به همين 
دليل براي ما مهم است كه مديران شركت نگاهي با 
ثبات به تيم مديريتي و رهبري خود داشته باشند و 
تيمي را كه در حال تجهيز هستند و نيز سهامداران 
عمده به راحتي اقدام به خروج از مجموعه نكنند و 
در واقع جانشين پروري به خوبي در اين كسب وكار 
صورت بگيرد او با يادآوري اينكه نگاه بورس نگاهي 
مبني بر تداوم فعاليت است، خاطرنشان كرد: ما در 
حوزه تامين مالي نوآوري ابزارهايي داريم كه عمر 
محدود دارند، مانند صندوق هاي س��رمايه گذاري 
جسورانه كه از ابتدا هم در اميدنامه آنها دوره فعاليت 
و عمرشان ذكر مي ش��ود، اما در حوزه شركت هاي 
نوآور، كسب وكارهاي اينترنتي و استارتاپ ها نگاه 
گردانندگان آنها بايد عميق و بلندمدت باش��د. در 
اين ميان اگر شركتي موازين حاكميت شركتي را 
به خوبي رعايت كرده است و با جابه جايي مدير اين 
مجموعه خللي در رون��د فعاليت هاي آن به وجود 
نمي آيد، براي پذيرش در بازار قابل بررس��ي است 
مديرعامل فرابورس س��پس ب��ه آخرين وضعيت 
شركت هاي دانش بنيان در بازار سرمايه اشاره كرد 
و گفت: بالغ بر 30 ش��ركت دانش بنيان در بورس و 
فرابورس تامين مالي شده اند و به تنهايي حدود 13 
هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دانش بنيان در 
فرابورس در حال معامله است. هاموني همچنين در 
مورد آخرين وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري 
جسورانه عنوان كرد: تعداد 10 صندوق جسورانه 
در حال حاض��ر در فرابورس وجود دارد كه س��ايز 
آنها تقريب��ا يك هزار ميليارد تومان اس��ت و مبلغ 
تاديه آنها 300 ميليارد توم��ان و مبلغ ارزش بازار 
آنها نيز 300 ميليارد تومان اس��ت. شش صندوق 
جس��ورانه ديگر نيز در حال پذي��رش در فرابورس 
اس��ت كه ارزش آنه��ا 5۶0 ميلياردتوم��ان بوده و 
صندوق پيش��گام به ارزش ۲40 ميلياردتومان به 
زودي در فرابورس پذيره نويس��ي خواهد شد. او در 
عين حال به صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي 
اشاره و اعالم كرد: به شش صندوق خصوصي مجوز 
فعاليت داده ايم و در حال ورود به بازار هس��تند كه 
مجموع ارزش آنها بيش از 3 ه��زار ميلياردتومان 
است. او تاكيد كرد كه پول براي سرمايه گذاري در 
اس��تارتاپ ها در بازار به اندازه كافي وجود دارد اما 
هنر اين كسب وكارها و صندوق هاست كه به زبان 
مشتركي با يكديگر برسند و تزريق و جذب منابع از 

جانب استارتاپ ها به خوبي صورت بگيرد.

عملكرد بورس قابل اعتماد است
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص 
بورس گفت: بازار س��رمايه در يك ماه گذش��ته در 
ريل مناس��ب قرار دارد چون نهادس��ازي الزم انجام 
ش��ده و همه ناش��ران بازارگردان دارن��د. وي افزود: 
غيرازمتغيرهاي پيراموني اختالل خاصي نداريم به 
اين معني كه ممكن است براي بخشي سياست گذاري 
انجام شود و اين سياس��ت گذاري اثر خود را بر بازار 
مي گذارد يا قاعده اي براي نحوه تعيين قيمت گروهي 
از كاالها انجام مي ش��ود كه بر روند بازار سرمايه اثر 
خواهد داش��ت. وزير اقتصاد گفت: مواردي كه به آن 
اشاره شد ش��رايط پيراموني اس��ت كه بر بازار تاثير 
دارد و خود بازار االن از نظر عملكردي به مرحله اي از 
شرايط رسيده كه مي توان به آن اعتماد كرد. وي در 
ادامه درباره اليحه بودجه سال آينده نيز گفت: كليات 
بودجه در كميس��يون تلفيق تصويب شد براساس 
جلسه اي كه روساي قوا در دفتر رييس جمهور تشكيل 
شد قرار ش��د س��ازمان برنامه به نمايندگي دولت و 
بقيه دستگاه ها حداكثر همكاري را بكنند تا بودجه 
مراحل را طي كند. دژپسند تاكيد كرد: اهتمام جدي 
وجود دارد كه اقدام هاي الزم در مورد اليحه بودجه 
1400 انجام شود و بايد كميسيون تلفيق بررسي ها 
را شروع كند. منابع و بعد مصارف را بررسي كند. در 
منابع گزارش ها را ارايه كردي��م و در مرحله كليات 
مباحثه ه��اي الزم را انجام داديم و بعد وارد جزييات 
خواهيم ش��د. اليحه بودجه س��ال آينده 1۲ آذرماه 
توسط دولت به مجلس ش��وراي اسالمي ارايه شد و 
پس از اظهارنظرهاي مختلف سرانجام روز گذشته 

كليات آن در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد.

عرضه باقي مانده سهام دولتي مشروط به وضعيت مطلوب بازارسرمايه

جبران زيان براي سهامداران جديدالورود

اختالل هسته، بورس را سرخ پوش كرد
براس��اس معامالت امروز )ديروز( بيش از 9 ميليارد 
و ۲۲1 ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 1۲9 هزار و ۶۷9 ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۷19 
واحد كاهش به 4۶3 هزار و ۷15 واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با يك ه��زار و 1۲5 واحد افت به 

303 هزار و 53۷ واحد رسيدند. 
ش��اخص بازار اول 10 هزار و 1۶۲ واحد و ش��اخص 
بازار دوم ۲۷ هزار و 944 واحد كاهش داشتند.اين 
در حالي اس��ت كه امروز بازار به دلي��ل اختالل در 
هس��ته معامالت مس��ير خود را تغيير داد و به مدار 

نزولي بازگشت.
 همچني��ن در بي��ن تمامي نمادها، نم��اد »معدني 
و صنعت��ي گل گه��ر« ب��ا ي��ك ه��زار و 88 واحد، 
»معدني و صنعت��ي چادرملو« با ۷41 واحد، »گروه 
مديري��ت س��رمايه گذاري امي��د« ب��ا ۶۲۷ واحد، 
»صنايع پتروش��يمي خليج فارس« ب��ا 3۶1 احد، 
»سرمايه گذاري ملي ايران« با ۲۶0 واحد، »صنايع 
شيميايي ايران« با ۲۲5 واحد، »گروه دارويي بركت« 
با 191 واحد، »آلومينيوم ايران« با 150 واحد، »به 
پرداخت ملت« و »پتروشيمي پرديس« با 105 واحد 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
نماد شركت »س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با 
يك ه��زار و 91۶ واحد، »مل��ي صنايع مس ايران« 
با يك هزار و 8۶5 واحد، »نفت و گاز و پتروش��يمي 
تامين« با 9۶5 واحد، »پااليش نفت اصفهان« با 900 
واحد، »پااليش نفت تهران« با 813 واحد و »پااليش 
نف��ت بندرعباس« ب��ا ۷95 واحد با تاثي��ر منفي بر 
شاخص همراه بودند. برپايه اين گزارش روز گذشته 
نماد »ليزينگ پارسيان«، »شركت سرمايه گذاري 

تامين اجتماعي«، »كاما«، »ايران خودرو«، »پااليش 
نفت اصفهان«، »س��رمايه گذاري سيمان تامين« و 
»توسعه و عمران اميد« درگروه نمادهاي پربيننده 
قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت روز گذشته 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه دو ميليارد و ۶84 هزار برگه سهم به ارزش 15 

هزار و 494 ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بي��ش از ۲43 واحد كاهش 
داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و ۷33 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 183 هزار 
برگه س��هم به ارزش 148 هزار و 9۶4 ميليارد ريال 
داد و ستد شد.روز گذشته نمادهاي »پااليش نفت 
ش��يراز«،  «بيمه كوثر«، »بيمه تجارت نو«، »توزيع 
دارو پخش«، »آسيا سير ارس«، »توزيع داروپخش«، 
»ذوب روي اصفه��ان«، »كل��ر پ��ارس« و »گ��روه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي« با تاثير مثبت بر 

شاخص اين بازار همراه بودند.
 همچني��ن نمادهاي »س��نگ آه��ن گهرزمين«، 
»پتروش��يمي زاگ��رس«، »پليمر آريا ساس��ول«، 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »سرمايه گذاري مالي 
س��پهر صادرات«، »س��هامي ذوب آهن اصفهان«، 
»اعتباري ملل«، »توليد نيروي برق دماوند«، »برق 
و انرژي پيوند گستر« و »پااليش نفت الوان « با تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه بودند.
حقوقي ه��ا روز گذش��ته حدود ه��زار و ۶0ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت 
خرد 1۶ه��زار و 300ميليارد تومان بود، اش��خاص 
حقوقي 1۶درصد يعني دو هزار و 550ميليارد تومان 

سهام خريدند و مازاد خريدشان هفت درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين معامالت توسط حقوقي ها 
»محصوالت ش��يميايي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معام��الت گروه هاي »بيم��ه  و صندوق 
 بازنشستگي« و »انبوه سازي، امالك و مستغالت« 

به نفع حقيقي ها تمام شد.
در پايان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام، ارزش 
س��هام عدالت با كاهش همراه بود و در مقايس��ه با 
روز گذشته، 0.8 درصد )80هزار تومان( افت كرد و 
ارزش سبد 53۲هزار توماني و يك ميليون توماني 
س��هام عدالت به ترتيب به 9 ميلي��ون و 8۷3هزار 
توم��ان و 18 ميلي��ون و ۶03هزار تومان رس��يد. با 
احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش 
س��بد 53۲هزار توماني سهام عدالت به 5 ميليون و 

9۲3هزار تومان رسيده است.

   وال استريت هم نزولي شد
تري سند ون، كارشناس ارش��د سرمايه گذاري در 
موسس��ه ولث منيجمنت گفت: هن��وز بطور واضح 
شاهديم كه نوسانات بازارهاي مالي در سطح بااليي 
ق��رار دارد. ما به يك راهكار ب��راي مقابله با ويروس 
كرونا رسيده ايم كه گويا خوب هم جواب داده است 
اما اينكه اين واكس��ن ها تا چه حد براي همه مفيد 
خواهند بود و تا چه مدت��ي مي توانند ايمني ايجاد 
كنند شك و ترديدهايي وجود دارد و وجود اين شك 
و ترديدها هم به بازار سيگنال هاي متناقض مي دهد. 
در بورس امريكا و وال استريت، همه شاخص ها نزولي 
بودند تا جايي كه هر س��ه شاخص اصلي بورسي در 
سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 

»داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.31 درصد كاهش 
نس��بت به روز قبل و در س��طح 30 هزار و 309.9۲ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« با 0.1۶ 
درصد ريزش تا سطح 3۷۲9.40 واحدي پايين رفت 
و ديگر شاخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.33 درصد كاهش در سطح 1۲ هزار 

و 858.9۶ واحدي بسته شد.
در معام��الت بازارهاي ب��ورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 1.55 درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۶۶0۲.05 واحد بسته 
ش��د. ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با افت 0.۲1 درصدي و ايس��تادن در س��طح 
13 هزار و ۷۶1.3۶ واحدي به كار خود خاتمه داد و 
شاخص »كك 40« بورس پاريس با افزايش 0.4۲ 
درصدي در س��طح 5۶11.۷9 واحد بس��ته شد. در 
مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.۲4 درصد باال رفت 

و به 81۷4.80 واحد رسيد. 
در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲5« 
بورس توكيو ژاپن با صعود ۲.۶۶ درصدي تا سطح ۲۷ 
هزار و 5۶8.15 واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ 
س��نگ« بورس هنگ كنگ 0.9۶ درصد باال رفت و 
در س��طح ۲۶ هزار و 5۶8.49 واحد بس��ته شد. در 
چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« ريزش 0.4۲ 
درصدي را تجربه كرد و در س��طح 504۲.94 واحد 
بسته شد. در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند 
ايكس ۲00« بورس س��يدني با 0.53 درصد صعود 
و ايستادن در سطح ۶۷00.۲9 واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي|
بررسي آمار تحوالت مسكن مناطق 22 گانه تهران طي 
آذرماه سال جاري حاكي از اين است كه مناطق جنوبي 
تهران جوش و خروش بيشتري نسبت به مناطق مياني 
و ش��مالي پايتخت تجربه كرده اند. اگر قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در منطقه 12 با رشد منفي 37.66 
درصد ركورددار بيش��ترين كاهش قيم��ت در ميان 
مناطق 22 گانه تهران بوده است، مناطق ۸، 1۹ و 21 نيز 
طي آذرماه بيشترين افت معامالت واحدهاي مسكوني 

را نسبت به ماه گذشته تجربه كرده اند .

     رشد قيمت واقعي مسكن در 6 منطقه
در آذر ماه امس��ال متوس��ط قيمت خريد و فروش يك 
مترمربع زيربناي واحد مس��كوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معام��الت ملكي تهران 26 ميلي��ون و ۹10 
هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل 1.1 درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد. در اين ماه، از مي��ان مناطق 22 گانه 
پايتخت تنها چند منطقه ش��اهد رش��د اسمي و واقعي 
قيمت مسكن به طور همزمان بوده اند و ساير مناطق نيز 
به طور همزمان رشد منفي قيمت اسمي و واقعي مسكن 
را تجربه كرده اند.بررسي هاي آماري نشان مي دهد 10 
منطقه در تهران بيش از 1.1 درصد كاهش قيمت داشته 
و 6 منطقه نيز رشد قيمتي را در آذر ماه تجربه كرده اند. 6 
منطقه نيز در محدوده ميانه تغيير قيمت، كاهش قيمت 
داشته اند .در آذر ماه برخالف ماه گذشته كه قيمت ها در 
منطقه يك، كاهشي بود دوباره روند رو به رشد قيمت ها 
در اين منطقه را با شيب ماليمي شاهد بوديم. در آبان ماه 
قيمت مس��كن در منطقه يك پايتخت، نرخ رشد منفي 
3.27 را تجربه كرد، ام��ا در آذر ماه 3.5۹ درصد افزايش 
قيمت را شاهد بوديم و اين منطقه ركورد قيمت پاييزي 
خود را با اين افزايش حفظ كرد. در اين منطقه متوسط 
قيمت هر متر مربع، 57 ميليون و 100 هزار تومان بوده 
درحالي كه اين رقم آبان ماه 55 ميليون و 122 هزار تومان 
بوده است.بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به منطقه 
12 تهران است كه 37.66 درصد كاهش قيمت را تجربه 
كرده است. متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در اين منطقه طي آذرماه حدود 10 ميليون و 47۸ هزار 
تومان بوده است، اين درحالي است كه در آبان به حدود 
16 ميلي��ون و ۸0۸ هزار تومان رس��يده بود.همچنين 
در آذرماه، تنها 6 منطقه رش��د قيمت را تجربه كرده اند. 
در اين ميان منطقه 3 ركورد بيش��ترين افزايش با 4.21 
درص��د و منطقه ۹ با افزاي��ش 4.15 درصد جايگاه دوم 
رشد قيمت را داشته اند. منطقه 7، با رشد قيمتي 3.۹۸ 
درصدي، منطقه يك با رشد 3.5۹ درصدي و منطقه 14 
با رش��د قيمت 2.02 درصدي و منطقه 6 با رشد قيمتي 
1.6 درصدي، ديگر مناطقي بودند كه در ماه كم معامله 
آذر كه قيمت مسكن در تهران اندكي كاهشي شد، شاهد 
رش��د قيمت بوده اند.مناطق 12، 1۸، 15، 1۹، 21، 20، 
16، 17، 22، 5 بيش��ترين كاهش قيم��ت را در آذر ماه 
تجربه كرده اند و مناطق ۸، 2، 13، 4، 10، 11نيز در كانال 
متوسط كاهش قيمت قرار دارند. مناطق 6، 14، 1، 7، ۹ 
و 3 هم در آذر ماه رشد قيمت داشته اند.همچنين توزيع 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به 

تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه از مجموعه 2555 
واحد مس��كوني معامله شده واحدهاي تا 5 سال با سهم 
3۹.1 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند كه 
نسبت به سال قبل 3.4 واحد درصد كاهش يافته است و در 
مقابل به سهم واحدهاي با قدمت باال يعني در گروه هاي 
6 تا 10 سال و بيش از 20 سال افزوده شده است همچنان 
منطقه پنج، 12.7 درصد سهم بيشتري از كل معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص داده و مناطق 4 و 10 با 
سهم مش��ابه 7.۹ درصد به ترتيب در جايگاه هاي دوم و 

سوم قرار دارند.

   افت دسته جمعي معامالت در مناطق 22 گانه
آمارهاي رسمي انتشار يافته از وضعيت معامالت ملك 
در آذر ماه سال جاري حكايت از افت 42.۸ درصدي اين 

معامالت نسبت به ماه قبل و 73.2 درصدي نسبت به ماه 
مشابه سال قبل دارد. در آبان ماه سال جاري براي دومين 
ماه بعد از فروردين ماه، تعداد معامالت ملك كاهشي شد. 
به گونه اي كه درآبان افت 4۸.4 درصدي معامالت ملك 
در تهران رقم خورد كه بيش��ترين كاهش ماهانه تعداد 
معامالت پس از فروردين ماه محسوب مي شد، اما آذرماه 
ركورد تازه اي در ريزش معامالت مس��كن ثبت شد . به 
گونه اي كه 4500 فقره معامله صورت گرفته در آبان ماه 
در آذر به 2555 فقره افت كرد.در آذرماه امس��ال در 11 
منطقه كمتر از 100 معامله مسكن در آنها به ثبت رسيده 
و منطقه 1۹ همچنان ركورددار كم ترين معامله مسكن 
با ثبت 1۹ قرارداد اس��ت. در اين منطق��ه در آبان ماه 3۹ 
معامله مسكن ثبت شده بود. پس از آن منطقه 22 كه در 
ماه گذشته 61 معامله در آن ثبت شده بود در اين ماه تنها 

3۸ معامله مسكن انجام شده است .رتبه بعدي مناطق كم 
معامله به ترتيب به منطقه 21 با 40 معامله، منطقه ۹ با 54 
معامله و منطقه 16 با 57 معامله مسكن هستند.باالترين 
ريزش معامالت مس��كن مربوط به منطقه 21 با 55.06 
درصد ريزش معامله مسكن است .در اين منطقه در آبان 
ماه ۸۹ ملك خريد و فروش شده بود كه در آذر ماه به 40 
واحد رسيده است. منطقه ۸ نيز با افت 52.36درصدي 
در جايگاه دوم قرار دارد در اين منطقه در آبان 254 خريد 
و فروش ملك انجام ش��ده كه اين رقم در آذرماه به 121 
مي رسد.منطقه 1۹ نيز جايگاه سوم را با كاهش 51.27 
درصدي دارد.در منطقه دو معامالت به نصف كاهش پيدا 
كرده و از 360 معامله مسكن در آبان به 1۸0 معامله در 
آذر ماه رسيده است.منطقه 5 نيز كه باالترين سهم را از 
كل معامالت شهر تهران با سهم 12.7 درصدي به خودش 
اختصاص داده با ريزش 40.11 درصدي معامالت مواجه 
بوده در اين منطقه 324 معامله در آذر ماه انجام شده است 
كه اين رقم در ماه آبان 541 معامله بود.در مناطق 21، ۸، 
1۹، ۹، 2معامالت نصف و يا از نصف بيشتر كاهش پيدا 
كرده است.منطقه يك كم ترين ريزش معامالت را داشته 
و مناط��ق 20، 6، 22و 15 در رتبه هاي بعدي قرار دارند 
و نس��بت به س��اير مناطق افت معامله كم تري را تجربه 
كرده اند.بررس��ي هاي آماري نشان مي دهد، منطقه 4 با 
س��هم 7.۹ درصد و منطقه 10 با همين سهم رتبه دوم و 
سوم تعداد معامالت مسكن را به خود اختصاص داده اند. 
در مجموع 6۹.4 درصد از كل تعداد معامالت انجام شده در 
شهر تهران در آذر ماه ۹۹ مربوط به 10 منطقه 5، 4، 10، 
2، 1، 15، 14، 7، 11و۸بوده و 12 منطقه باقي مانده 30.6 
درصد از كل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. 
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 معرفي مناطق برتر شهر تهران 
در مديريت بحران 

سرپرست معاونت آمادگي، مقابله و پدافند غير عامل 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
از اعالم نتايج ارزيابي س��ه ماهه سوم )فصل پاييز( 
عملكرد ستاد هاي مديريت بحران مناطق 22گانه 
شهر تهران خبر داد.به گزارش ايلنا، اسماعيل سليمي 
در جلسه ادواري شوراي دبيران ستادهاي مديريت 
بحران مناطق 22گانه كه به صورت مجازي برگزار 
شد، گفت: عملكرد ستادهاي مديريت بحران مناطق 
بر اس��اس شاخص هاي تعيين ش��ده در حوزه هاي 
پيشگيري، آمادگي، آموزش، مركز عمليات اضطراري 
)EOC(، روابط عمومي و انجام اقدامات شاخص در 
سه ماهه سوم س��ال )فصل پاييز( مورد ارزيابي قرار 
گرفت. سليمي افزود: بر اساس اين ارزيابي، عملكرد 
س��تادهاي مديريت بحران مناط��ق 11.16، 1.6، 
4.10 و ۸ در س��طح عالي معرفي ش��د. او با اشاره به 
شاخص هاي تعيين شده در هر حوزه گفت: برگزاري 
مانور در حوزه آمادگي، ثبت اطالعات گودبرداري ها 
و پيگيري اجراي سند كاهش خطر پذيري محالت 
در حوزه پيشگيري از جمله شاخص هاي تعيين شده 
در ارزيابي عملكرد ستاد هاي مديريت بحران مناطق 
به شمار مي آيد. سليمي اضافه كرد: همچنين اجراي 
طرح مدرسه آماده در س��طح مدارس شهر تهران، 
فعاليت خانه هاي دوام و ايمن��ي و مديريت بحران 
س��اختمان در حوزه آموزش و ميزان مشاركت در 
انتشار تبليغات و موضوعات آموزشي، توليدات چند 
رسانه اي و خبر در حوزه روابط عمومي و اطالع رساني 
از جمله شاخص هاي تعيين ش��ده در اين ارزيابي 
مي باشد. سرپرست معاونت آمادگي، مقابله و پدافند 
غير عامل سازمان مديريت بحران شهر تهران افزود: 
سرعت اعالم حوادث و هشدار و ارايه گزارش ماهانه 
ايستگاه ش��تاب نگاري در حوزه مركز EOC شهر 
تهران و استفاده از ظرفيت هاي مردمي و NGO ها 

از جمله شاخص هاي تعيين شده به شمار مي آيد. 

بررسي 3 سناريوي تشخيص 
منبع بوي نامطبوع در تهران

شينا انصاري، مديركل محيط زيست شهرداري اظهار 
كرد: ارتباط بين نقاط انفصال فاضالب ش��هري با بوي 
نامطبوع تهران به عن��وان يكي از س��ناريوها همواره 
مطرح است.به گزارش مهر، نشست تخصصي بررسي 
سناريوهاي محتمل بوي نامطبوع شهر تهران با حضور 
مديركل محيط زيست و توس��عه پايدار، نمايندگان 
شركت آب و فاضالب تهران، دبير كميته محيط زيست 
شوراي اسالمي شهر تهران و نمايندگان معاونت فني و 
عمراني ش��هرداري تهران و شركت خاكريز آب برگزار 
شد.انصاري با اشاره به پارامترهاي تشديدكننده انتشار 
بوي نامطبوع شهر تهران مانند رطوبت هوا، وارونگي دما 
و آلودگي هوا به ويژه در فصل پاييز و زمس��تان، گفت: 
بحث بو پيچيدگي هاي زيادي دارد و به س��ادگي قابل 
اندازه گيري نيست. در حقيقت، در سطح دنيا نيز آلودگي 
بو يك موضوع نسبتاً جديد است.مديركل محيط زيست 
و توسعه پايدار يادآور شد: در سال گذشته دستگاه هايي 
توسط سازمان مديريت بحران خريداري شد و در چند 
منطقه منتخب از جمله منطقه 7، ميزان بو اندازه گيري 
ش��د كه نش��ان داد ميزان گوگرد در زمان انتشار بوي 
نامطبوع باال بوده. اما همچنان منبع و كانون اين آلودگي 
مبهم مانده است.وي افزود: با وجود اينكه دستگاه هاي 
پايش كيفيت هوا نيز نشان از باال بودن ميزان دي اكسيد 
گوگرد در زمان استشمام بوي نامطبوع مي دهد، اما برخي 
از استادان دانشگاهي كه در اين پروژه همكاري دارند، 
هنوز به قطعيت ارتباط بين ميزان تركيبات گوگردي با 
بوي نامطبوع تهران نرسيده اند.مديركل محيط زيست و 
توسعه پايدار اظهار كرد: ارتباط بين نقاط انفصال فاضالب 
شهري با بوي نامطبوع تهران به عنوان يكي از سناريوها 
همواره مطرح اس��ت بنابراين، اين مساله نيز نيازمند 
بررسي هاي دقيق تر با همكاري سازمان هاي متولي است.

وي تاكيد كرد: در سطح شهر برخي كانون هاي مولد بو 
وجود دارد كه در زمان اينورژن يا آلودگي هوا، ش��دت 
بوي آنها بيشتر شده و به استشمام مي رسد. اين كانون ها 
نيز بايد شناسايي شده و با هم انديشي ساير سازمان ها 

راهكارهاي موضعي براي آنها ارايه شود.

ايجاد واحد ايمني در 
شهرداري موازي كاري نيست

زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي ش��هر تهران 
افزوده شدن مسووليت ايمني به ماموريت هاي اداره 
كل محيط زيست را موجب ضعيف شدن اين بخش 
از شهرداري ندانست و گفت: اين مسووليت موازي 
ديگر وظاي��ف ادراه محيط زيس��ت پيش مي رود.

صدراعظم نوري در گفت وگو با مهر در خصوص طرح 
ايجاد اداره كل سالمت ايمني و محيط زيست گفت: 
هدف ما اين است كه به رعايت نكات مسائل ايمني 
محيط كار و فضاي شهري در ارتباط با پيمانكاران و 
كاركنان و شهروندان بپردازيم.وي با اشاره به اينكه 
برخي برداشتشان اين است كه با افزوده شدن مساله 
HSE به وظايف اداره كل محيط زيست، ما به دنبال 
ضعيف كردن اين اداره كل هستيم، گفت: ما در اين 
دوره فعاليت كميس��يون سالمت و محيط زيست 
شوراي شهر تالش كرديم كه جايگاه سازماني اين 
اداره كل بهبود پيدا كند و از فعاليت س��تادي ارتقا 
يابد.وي افزود: اگر بعض��ي از ماموريت هاي موازي 
به اداره ديگر سپرده شود و بتوانيم درحركت بيشتر 
تالش كنيم كه ايمن��ي را رعايت كنيم.صدراعظم 
نوري درباره عدم سپردن اين مسووليت به سازمان 
آتش نشاني نيز اينگونه توضيح داد كه اين سازمان 
ماموريت هاي س��نگيني را بر عهده دارد كه عمدتًا 
درگير آنها اس��ت و نمي توانيم بيش��تر از اين به آن 
مسووليت بسپاريم.وي ادامه داد: مسووليت سازمان 
آتش نشاني كاماًل تخصصي است و نمي توان هيچ 

ماموريت ديگري را به آتش نشاني سپرد.

تداوم آلودگي هوا تا يكشنبه
تردد غيرضروري نكنيد

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي از 
تداوم و تشديد پايداري هوا تا روز يكشنبه هفته آينده 
)14 دي ماه( در پنج كالن شهر خبر داد و گفت: همه 
گروه هاي س��ني از تردد غيرضروري در سطح شهر 
ممانعت كنند و نسبت به هرگونه فعاليت فيزيكي و 
ورزشي در فضاي باز هشدار داده مي شود.نقشينه در 
گفت وگو با ايرنا افزود: تا روز يكشنبه براي تهران، كرج، 
اصفهان، اراك و تبريز افزايش آلودگي هوا پيش بيني 
مي شود. تا اواخر هفته در اكثر مناطق كشور جو آرام و 
آسماني صاف پيش بيني شده است.كارشناس سازمان 
هواشناسي گفت: با توجه به پايداري، سكون نسبي هوا 
و افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت 
هوا در ش��هرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه تهران 
نسبت به تردد فعاليت فيزيكي در فضاي باز هشدار 

داده مي شود.
در همين حال، روابط عمومي شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران با صدور اطالعيه اي از اوج گيري آلودگي 
هوا و قرار گرفتن كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم 
براي همه خبر داد و از عموم شهروندان درخواست كرد 
از ترددهاي غير ضروري در سطح شهر اكيداً خودداري 
كنند.به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه، شاخص كيفيت 
هواي تهران در 24 ساعت منتهي به صبح ديروز 165 
اعالم و تأكيد شده است: از ابتداي سال جاري، ديروز 
اولين روزي بود كه به واس��طه افزايش آالينده ذرات 
معلق، شاخص كيفيت هوا به شرايط ناسالم براي همه 
رسيده است و اين در شرايطي است كه از ابتداي سال 
تنها دو روز 26 تير و اول مرداد ش��رايط ناسالم براي 
همه را شاهد بوديم كه البته هر دو روز به دليل افزايش 
آالينده اُُزن بود. براس��اس اين اطالعي��ه، با توجه به 
انباشت آالينده ها، كيفيت هوا در بيشتر مناطق تهران 
در محدوده ناسالم قرار دارد و عدم وزش باد موثر، سبب 
تجمع آالينده ها شده و كيفيت هوا در بيشتر نواحي در 
وضعيت نامطلوب خواهد ماند. اين روابط عمومي در 
پايان اطالعيه خود دوباره از عموم شهروندان ساكن 
در 22 منطقه تهران خواست تا جاي ممكن و به جز 

موارد ضروري از منازل خود خارج نشوند.

تالش براي تصويب طرح مديريت 
يكپارچه شهري و روستايي در مجلس

رييس شوراي عالي اس��تان ها گفت: پيگيري براي 
تصويب و اجراي طرح جامع مديريت يكپارچه شهري 
و روستايي مهم ترين اولويت شوراي عالي استان ها به 
ويژه در دوره جديد است.عليرضا احمدي در گفت وگو 
با مهر، با بيان اينكه در حال تالش براي تصويب شدن 
طرح جامع مديريت يكپارچه شهري و روستايي در 
مجلس هس��تيم، گفت: در حال حاضر پيگيري به 
نتيجه رسيدن، تصويب و اجراي اين طرح مهم ترين 
اولويت شوراي عالي استان ها به ويژه در دوره جديد 
است.وي با اشاره به علت لزوم تصويب اين طرح عنوان 
كرد: اگر اين طرح تصويب شود، براي مردم اتفاق مهم 
و تأثيرگذاري است و تصويب آن به جاي تمركززايي، 
موجب تمركز زدايي از دولت مركزي مي شود.رييس 
شوراي عالي اس��تان ها افزود: با تصويب طرح جامع 
مديريت يكپارچه شهري و روستايي، مردم مي توانند 
در ش��هر و منطقه خود به آنچه نياز دارند، به آساني 
دستيابي داشته باشند.احمدي تصريح كرد: اين طرح 
بر خالف قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به تازگي در 
مجلس تصويب شده، از دولت مركزي تمركز زدايي 
مي كند و اختيارات شوراها و ش��هرداري را محدود 
نمي كند.وي تاكيد كرد: ش��وراي عالي استان ها به 
صورت جدي از نماين��دگان مجلس يازدهم پيگير 
تصوي��ب اين طرح اس��ت و اميدواريم ب��ا همكاري 

نمايندگان موفق به اجراي آن شويم.

ارايه اطالعات يك  ميليون
خانه  خالي به سازمان ماليات

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: ت��ا چند روز آينده اطالع��ات مالكان حقيقي 
و حقوق��ي يك ميليون خانه خالي به س��ازمان امور 
مالياتي ارايه مي ش��ود. محم��ودزاده در گفت وگو با 
ايلنا درباره شناسايي خانه هاي خالي و ارايه اطالعات 
اين واحدهاي به سازمان امور مالياتي اظهار داشت: 
از يك ميليون و 500 هزار نف��ري كه ابتدا براي آنها 
پيامك ارسال و اطالعات برگشتي اين افراد دريافت 
شد مجموع شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه تا به 
امروز اطالعات شان آماده ارايه به سازمان امور مالياتي 
است، به بيش از يك ميليون نفر مي رسد. وي افزود: 
اين مالكان خانه هاي خالي براي معرفي به سازمان 
امور مالياتي در مرحله تدقيق آخر هستند و در چند 

روز آينده اطالعات اين افراد وارد كارتابل مي شود.

موضوع تحقيق و تفحص
از شهرداري جدي نيست

رييس شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه چمران 
درباره استعفاي حجت نظري با من هم نظر است، گفت: 
موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري فقط بيان شده 
ولي جدي نيست.محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، در مورد موضوع تحقيق و 
تفحص از شهرداري كنوني تهران كه روز گذشته توسط 
كمال عليپور نايب رييس كميسيون عمران مجلس 
مطرح شده است، گفت: در حال حاضر اين قضيه فقط 
مطرح شده و متني در اين زمينه موجود نيست.وي با 
بيان اينكه موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري فقط 
بيان شده ولي جدي نيست، اظهار كرد: درباره استعفاي 
حجت نظري عضو شوراي شهر تهران مطمئن باشيد 
قضيه حل مي شود. س��وءتفاهمي به وجود آمده كه 
برطرف خواهد شد. چمران رييس سابق شوراي شهر 
تهران نيز در اين زمينه با من هم نظر است و ايشان هم 

گفته كه قضيه سوءتفاهم بوده كه برطرف مي شود. 
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پيشتازي جنوب تهران در تخليه حباب مسكن

هيات دولت تصويب كرد

پرداخت 150 هزار دالر به بازماندگان سانحه هواپيماي اوكرايني
معاونت حقوقي رييس جمهور اعالم كرد: وزارت راه و 
شهرسازي موظف شده  ترتيب پرداخت مبلغ يكصد و 
پنجاه هزار دالر يا معادل يورويي آن را به خانواده هاي 
هواپيماي��ي اوكرايني صورت دهد.ب��ه گزارش مهر، 
معاون��ت حقوق��ي رييس جمه��ور در اطالعي��ه اي 
درخصوص تعيين مباني حقوقي و ميزان خس��ارات 
و فراهم شدن زمينه پرداخت خسارات جانباختگان 
حادثه س��قوط هواپيم��اي اوكراين��ي و تصويب در 
هي��ات وزيران اعالم كرد: »باتوجه ب��ه اينكه از زمان 
وقوع سانحه دلخراش س��قوط هواپيماي اوكرايني 
در آس��مان تهران در دي ماه س��ال 13۹۸، معاونت 
حقوقي رييس جمه��ور همواره بر ض��رورت احترام 
به قربانيان و احق��اق همه جانبه حقوق خانواده هاي 
داغدار و بازماندگان ايش��ان تأكيد داش��ته است، در 
ادامه پيگيري هاي مستمر و موثرمعاونت درباره تعيين 
مبان��ي حقوقي قانوني الزم و ايج��اد هماهنگي بين 

دستگاه ها و ارايه پيشنهادهاي اجرايي براي پرداخت 
اين خس��ارات و دلجويي از اين هموطنان و تاكيد بر 
ضرورت تأمين ف��وري اعتبار الزم براي پرداخت اين 
خسارات، نهايتا، با پيگيري معاونت حقوقي، اعتبار الزم 
در آغازين روزهاي دي ماه سال جاري، تأمين گرديد. 
پس از تأمين اعتبار، پيش از فرارسيدن سالگرد حادثه، 
معاونت حقوقي رييس جمهور با جلب نظر دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط، مباني و ميزان پرداخت خسارات را با 
رعايت عرف و رويه بين المللي تعيين و پرداخت بدون 
تبعيض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را 

به هيات دولت پيشنهاد نمود.
هيات دولت نيز با توجه به اين پيش��نهاد در جلس��ه 
روز م��ورخ چهارش��نبه 10 دي ۹۹ خ��ود تصويب 
نموده است كه خسارات مربوط جانباختگان، بدون 
هيچ گونه تبعيض ناش��ي از مليت و تابعيت براساس 
قوانين متبوع و قابل اعمال كشورهاي جانباختگان، 

به ورثه و بازماندگان آنها پرداخت شود. در اين مصوبه، 
وزارتخانه  راه و شهرسازي موظف شده  است با همكاري 
دستگاه هاي ذي ربط ترتيب پرداخت مبلغ يكصد و 
پنجاه هزار دالر يا معادل يوروي��ي آن را به خانواده و 
بازماندگان هريك از قربانيان در اس��رع وقت فراهم 
و مبالغ را براس��اس مستندات به ذي نفعان پرداخت 
نمايد. همچنين در مصوبه پيشنهادي آمده است كه 
اين جبران مانع از پيگيري جنبه كيفري موضوع در 
مرجع قضايي صالحيت دار نيست.معاونت حقوقي 
رييس جمهور ضمن ابراز تسليت و همدردي دوباره با 
اين خانواده ها، اميدوار است اگرچه خسارات پرداختي 
همه درد و رنج ناشي از حادثه را از بين نمي برد، ولي 
تعهد به پاس��داري از حقوق همه آحاد ملت و احترام 
و تكريم انس��ان ها را يادآور ش��ده و ض��رورت حفظ 
پيوندهاي اجتماعي و سرمايه هاي انساني به ويژه در 

كشور عزيزمان را به همراه داشته باشد.

   گزارش حادثه به زودي به مردم ارايه  مي شود
در همين حال، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
گفت: جمع بندي سانحه هواپيماي اوكرايني تمام شده 
و در اختيار ذي نفعان قرار گرفته است. گزارش آن به 
زودي در سامانه هواپيمايي كشوري براي همه مردم 

قابل رويت خواهد بود.
به گزارش ايسنا، اسالمي در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره اهميت گزارش دهي ايران به 
اوكراين در خصوص سانحه هواپيماي اوكرايني گفت: 
رسيدگي به اين موضوع بدون حاشيه و دور از هر گونه 
رفتار غيرحرفه اي انجام شده است. طبق قانون شركت 
بهره بردار كه اوكرايني ها بودند و ش��ركت سازنده كه 
بويينگ بود، در بررس��ي اين حادثه حضور داشتند. 
جمع بندي سانحه تمام شده و در اختيار ذي نفعان قرار 
گرفته است. گزارش آن به زودي در سامانه هواپيمايي 

كشوري براي همه مردم قابل رويت خواهد بود.

ثبت نام مسكن ملي در ۱۸ استان از هفته آينده
در حالي كه به گفته وزير راه و شهرسازي، از مجموع ۸۸0 
هزار نفر ثبت نام براي طرح اقدام ملي مسكن تنها 140 
هزار نفر آورده خود را واريز كرده اند، مرحله دوم ثبت نام 
طرح اقدام ملي مسكن در برخي از شهرهاي 1۸ استان 

از هفته آينده انجام مي شود.
به گزارش ايس��نا، وزارت  راه و شهرسازي از تامين زمين 
براي اجراي طرح اقدام ملي مسكن براي برخي شهرهاي 
1۸ استان كشور خبر داد و اعالم كرد: ثبت نام مجدد طرح 
اقدام ملي مسكن در شهرهايي كه تامين زمين شده، هفته 
آينده انجام مي ش��ود.محمود محمودزاده معاون وزير راه 
و شهرس��ازي با اعالم اين خبر گفته كه با توجه به تامين 
زمين، ام��كان ثبت نام مجدد در ش��هرهايي كه پيش تر 
سهميه نداشتند نيز فراهم شده است.محمودزاده ادامه 
داد: مقرر شده تا در هفته آينده با اعالم ظرفيت شهرهايي 
كه توانستند تامين زمين كنند، ثبت نام مجدد طرح اقدام 
ملي مسكن انجام شود. متقاضيان مي توانند بالفاصله بعد 
از اعالم رس��مي، همانند دفعات گذشته مدارك الزم را با 
همان ش��رايط گذشته ارايه دهند و چنانچه واجدشرايط 

باشند به آنها اعالم مي شود تا مدارك خود را تكميل كنند.
وي همچنين تكميل آورده توسط متقاضيان را براي طرح 
اقدام ملي مسكن وابسته به پيشرفت پروژه ها دانست و گفت: 
برخي پروژه ها مراحل جلوتري دارند و بر اساس جدولي كه 
در قرارداد بين سازنده و متقاضي به امضا مي رسد و بر اساس 

پيشرفت پروژه ها، اعالم و تكميل مي شود.

   واريز پول يك  چهارم تقاضاي ثبت شده
در همين حال، وزير راه و شهرسازي گفت: در حالي كه ۸۸0 
هزار نفر براي طرح اقدام ملي مسكن ثبت نام كرده بودند اما 
تنها 140 هزار نفر آورده خود را در بانك عامل واريز كردند.

اسالمي در حاشيه نشس��ت هيات دولت در گفت وگوي 
زنده با شبكه خبر درباره ثبت نام فراگيري كه در طرح اقدام 
ملي مسكن صورت گرفت، اظهار كرد: بالغ بر ۸۸0 هزار نفر 
طرح تقاضا كردند؛ اين تعداد تقاضا، ارزيابي و بررسي شد و 
افراد واجد شرايط كه 434 هزار نفر هستند، در ليست قرار 
گرفتند.وي افزود: براي همه 434 هزار نفر در شهرهايي 
كه ثبت نام انجام شده بود، زمين و پروژه تعريف شده؛ افراد 

در دو دسته از طريق دريافت زمين براي احداث گروهي يا 
مجتمع سازي هايي كه با سازنده عقد قرارداد كنند، تعيين 
تكليف شده اند.وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بخشي از اين 
434 هزار نفر، مردمي هستند كه در بافت فرسوده زندگي 
مي كنند، حدود 33 هزار پرونده از متقاضيان نوسازي بافت 
فرسوده، در بانك تش��كيل پرونده داده اند و از تسهيالت 
ساخت و س��از در بافت فرس��وده بهره مند مي شوند.وي 
تأكيد كرد: بنابراين سه نوع س��اخت و ساز در طرح اقدام 
ملي مسكن شامل شخصي سازي، مجتمع سازي از سوي 
سازنده حرفه اي همچنين نوسازي بافت فرسوده، احداث 
بنا خواهند داشت.اسالمي يادآور شد: نكته مهم اين است 
كه با تمديدهاي چند باره اي ك��ه انجام داديم، مردم بايد 
پول به حساب واريز مي كردند تا كساني كه پول به حساب 
ريخته اند و افتتاح حساب كرده اند، به غير از كساني كه زمين 
دريافت مي كنند، حدود 140 هزار نفر هستند؛ تشخيص و 
جمع بندي ما اين است كه اينها يا عالقه اي ندارند يا با وجود 
آنكه ده ها بار تمديد زمان واريز آورده ها را اطالع رس��اني 
كرديم، هنوز به اين كار اهتمام نش��ان نداده اند.وي بيان 

كرد: بنابراين جاهايي كه ظرفيت خالي كرديم و شهرهايي 
كه در دوره قبلي ثبت نام نكرديم، به زودي براي اين چند 
شهر سامانه را باز مي كنيم و ثبت نام خواهيم كرد همچنين 
كساني كه تشكيل پرونده داده اند هم با كساني كه واريزي 
نداش��ته اند، جايگزين مي كنيم تا پروژه را تكميل كنيم. 
ثبت نام جديد هم خواهيم داش��ت.وزير راه و شهرسازي 
تصريح ك��رد: بنابراين طرح 400 هزار واحد مس��كن 
شهري ما يك پروژه كاماًل اجرايي و عملياتي است و همه 
در دست اجرا هستند؛ به تدريج كه واحدهاي مسكوني 
ما آماده ش��وند، متقاضيان تحويل مي گيرند و در آن 
مستقر خواهند شد.به گفته اسالمي  200 هزار واحد 
هم مسكن محرومان است كه بنياد مستضعفان، كميته 
امداد، بهزيستي، ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، قرارگاه 
محروميت زدايي بسيج وسپاه، خيرين مسكن ساز و… 
در حال پيگيري و احداث آنها هستند كه سازمان برنامه 
و بودجه از محل جدول 14 قانون بودجه هر سال، يارانه 
دولت را به آنها تخصيص مي دهد تا آنها بتوانند از مسكن 

مناسبي كه برايشان طراحي شده، بهره مند شوند.



يكي از اهداف فرعي طرح رجيستري پس از جلوگيري 
از قاچاق، جلوگيري از سرقت گوشي ذكر شده بود، اما 
علي رغم موفقيت در هدف اصلي، هنوز رجيستري به 
كمك دارندگان گوشي براي عدم سرقت نيامده، اين 
در حالي است كه به تازگي نمونه آزمايشگاهي راهكار 
مقابله با سرقت و قاچاق گوشي همراه مبتني بر زنجيره 
بلوكي در پژوهش��كده فناوري ارتباطات پژوهشگاه 
ICT، به صورت عملياتي نصب و راه اندازي شده است و 
در گام هاي بعدي انتظار مي رود كه با بهينه سازي سطح 
كارايي مورد نياز بازيگران، نسخه پايلوت ميداني اين 

راهكار نيز توسعه و عرضه شود.
اگرچه خريد گوشي هاي دست دوم در بازار رايج است، 
اما با اجراي رجيس��تري و لزوم ثبت شماره در تلفن 
همراه، در صورتي كه فردي بخواهد گوش��ي خود را 
بفروشد و يا به ديگري منتقل كند، بايد حتما فرآيند 
انتقال مالكيت را انجام دهد؛ در غير اين صورت پس از 
مدتي، گوشي براي سيم كارت جديدي كه در آن قرار 
گرفته غيرفعال مي شود. بنابراين گوشي هاي سرقتي 
در چنين ش��رايطي غيرقابل اس��تفاده خواهند شد. 
عالوه بر اينكه با اجراي رجيس��تري، گوشي سرقتي 
غيرقابل استفاده مي شود، موضوع ديگر بازيابي گوشي 
براي مالك آن اس��ت. اگرچه به گفته مسووالن بحث 
س��رقت و رديابي گوشي هاي سرقتي از اهداف اصلي 
طرح رجيستري نبوده است، اما اين پروژه مي تواند به 
رديابي گوشي هاي به سرقت رفته كمك كند. با وجود 
اين، در حالي كه طرح رجيس��تري از پاييز س��ال ۹۶ 
آغاز شد، هنوز خبري از رديابي گوشي هاي مسروقه 
با استفاده از قابليت هاي فني رجيستري اعالم نشده 
اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات 
و فناوري اطالعات، در اين راس��تا اظه��ار كرده بود: 
طرح رجيس��تري براي مردم منافعي دارد و از سرقت 
گوشي هاي تلفن همراه كه مشكالت زيادي را ايجاد 
كرده تا حدود زي��ادي جلوگيري مي كند. همچنين 
حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، درباره روند پيدا شدن گوشي با 
اجراي رجيستري توضيح داده بود: گوشي ها به صورت 
زوج شماره سيم كارت و شماره IMEI به صورت يكتا 
در سامانه هاي ما ثبت مي شوند. اگر گوشي سرقت شد، 
مي توان بر اس��اس اين زوج آن را رديابي كرده و نيز از 
فعاليت اين گوشي ها در سامانه هاي كشور جلوگيري 
كرد كه اين از مزاياي غيرمس��تقيم طرح رجيستري 
است. البته اين امكان در حال حاضر فراهم نيست اما 
در حال كار برروي آن هستيم و در آينده مي توان از آن 
استفاده كرد. فالح جوشقاني همچنين درباره اينكه 
چه زماني مي توان انتظار تاثير رجيستري بر كاهش 
سرقت گوشي را داشت، اظهار كرده بود: اين موضوع 
جزو اهداف فرعي رجيستري بوده و همين حاال هم اگر 
پليس از ما استعالم كند، اين اطالعات را در اختيارش 
مي گذاريم. البته فالح درباره امكان سرقت گوشي  حتي 
با وجود اين طرح، بيان كرد: قيمت گوشي باال رفته و 
سرقت زياد شده اس��ت. كليه اطالعاتي كه ما داريم، 

معموال مربوط به آخرين موقعيتي است كه گوشي در 
شبكه روشن بوده اما فقط كافي است اعالم كنند گوشي 
سرقتي است و آنگاه وارد ليست سياه مي شود و ديگر در 
شبكه كار نمي كند، مگر اينكه گوشي ها را اوراق كرده و 
براي تجهيزات جانبي آن مانند ال سي دي و غيره مورد 
استفاده قرار دهند. وي گفته بود: بحث سرقت مربوط به 
پليس و دستگاه هاي قضايي است و با دستور قضايي يا 
كالنتري، ما مي توانيم IMEI گوشي را اعالم كنيم و 
اطالعات را در اختيار دستگاه قضايي بگذاريم و از اين 
دست مكاتبات زياد داريم اما معموال زماني يك گوشي 
را به سرقت مي برند، ديگر آن را روشن نمي كنند كه 

قابل رهگيري باشد و بايد آن را اوراق كنند.

استفادهازبالكچين
برايمقابلهباسرقتوقاچاقگوشيموبايل

نمونه آزمايش��گاهي راهكار مقابله با سرقت و قاچاق 
گوش��ي تلف��ن هم��راه مبتني ب��ر زنجي��ره بلوكي 
)بالك چي��ن( در پژوهش��كده فن��اوري ارتباط��ات 
پژوهشگاه ICT، به صورت عملياتي نصب و راه اندازي 
شد. به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، 
با توجه به ظهور فناوري زنجيره بلوكي )بالك چين( 
و گس��ترش اس��تفاده از اين فن��اوري در حوزه هاي 
مختلف كاربردي، پروژه اي در اين پژوهش��گاه جهت 
شناسايي ابعاد فني اين فناوري و نيز تعيين فرصت هاي 
بهره برداري از آن در حوزه فناوري ارتباطات اجرا شد. 
با انجام اين پروژه، عالوه بر كسب دانش فني مرتبط با 
فناوري زنجيره بلوكي توسط كارشناسان پژوهشگاه 
ICT، فرصت هاي متعددي نيز جهت رفع چالش هاي 
پيش روي فناوري ارتباطات با استفاده از زنجيره بلوكي 
شناسايي شد. امير قلمي اسگويي عضو هيات علمي 
گروه ارتباطات ثابت پژوهشكده فناوري ارتباطات به 
عنوان مجري اين پروژه گفت: يكي از كاربردهاي نوين 
مورد توجه در فناوري زنجيره بلوكي در سطح جهان، 
حوزه مقابله با سرقت و قاچاق تجهيزات مخابراتي، از 

جمله گوشي هاي موبايل است. 

درآمد۵۵۰هزاردالريباندهايسرقتگوشي
وي ب��ا بي��ان اينكه بانده��اي خالفكار متع��ددي در 
بخش هاي مختلف جهان، اقدام به سرقت گوشي هاي 
همراه و قاچاق آنها به س��اير كشورها مي كنند، افزود: 
ب��راي مثال برآوردهاي س��ال ۲۰۱۷ نش��ان مي دهد 
كه درآمد باندهاي س��رقت گوش��ي همراه، از طريق 
فروش گوشي هاي مس��روقه به روزانه ۵۵۰ هزار دالر 
مي رس��د. همچنين برآوردهاي سال هاي اخير نشان 
مي دهد كه روزانه ۹۰۰ سرقت گوشي موبايل در سطح 
كشور اتفاق مي افتد. اين پژوهشگر ادامه داد: از اين رو 
الزم بود كه راهكاري جامع طراحي ش��ود كه در كنار 
سامانه رجيستري گوشي همراه كه براي مقابله با ورود 
غيرقانوني گوشي هاي نو در كشور طراحي و اجرا شده 
است، امكان مقابله با سرقت گوشي ها نيز فراهم شود. 
از طرفي با توجه به ماهيت بين المللي مس��اله قاچاق 
گوش��ي هاي مسروقه، الزم اس��ت راهكار توسعه داده 
ش��ده به گونه اي باشد كه به س��ادگي امكان استفاده 
توسط اپراتورهاي ساير كشورها را داشته باشد. قلمي 
اسگويي افزود: اين پروژه با همكاري و مشاوره سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي اجرايي ش��ده و 
در آن از نظ��رات همه بخش هاي تاثيرگ��ذار از جمله 
اپراتورهاي تلفن همراه، نيروي انتظامي و قوه قضاييه 
جهت احصاء نيازمندي ها و الزامات كاركردي و كارايي 
راهكار جامع مقابله با سرقت و قاچاق گوشي ها استفاده 
شده اس��ت. وي گفت: در صورت عملياتي كردن اين 
راهكار و اجراي آن در س��طح شبكه، در آينده مي  توان 

از آن در جهت تكميل و بهبود طرح رجيستري مستقر 
در وزارت صمت و سازمان تنظيم مقررات بهره برداري 
ك��رده و از مزاياي زنجيره بلوكي در اين حوزه بهره مند 
شد. قلمي اسگويي اظهار كرد: از ويژگي هاي عمده اين 
راهكار، دارا بودن قابليت مقياس  پذيري الزم براي انجام 
عمليات پرس وجو با تعداد باال توس��ط بازيگران است. 
همچنين، اين نمونه آزمايشگاهي به گونه اي طراحي 
شده اس��ت كه امكان حضور نظارتي ساير بازيگران را 
به س��ادگي فراهم مي كند و با ارايه س��طح مطلوبي از 
شفافيت براي ذخيره س��ازي داده هاي راهكار، زمينه 
برقراري اعتماد ميان سازمان هاي مشاركت كننده در 
راه اندازي سامانه مقابله با سرقت و قاچاق گوشي هاي 
هم��راه را ممكن مي كند. وي با بيان اينكه در توس��عه 
راه��كار مقابله با س��رقت و قاچاق گوش��ي  هاي تلفن 
همراه از پلتفرم هايپرلجر فابريك استفاده شده است، 
گفت: ماحصل توسعه راهكار مقابله با سرقت و قاچاق 
گوش��ي هاي همراه، يك نمونه آزمايشگاهي است كه 
فرآيندهاي عملياتي آن در عين توزيع شدگي بر اساس 
نيازمندي ه��اي بازيگران درگي��ر در موضوع مقابله با 
سرقت و قاچاق گوشي هاي همراه طراحي و پياده سازي 
ش��ده اند. مجري طرح ادامه داد: بايد توجه داشت كه 
پلتفرم هايپرلجر فابريك، يك زنجيره بلوكي سازماني 
و متن باز اس��ت كه در آن بازيگران مشاركت كننده در 
راه اندازي راهكار، كامال احراز هويت مي ش��وند كه اين 
مهم به نوبه خود، زمينه برقراري سطح باالتري از اعتماد 
را نيز مي��ان بازيگران فراهم مي كند كه در اين پروژه از 
اين پلتفرم استفاده شده است. اين عضو هيات علمي 
گفت: عالوه بر اين، با توجه به روند توسعه شبكه هاي 
نسل جديد، س��عي شده است، س��اختار پياده سازي 
راهكار توسعه يافته به گونه اي باشد كه امكان استقرار 
در محيط هاي پردازش ابري و در هسته هاي شبكه هاي 
داراي توابع مجازي سازي شده شبكه را نيز داشته باشد. 
همچنين راهكار مورد نظر، با اين ديدگاه توسعه يافته 
اس��ت كه امكان جلوگيري از فعاليت هرگونه دستگاه 
 IoT ۵ وG غيرمجاز در شبكه هاي آينده از جمله شبكه
را نيز داشته باشد. وي يادآور شد: در حال حاضر، نمونه 
آزمايش��گاهي راهكار مقابله با سرقت و قاچاق گوشي 
همراه مبتني بر زنجيره بلوكي در پژوهشكده فناوري 
ارتباطات پژوهشگاه ICT، به صورت عملياتي نصب و 
راه اندازي شده است و در گام هاي بعدي انتظار مي رود 
كه با بهينه سازي سطح كارايي مورد نياز بازيگران، نسخه 

پايلوت ميداني اين راهكار نيز توسعه و عرضه شود.

اخبار

ويژه
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تعرفههايمخابراتيمنطقيشود
مديرعامل شركت مخابرات ايران با حضور در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي خواستار حمايت 
مجلس از اين شركت و واقعي كردن تعرفه هاي مخابراتي 
شد. مجيد سلطاني، در جلسه اي كه با حضور رييس و 
جمعي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
محل مجلس شوراي اسالمي، برگزار شد، با تاكيد بر اينكه 
اكنون درآم��د و هزينه مخابرات به دليل ثبات طوالني 
مدت تعرفه ها متوازن نيست گفت: براين اساس طرح هاي 
توسعه اي زيرساخت هاي ارتباطي و نيازهاي ملي كشور به 
كندي انجام و اداره شركت سخت شده است. وي با اشاره 
به اينكه در حال حاضر هزينه نگهداري يك خط تلفن 
ثابت ۱۵ هزار تومان و درآمدش حدود ۶۰۰۰ تومان در 
ماه است، اظهار كرد: براي اداره شركت مخابرات ايران و 
توسعه ارتباطات، بايد تعرفه ها به نحوي باشد كه ضمن 

تامين هزينه ها، امكان توسعه هم فراهم شود. 

آمادگيهمراهاولبرايهوشمند
كردنفرآيندهايحوزهانرژي

همراه اول براي هوشمندسازي فرآيندهاي صدور مصرف 
حامل هاي انرژي مش��تركان آمادگي دارد.به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مهدي 
اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در ديدار با فريدون 
عباسي، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: همراه اول آماده است تا به كمك دستگاه هاي 
دولتي و وزارتخانه هاي متولي حوزه انرژي، فرآيندهاي 
صدور الكترونيك مصرف حامل هاي انرژي را به صورت 
مجازي و هوش��مند در اختيار مش��تركان قرار دهد.
مدير عامل شركت ارتباطات سيار ايران در ادامه اعالم 
آمادگي كرد تا مديريت راهبردي در حمل ونقل عمومي 
را نيز به كمك دستگاه هاي متولي عملي كند. فريدون 
عباسي نيز ضمن تقدير از خدمات همراه اول در توسعه 
ارتباطات خصوصا در مناطق سخت گذر و صعب العبور، 
توجه به حوزه ديجيتال ماركتينگ و قوانين اين حوزه را 

از اولويت هاي موجود كشور ذكر كرد.

بهرهبرداريازطوالنيترين
پيادهراهالبرزدر22بهمن

ناصري مقبل ش��هردار كمالش��هر، در خصوص روند 
اجراي طرح بلوار مش��اهير گفت: طرح بلوار مشاهير 
كمالشهر به عنوان طوالني ترين پياده راه البرز، هفتاد 
درصد پيشرفت داشته است و ۲۲ بهمن ماه امسال به 
بهره برداري خواهد رسيد. شهردار كمالشهر همچنين 
درزمينه تاخير در پرداخت حقوق كارگران فضاي سبز 
شهرداري كمالشهر گفت: با توجه به شرايط كرونايي 
و هزينه هاي زندگي ومعيشت گارگران اين تاخير ها به 
هيچ عنوان قابل قبول نيست وهركارگري كه با تاخيردر 
پرداخت حقوق خود از سوي پيمانكار مواجه شده است 
حتما موضوع را بدون هيچ نگراني به دفتر من منتقل 
كند ما نيز پيمانكار را احضار و ب��ا او برخوردخواهيم 
نمود.  شهردار كمالشهر افزود: قبال با پيمانكاراني كه در 
پرداخت به موقع حقوق كارگران تخطي و تعلل داشتند 

برخورد كرده ايم و مشمول جريمه شده اند.

نوردكاراندربرزخ
منافع برخي تامين شده.با اين وجود عملكرد موفقي 
از شيوه نامه دس��توري جديد در مورد نوردكاران 
موثر نخواهد بود كه در گذر زمان با مشكالت عديده 
برخورد خواهند كرد.  شنيده ها حاكي از آن است كه 
در تصميم گيري هاي جديد كه بايد توليد كنندگان 
و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان حضور داشته 
باش��ند از اين تصميم اظهار بي اطالعي كرده و در 
جريان اينگونه ش��يوه نامه دستوري نيستند. عدم 
ش��فافيت در بازار ف��والد را بايد ديد ت��ا چه ميزان 
مي توان اينگونه تصميم گي��ري كرد؛ تصميماتي 
غير كارشناس��ي و ب��دون در نظ��ر گرفتن حقوق 
مصرف كننده يا توليد كنن��دگان. با وجود اينگونه 
مصوبات در بازار نمي ت��وان خوش بين بود كه بازار 
پويا و شفاف داشت، هر چه زمان بيشتري در گذر 
باشد بر كوه مشكالت بازار فوالد و نوردكاران افزوده 

خواهد شد.
بالتكليفي نوردكاران در اين برهه از زمان بس��يار 
مشهود است، آنگونه كه نوردكاران خود را در برزخ 
مي بينند براي تصميم براي بقا و توليدات خود با اين 
تصميم گيري جديد كه در پيش روي خود مي بينند، 
نمي دانند كه چه تصميم كاري را بايد اتخاذ كنند تا به 
نفع مجموعه و پويا شدن باشد. عملكرد نوردكاران را 
در سردرگمي خود را بايد به انتظار نشست و مشاهده 
كرد آيا مي توانند خود را با چنين تصميماتي وفق و 
ادامه دهند يا بايد  راهكاري غيرقانوني يا دور زدن 

برخي قوانين را در دستور كار خود  نهند.
راهكارهاي موجود براي مش��كالت ن��وردكاران را 
برخي تحليلگران اينچنين مي گويند كه با افزايش 
ميزان عرضه در بازار كاال و با قيمت هايي كه دستوري 
نباشد و كش��ف قيمت به صورت حقيقي رخ دهد 
بر روند رو به مثبت و حل مش��كالت ن��وردكاران 

خواهد بود. 
اگر همين مشكالت در بازار كاال و بازاري موازي به 
روند خود ادامه دهد بايد انتظار داشت كه وعده هايي 
براي انتخابات رياست جمهوري در ماه هاي آينده به 
بازارهاي كاال و سرمايه كشانده خواهد شد و براي 
جمع آوري آراي منتخب خود دس��ت به پيشنهاد 
دستورالعمل جديد براي بازار كاال ارايه خواهند داد.

پاسخبهدغدغهها
بابودجهغلتان

به نظر مي رسد چنين بودجه اي دغدغه سياست گذار 
اعم از دولت و مجلس را مرتفع مي كند. قاعدتا تدوين 
چنين بودجه اي با همكاري دو قوه مي تواند تحت 
مديريت سازمان برنامه تدوين و اجرا گردد و بخشي 
از مشكالت و ايراداتي كه در خصوص بودجه مطرح 

مي شود را رفع كند.

برآورد سال هاي اخير نشان مي دهد كه روزانه ۹۰۰ سرقت گوشي موبايل در سطح كشور اتفاق مي افتد

رجيستري به داد گوشي هاي سرقتي نرسيد، نوبت بالك چين شد

P/F EMERSON EQUIPMENT  :موضوع مناقصه     

   مشخصات مناقصه  :

   روش ارزیابی کیفی مناقصه گران  :

   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

    تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( :

   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

تعادل نوبت اول  99/10/9 و نوبت دوم 99/10/10
www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_ pr

آگهیمناقصهيکمرحلهای
باارزيابیساده

مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP / 11-99/078-1 شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 01-22-984600132/724/12734,000,000,000

 
توزیع اسناد توسط 

شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- محل دریافت
سالن 113- اداره تداركات خارجي كاال-  – شماره تماس : 06134148601

نحوه دریافت
1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

) IR 520100004001114004020491 جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به 
شرکت

  35  روز پس از آخرین روز دریافت اسنادآخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – محل تحویل
اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580  -061

                 1,700,000,000 ریال /       6,502         یورومبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
   ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده 
) IR 350100004001114006376636 شرکت ملی حفاری ایران ) شماره شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

روش ارزیابی
  به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع 

مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

اداره تدارکات خارجی کاال
 ٭تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/665/138 مورخ 1398/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الكترونیکی دولت )ستاد( ثبت 

نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات ، مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.ir   الزامی می باشد.
اداره تدارکات خارجی کاال

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

نوبت دوم
شماره ومجوز: 1399.5515

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه 

پیامك نمایند. 



تعادل |
سرانجام بانك مركزي در بخشنامه  اي كه ۲٨ آبان ماه 
صادر كرد، مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي از 
تاريخ صدور تا زمان صدور اعالميه تأمين ارز به مدت 
۲ ماه تعيين ش��د، اماپيش تر وزير صمت با اش��اره به 
بخشنامه بانك مركزي تاكيد كرده بود كه اين مساله 
با بخش��نامه قبلي بانك مركزي كه با توجه به شيوع 
ويروس كرونا اين زمان را حداكثر 8 ماه تعيين كرده 
بود، در تضاد است. عليرضا رزم حسيني، در نامه اي به 
رييس جمهوري از بخشنامه جديد بانك مركزي كه 
در آن محدوديت هاي جديدي بر واردات كاال، يعني 
كاهش مدت زمان مقرر براي تس��ليم اظهارنامه هاي 
وارداتي به بانك به منظور رفع تعهد ارزي واردكنندگان 
و همچنين مهلت ترخيص قطعي كاال از گمرك بعد 
از ارايه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد كرد و خواست 
كه در آن بازنگري شود و صدور و ابالغ كليه مقررات، 
آيين نامه ها و بخش��نامه ها در حوزه تجارت خارجي 
با هماهنگي اين وزارتخان��ه صورت گيرد. البته بانك 
مركزي از موضع قبلي خود عقب نشيني كرد. حال اما 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت با ارسال نامه  اي 
به بانك مركزي حداكثر زم��ان مهلت ورود كاالهاي 
مختلف را اعالم كرده كه بر اس��اس آن حداكثر زمان 
مهلت ورود كاالهاي اساس��ي و ضروري مشمول ارز 
به نرخ رسمي ۴۲۰۰ توماني از زمان حواله ارزي۳ماه 
اس��ت.همچنين زم��ان مهلت ورود ماش��ين آالت و 
تجهيزات خطوط توليد كه نياز به طول دوره ساخت 
دارند حداكثر ۱8 ماه از زمان تامين ارز تعيين ش��ده 
است. درباره ساير كاالها اعم از مواد اوليه توليد، كاالهاي 
واس��طه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات 
پزش��كي و ... نيز حداكثر مهلت از زم��ان تامين ارز تا 
ترخيص كاال ۶ ماه براي واحده��اي بازرگاني و 8 ماه 

براي واحدهاي توليدي اعالم شده است.

    ماجراي يك بخشنامه دردسرساز
بعد از انباشت حدود 8 ميليون تن كاال در گمرك و بنادر 
كه نيمي از آن كاالهاي اساسي و حدود 8۰ درصد نيم 
ديگر آن را مواد اوليه توليد تش��كيل مي داد، سرانجام 
بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه براي تسهيل روند 
ترخيص اين كاالها، در مهرماه س��ال جاري جريان به 
ص��ورت جدي تر پيگيري و بع��د از بازديد معاون اول 
رييس جمهوري از گمرك و بنادر تصميماتي در اين 
رابطه اخذ ش��د و در نهايت با مصوبه س��تاد اقتصادي 
هماهنگي دولت در رفع موانع ترخيص كاال كه در اهم 
آن مسائل ارزي قرار داشت اقداماتي صورت گرفت و از 
۱۷ آبان ماه اين مصوبه به مرحله اجرا درآمد كه بر رفع 
موانع ترخيص حدود هشت ميليون تن كاالي اساسي 
و غير اساس��ي در گمرك و بنادر تاكيد كرد و بر اساس 
آن مقرر شد ترخيص كاال به صورت بدون كد رهگيري 
اما با تعهد بانك مركزي براي تامين ارز در مهلت س��ه 
ماهه صوت گرفته و حتي امكان تامي��ن ارز از طريق 
ارز متقاضي نيز فراهم ش��د، با اين حال بانك مركزي 
از مصوبه مربوطه رضايت چنداني نداش��ت و در رابطه 
با موارد ارزي انتقادات��ي را حتي نزد رييس جمهوري 
مطرح كرد.اما بانك مركزي از همان ابتدا نس��بت به 
ش��رايط تأمين ارز و رهگيري مناب��ع ارزي در مصوبه 

مربوطه مخالفت هايي داشت و معتقد بود اين مصوبه 
از نظر بانك مركزي غيرعملياتي، خالف قوانين و حتي 
عاملي براي پيچيده تر شدن مشكالت ارزي و تجاري 
است. به هر صورت تا پيش از اين تمامي جريان ترخيص 
كاال و تأمين ارز از س��امانه نيما و زيرنظر بانك مركزي 
صورت مي گرفت ولي طي اين مصوبه قرار شده بود تا 
امكان ترخيص كاال از طريق ارز متقاضي و اشخاص نيز 
فراهم شود، اما گمرك ايران در هشت مورد به اظهارات 
رييس كل بانك مركزي پاسخ داد و اعالم كرد كه اين 
مصوبه حذف كننده اختيارات يا كنترل بانك مركزي بر 
جريان ارزي ترخيص كاال نيست. با اين حال حدود يك 
ماه بعد از اجراي مصوبه، بانك مركزي اعالم كرد كه با 
وجود حذف كد رهگيري در فرآيند گمركي ترخيص 
كاال در آبان ماه نسبت به ماه هاي قبل تغيير محسوسي 
نداشته است؛ موضوعي كه به نظر مي رسد گمرك با آن 
موافقتي نداشت.مدتي بعد وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز در يك برنامه تلويزيوني مواضع خود را روشن كرد و 
گفت كه بطور كلي سياست جديد دولت، صادركننده 
را مختار كرده ارز را در سامانه نيما بفروشد يا ارز حاصل 
از صادرات خود را به واردات كاالي مورد نياز كش��ور و 
مواد اوليه كارخانج��ات اختصاص دهد و از اين طريق 
تعهد ارزي خود را ايفا كند كه اين فرصت خوبي براي 
توليدكنندگان است و طي س��ه هفته گذشته بعد از 
ابالغ اين سياست ها حدود يك ميليارد دالر واردات در 
مقابل صادرات انجام شده است. سرانجام بانك مركزي 
در بخشنامه اي كه ۲٨ آبان ماه صادر كرد، مهلت ارايه 
اس��ناد حمل حواله هاي ارزي از تاريخ صدور تا زمان 
صدور اعالميه تأمين ارز به مدت ۲ ماه تعيين شد، اما 
وزير صمت با اشاره به اين بخشنامه بانك مركزي تاكيد 
كرده كه اين مساله با بخشنامه قبلي بانك مركزي كه 

با توجه به ش��يوع ويروس كرونا اين زمان را حداكثر 8 
ماه تعيين كرده بود، در تضاد است. همچنين براساس 
اين بخشنامه مهلت ارايه پروانه گمركي ورود و ترخيص 
قطعي كاال حداكثر ۴5 روز تعيين شده است كه با توجه 
به مشكالت مربوط به نقل و انتقال ارز به دليل مساله 
تحريم محدوديت هايي براي واردات كاالهاي اساسي، 
ضروري، مواد اوليه و تجهيزات توليد مورد نياز واحدهاي 
توليدي-صادراتي ايجاد و در نتيجه توليد، اش��تغال و 
نهايتًا صادرات غيرنفتي و ارزآوري ناشي از آن را تحت 
الش��عاع قرار خواهد داد كه عالوه بر به دنبال داش��تن 
ناخرسندي و نگراني بخش خصوصي، با راهكارهاي در 
نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
درخصوص تس��ريع و تس��هيل تأمي��ن ارز حاصل از 
صادرات جهت واردات براساس اولويت بندي كااليي 

انجام شده از سوي اين وزارتخانه همخواني ندارد.

    كوتاه آمدن بانك مركزي 
البت��ه بانك مركزي از بخش��نامه جدي��د كوتاه آمد. 
بطوريكه  مهل��ت ورود كاالهاي اساس��ي و ضروري 
مشمول دريافت ارز رسمي، از تاريخ صدور حواله ارزي 
تا ترخيص كاال به مدت حداكثر ۳ ماه تعيين شده است.

همچنين مهلت ورود ماشين آالت و تجهيزات خطوط 
توليد كه نياز به طول دوره ساخت دارند، حداكثر ۱8 
ماه از زمان تامين ارز تا ترخيص كاال تعيين شد. بانك 
مركزي بر مبناي اين بخش��نامه، مهلت ورود س��اير 
كاالها اعم از مواد اوليه توليد، كاالهاي واس��طه اي و 
قطعات خطوط توليد، دارو و تجهيزات پزش��كي و ...، 
را از زمان تامين ارز تا ترخي��ص كاال براي واحدهاي 
تجاري حداكثر ۶ ماه و براي واحدهاي توليدي حداكثر 
8 ماه تعيين كرد.بر اساس بند ديگري از اين بخشنامه، 

مهلت ورود كاال براي حواله هاي ارزي قبل از ابالغ اين 
نامه عمومي در صورت عدم ارايه اسناد حمل تا تاريخ 
مذكور، حداكثر به اندازه مهلت هاي مقرر در اين نامه 
محدود مي ش��ود و براي آن دسته از حواله هاي ارزي 
صادر شده كه تا پايان مهلت ترخيص كاال و ارايه پروانه 
گمركي، زمان كمتري از مهلت هاي فوق الذكر باقي 
مانده است، آن بانك مكلف است ضمن ابالغ موضوع 
به واردكننده و متعاقبا اخذ تعهد از وي براي ترخيص 
كاال در مهلت باقي مانده، نسبت به پيگيري موضوع 
اقدام��ات الزم را به عمل آورد.ح��ال عباس قبادي - 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( - طي نامه اي به بانك مركزي به نامه مورخ ۱۷ 
آذرماه درباره تعيين زمان معقول جهت واردات كاال و 
مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي و مهلت ارايه 
پروانه گمركي اش��اره كرده و گفته كه اين موضوع در 
جلسه بيست و سوم آذرماه كارگروه نظارت و تخصيص 
ارز با حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صمت و 
ساير دستگاه ها و مراجع نظارتي مطرح و درباره حداكثر 
زمان مهلت ورود كاال تصميم گرفته شده است.بر اين 
اس��اس حداكثر زمان مهلت ورود كاالهاي اساسي و 
ضروري مش��مول دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني از زمان 
حواله ارزي حداكثر سه ماه است.همچنين زمان مهلت 
ورود ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد كه نياز به 
طول دوره ساخت دارند حداكثر ۱8 ماه از زمان تامين 
ارز تعيين شده است. درباره ساير كاالها اعم از مواد اوليه 
توليد، كاالهاي واسطه اي و قطعات خطوط توليد، دارو و 
تجهيزات پزشكي و... نيز حداكثر مهلت از زمان تامين 
ارز تا ترخيص كاال ۶ ماه براي واحدهاي بازرگاني و 8 

ماه براي واحدهاي توليدي اعالم شده است.

ادامه از صفحه اولويژه 7
 پنجشنبه   11     دي 1399   16 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره   Thu. Dec 31. 2020  1842  صنعت،معدن و تجارت

تقدير وزير بهداشت از حمايت هاي 
فوالد مباركه در كنترل كرونا

دكتر سعيد نمكي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
در نامه اي خطاب به حميدرض��ا عظيميان مديرعامل 
فوالد مباركه از حمايت و مساعدت هاي مالي و تجهيزاتي 
صورت گرفته اين ش��ركت در راستاي كنترل بيماري 
كوويد۱9 تشكر و قدراني كرد. وي ضمن اشاره به اهميت 
ادامه همدلي ها توس��ط ديگر مس��ووالن محترم، ابراز 
اميدواري كرد هر چه زودتر شاهد سالمتي و شادابي مردم 
عزيزكشورمان باشيم.خاطرنشان مي شود فوالد مباركه 
از ابتداي ش��يوع ويروس كرونا به ياري مدافعان سالمت 
پرداخ��ت و اختصاص ۱۰۰ ميليارد توم��ان بودجه اين 
شركت براي تجهيز بيمارستان ها و مراكز درماني استان 
اصفهان و برخي مناطق كم  برخوردار كش��ور به منظور 
خريد تجهيزات موردنياز درمان مبتاليان به بيماري كرونا 
از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه بوده است. 
فوالد مباركه در راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي 
خود وجوه موردنظر را به خريد تجهيزات ازجمله ونتيالتور، 
دترجنت، مواد ضدعفوني كننده، ماسك و... اختصاص داده 
است.تامين اكسيژن رايگان بيمارستان هاي تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان توسط فوالد مباركه 
تا پايان بيماري كرونا يكي ديگر از اقدامات تاثيرگذار فوالد 
مباركه در حوزه حمايت از جبهه بهداشت و سالمت كشور 
بوده است كه در شرايطي آغاز گرديد كه برخي سودجويان 
درصدد سوءاستفاده مالي و بهره برداري از شرايط ناشي از 
بحران كرونا بودند و بيمارستان ها به جهت كمبود اكسيژن 
و بروز بازار س��ياه به وجود آمده با مشكالتي روبرو شده و 
در اين شرايط بود كه فوالد مباركه پيشتاز ارايه اكسيژن 
رايگان به بيمارس��تان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كش��ور گرديد. تاكنون ۶۰ بيمارستان از 
حدود ۲۰ استان شامل استان هاي اصفهان، چهارمحال 
و بختياري، يزد، تهران )دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران 
و دانشگاه علوم پزش��كي ايران و بيمارستان هاي تأمين 
اجتماعي( قزوين، گلستان، مازندران، كردستان، اراك، 
فارس و قم، اكس��يژن موردنياز خود ب��ه  رايگان از فوالد 
مباركه دريافت كرده اند و اين روند تا پايان س��ال جاري 
ادامه خواهد داش��ت. اين در حالي است كه اقدام فوالد 
مباركه براي تحويل اكسيژن به بيمارستان ها بين ساير 
فوالدسازان و توليدكنندگان اكسيژن كشور نيز به عنوان 

يك الگو به اجرا درآمد.

۱۵ بيمارستان بركت با ۲۵۰۰ 
تخت در خدمت محرومان كشور 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام اقدام به احداث و تكميل 
۱5 بيمارس��تان با ۲ هزار و 5۰۰ تخت در مناطق محروم 
كشور كرده است.به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد 
اقدام به احداث و تكميل ۱5 بيمارستان در مناطق محروم 
و كمتر توس��عه يافته كشور كرده اس��ت كه از اين تعداد، 
۷ بيمارستان به بهره برداري رسيده و 8 بيمارستان ديگر 
نيز در حال احداث و تكميل اس��ت. اميرحسين مدني در 
تشريح بيمارستان هاي افتتاح شده بركت اظهار داشت: 
بيمارستان ۱5۰ تختخوابي امام خميني)ره( در شهرستان 
ميانه آذربايجان شرقي، بيمارستان 9۰ تختخوابي رازي 
در شهرس��تان بانه كردستان، بيمارستان 9۶ تختخوابي 
فاطمه الزهرا در مينودشت گلس��تان، بيمارستان ۱۶۴ 
تختخوابي معتمدي در گرمسار استان سمنان، بيمارستان 
9۰ تختخوابي شهيد ستاري در قرچك ورامين، بيمارستان 
۱۴۱ تختخوابي حضرت رس��ول در شهرستان فردوس 
خراسان جنوبي و بيمارستان 9۶ تختخوابي امام خميني 
)ره( در شهرستان درگز خراسان رضوي بيمارستان هاي 
به بهره برداري رس��يده بنياد بركت را ش��امل مي شوند.

بنياد بركت س��اخت و تكميل 8 بيمارس��تان ديگر را در 
شهرستان هاي ني ريز استان فارس، بهار استان همدان، 
دزفول خوزستان، نجف آباد اصفهان، مهر استان فارس، 
نهبندان خراس��ان جنوبي، تيران و كرون استان اصفهان 
و شهر تهران در دس��ت اقدام دارد كه در حال انجام است. 
مديرعامل بنياد بركت تعداد تختخواب بيمارستان هاي 
اين بنياد را ۲ هزار و 5۰۰ تختخواب ذكر كرد و افزود: ميزان 
سرمايه گذاري بنياد براي احداث و تكميل بيمارستان هاي 
بركت ۴8 ه��زار و 8۰۰ ميليارد ريال اس��ت. بنياد بركت 
طراحي و ساخت سه باب بيمارستان جامع درمان سرطان 
در شهرهاي تهران، نجف آباد و اهواز را نيز در دستور كار دارد 
كه هر سه بيمارستان تكميل شده و آماده افتتاح است. وي 
همچنين از ساخت بيمارستان ۱۰۰۰ تختخوابي بركت در 
جنوب غرب تهران خبر داد و افزود: احداث اين بيمارستان با 
۴۰ درصد پيشرفت كار در حال انجام است. اعتبار پيش بيني 
شده براي س��اخت اين بيمارستان ۴۰ هزار ميليارد ريال 
است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، ورود اين بنياد به حوزه 
ساخت و تكميل بيمارستان ها و مراكز درماني در راستاي 
افزايش سرانه و كيفيت درمان در مناطق محروم و تحقق 
عدالت در حوزه بهداشت و سالمت در سراسر كشور است. 
بنياد بركت نسبت به ساخت ۲۳۰ مركز جامع سالمت، 
سالمت جامعه، بستر درمان، خانه هاي بهداشت، پايگاه 
سالمت و پايگاه اورژانس در مناطق محروم كشور متعهد 
است كه از اين تعداد، ۱5۰ مركز به بهره برداري رسيده و 8۰ 
مركز ديگر در حال احداث است. براي احداث اين ۲۳۰ مركز 
بهداشتي و درماني، ۷8۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام 
شده و ۶5۰ منطقه روستايي كشور تحت پوشش خدمات 

اين مراكز قرار دارند.

۱۱ روستاي محروم استان كرمان 
تحت پوشش همراه اول قرار گرفت

با راه اندازي سه سايت تلفن همراه در استان كرمان، يازده 
روستاي محروم اين اس��تان تحت پوشش شبكه همراه 
اول قرار گرف��ت. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره 
كل ارتباطات همراه اول، در يك  ماه اخير سه سايت تلفن 
همراه توسط ش��ركت ارتباطات س��يار ايران در راسك، 
شومهري و نمگاز شهرستان قلعه گنج از محل اعتبارات 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مورد بهره برداري قرار 
گرفت. بر اين اساس در مجموع يازده روستاي محروم شامل 
٣٣٢ خانوار تحت پوشش شبكه همراه اول قرار گرفتند. 
جديدترين گزارش دوره اي رگوالتوري نش��ان مي دهد 
همراه اول بيش از ۴۴٩٠٠ روس��تا را تحت پوشش شبكه 
خود قرار داده كه بيش از دو برابر روستاهاي تحت پوشش 

اپراتورهاي ديگر است.

تحقيق و تفحص از فوالد مباركه 
در سال جهش توليد

 شاهد ساخت كارخانه منحصر به فرد نورد گرم شماره ۲ 
پس از سال ها ركود هستيم. اين كارخانه مي تواند براي 
نخستين بار، ورق هايي به عرض بيش از ۲ متر را توليد 
كند كه در حال حاضر كارخانه هايي با چنين توانايي در 

دنيا انگشت شمارند.
-انديشه هاي سياسي پس پرده طرح تحقيق و تفحص 
فوالد مباركه: بطور قطع وارد شدن اين محصول به بازار 
داخلي و منطقه قدرت سياسي جديدي را براي ايران 
ايجاد مي كند، چراكه هيچ رقيب ديگري تا ژاپن و كره 
جنوبي براي اين كارخانه جديد وجود ندارد و به نوعي 
اكنون بزرگ ترين پروژه سرمايه گذاري صنعتي كشور 

در فوالد مباركه در دست اجرا است.
با توجه به دستاوردهاي بزرگ فوالد مباركه، اين مجموعه 
مورد هجمه شديد قرار گرفته و متاسفانه بعد از شيوه نامه 
جديد ف��والدي معاون معدني وزارت صمت، ش��اهد 
مشكالتي براي صادرات توليدات آن هستيم به نوعي كه 
اكنون ميزان صادرات و ارزآوري فوالد مباركه به شدت 
كاهش يافته است و به نظر مي رسد اكنون جريان هاي 
مخالف با توسعه صنعتي ايران كه از سال هاي ۱۳58 به 
بعد شكل گرفته، اين مجموعه را مورد هجمه قرار داده اند 
و بدون شك بحث تحقيق و تفحص فوالد در راستاي 

همين جريانات است.
تحقيق و تفحص بايد در جايي به غير از فوالد مباركه 
انجام شود، فوالد مباركه به عنوان يك بنگاه اقتصادي، 
چند صد هزار شغل در ايران ايجاد كرده و توليد باكيفيت 
آن حتي از نظر قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني 
است و اينكه يك شركت بتواند يك پنجم توليد خود 
را به كشورهاي شديدا صنعتي و پيشرفته اتحاديه اروپا 
صادر كند دستاورد كوچكي نيست و طبيعتا مي تواند 

دشمناني چه در داخل و خارج داشته باشد.
درباره برخي صحبت ها مبني بر پرداخت حقوق هاي 
نجومي در فوالد مباركه، نيز بايد ديد در كجاي كشور 
چنين موضوعي اتفاق نمي افتد و آيا اين دليل كافي براي 
تحقيق و تفحص است يا انديشه هاي سياسي در پس 

اين جريان است.
-فوالد مباركه بايد به نس��ل جدي��د توليدات فوالدي 
ورود كند: اگ��ر ذره اي انصاف در بين مطرح كنندگان 
طرح تحقيق و تفحص از فوالد مباركه وجود داش��ت 
بايد به سراغ فوالد خوزستان مي رفتند، چراكه با وجود 
دسترسي به آب هاي آزاد و ساير امكانات همانند فوالد 
مباركه نتوانسته ظرفيت توليد خود را چندين برابر كند 
و متاسفانه با صادرات شمش فوالد، خام فروشي مي كند، 
بنابراين موضوعاتي همچون تحقيق و تفحص به نوعي 
متاثر از كنش و واكنش هاي سياسي درون كشور است 
و معتقدم اين موضوعات چيزي جز وقت تلف كردن و 
هزينه هاي باال براي طراحان آن نخواهد داشت، چراكه 
پيش تر اين كار در مورد وزير وقت معادن و فلزات دوره 
سازندگي انجام شد و مي خواستند از طريق استيضاح، 
او را بركنار كنند و پس از بهره برداري از اين پروژه كه در 
سال هاي جنگ ساخته شد، مجري طرح را چندين بار 
به دادگاه كشاندند و در نهايت نيز چيزي دستگيرشان 
نشد، بنابراين از اين تحقيق و تفحص نيز چيزي بيرون 
نمي آيد. اگر مديران فوالد مباركه و تكنيسين هاي فوالد 
چند برابر يك مهندس معمولي حقوق دريافت مي كنند 
بايد توجه داشت كه اين مجموعه محصوالتي قابل فروش 
در بازارهاي جهاني توليد مي كند.براي تربيت هر يك 
از مديران فوالد مباركه كه اكنون بازنشسته شده اند و 
تجربيات خود را به نسل جديد منتقل كرده اند، ۳۲۰ هزار 
دالر هزينه شده است، بنابراين فوالد مباركه سالم ترين، 
قوي ترين و بزرگ ترين بنگاه اقتصادي ايران است كه بايد 

با نگاه ملي از سوي دولت و حاكميت به آن توجه شود.
فوالد مباركه رس��الت و ماموريت مهم ديگري دارد و 
آن ورود به نس��ل جديد توليدات فوالدي مانند فوالد 
مخصوص و فوالد ضد زنگ اس��ت كه نه تنها به علت 
وارداتي بودن هزينه ارزي سنگيني به كشور تحميل 
مي كند، بلك��ه مي تواند توليد محص��والت فوالدي با 
ارزش افزوده باال را در دس��تور كار خ��ود قرار دهد زيرا 
دستيابي به چنين هدفي بدون دانش فني موجود در 
فوالد مباركه كه براي آن هزينه هاي سنگيني صورت 

گرفته امكان پذير نيست.

توليد  فراموش شد؟
در كنار آن، وقتي فضاي اقتصاد رقابتي شود و شركت هاي 
مختلف براي به دست آوردن بازار فعاليت كنند، شرايط 
بسيار متفاوت مي شود و نه تنها موضوع افزايش قيمت ها 
مطرح نيست كه حتي امكان كاهش بهاي تمام شده 

نيز وجود دارد. 
وقتي دعواهاي سياس��ي مبنا مي شود، مسائلي مانند 
تحريم نيز بيش از آنكه در حوزه اقتصاد مطرح شوند، وارد 
فضاي جناحي مي شوند. در اين ترديدي وجود ندارد كه 
تحريم ها موانع قابل توجهي براي اقتصاد ايران به وجود 
آورده و چه دولت و چه بخش خصوصي با مش��كالت و 
محدوديت هاي جدي مواجه شده اند. در كنار آن ما در 
همين سال ها ظرفيت هايي را فعال كرده ايم كه نشان 
داد امكان افزايش صادرات غير نفتي و به دست آوردن 

بازارهاي جديد نيز وجود دارد.
اگر مسائل سياسي كنار روند و با كاهش مقاومت در ميان 
برخي مديران مياني، فرايند خصوصي سازي با سرعت 
بيشتري دنبال ش��ود، در حوزه تحريم ها نيز مي توان 
تصميمي واقعي گرفت. با توجه به تجربه س��ال هاي 
اخير، ما بايد براي اقتصاد ايران صرف نظر از اينكه بناست 
تحريم ها كنار بروند يا خير تصميم گيري كنيم و بر اساس 

واقعيت هاي اقتصادي تصميمات اتخاذ مي شود. 
در صورتي كه حمايت از بخش خصوصي و توليدكنندگان 
واقعي در دستور كار باشد، شرايط داخلي براي افزايش 
فعاليت هاي مولد فراهم مي شود و آنگاه در صورتي كه 
تحريم ها كنار رفت از فرصت به وجود آمده اس��تفاده 
خواهد شد و در صورتي كه تحريم ها ماند نيز كشور نقشه 
راهي دقيق خواهد داشت. در غير اين صورت وابستگي 
به نفت، دولت تصدي گر و رشد منفي اقتصادي به جاي 
خود باقي خواهد ماند و در دعواهاي سياسي گم مي شود.

با ارسال نامه معاون بازرگاني وزارت صمت به بانك مركزي 

مهلت ورود كاالها مشخص شد

راه حل كاهش قيمت تخم مرغ
ايسنا | 

عضو ات��اق بازرگاني تهران مي گويد بخش خصوصي 
بارها اعالم كرده كه تا زمان حذف نش��دن ارز دولتي 
ب��ازار مرغ و تخم م��رغ به آرامش نمي رس��د. مهدي 
معصومي اصفهاني در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در سال هاي گذشته 
در بازار مرغ و تخم مرغ بارها مطرح ش��ده و از س��وي 
بخش خصوصي نسبت به تداوم آن هشدار داده شده 
است، موضوع تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به صنعت 
مرغ و تخم مرغ است.به گفته وي دولت در حالي اعالم 

مي كند كه اين ارز دولتي را براي حمايت از اين صنعت 
و كاهش قيمت تمام شده توليد عرضه مي كند كه در 
عمل نه تنها اين سياست كمكي نكرده كه حتي موجب 
گسترش مشكالت نيز شده است. عضو اتاق بازرگاني 
تهران با بيان اينكه امروز بسياري از واحدهاي مرغداري 
براي تامين نهاده هاي دامي خود با محدوديت مواجه 
هستند، اظهار كرد: وقتي اين ارز تخصيص داده مي شود 
بايد ديد در فرآيند توزيع و اجراي اين سياست چگونه 
عمل مي كنيم. وقتي نظارت ها كافي نباش��د موضوع 
تامين نهاده نيز با مشكل مواجه مي شود؛ تا جايي كه 

بسياري از واحدهاي مرغداري براي تامين نياز خود 
مجبور شده اند كه به بازار آزاد مراجعه كنند. معصومي 
اصفهاني ادامه داد: در چنين ش��رايطي با وجود آنكه 
منابع دولتي تخصيص يافته در عمل همچنان روند 
افزايش قيمت نهاده ها ديده مي شود و با باالرفتن هزينه 
توليد در نهايت قيمت تمام شده محصول باال مي رود.

وي با تاكيد بر اينكه اتاق بازرگاني بارها اعالم كرده كه 
بايد روند تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني متوقف ش��ود، 
گفت: در صورتي كه ارز دولتي حذف شود مرغداران 
نياز خود را رسما از بازار آزاد تامين مي كنند و در چنين 

شرايطي امكان برنامه ريزي براي واحد توليدي و قيمت 
گذاري در بازار فراهم مي شود. حتي اگر تحت تاثير اين 
شرايط قيمت محصول باال رود نيز از سويي شفافيت به 
اقتصاد اضافه مي شود و از سوي ديگر دست دولت براي 
حمايت هاي مستقيم باز خواهد شد. عضو اتاق بازرگاني 
تهران خاطرنشان كرد: به جاي حمايت غيرمستقيم 
دولت بايد از افراد كم درآمد حمايت مستقيم كند. حاال 
در ب��ازار مرغ و تخم مرغ اين حمايت مي تواند با يارانه 
مستقيم يا ديگر سياست ها اجرايي شود و با حذف ارز 

دولتي الاقل فشار از روي توليد برداشته مي شود.

رييس اتاق اصناف ايران خبر دادبررسي آمار نيمه نخست۲۰۲۰ نشان مي دهد 
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تعادل | در حالي كه طي نيمه نخست ۲۰۲۰ كل تجارت 
جهان با افت ۱۴ در صدي در مقاي سه با مدت مشابه سال 
قبل روبه رو شد، صادرات و واردات اقالم پزشكي در همين 
مدت با رشد ۱۶ درصدي به رقم ۱۱۳9 ميليارد دالر رسيد. 
تجارت نقش مهمي در تامين تقاض��اي روزافزون براي 
محصوالت مرتبط با مهار همه گيري كوويد۱9 داشته و 
تجارت اين محصوالت از افزايش ۲9 درصدي طي مدت 
مورد بررس��ي برخوردار اس��ت. كل واردات محصوالت 
محافظت از صورت در نيمه اول سال ۲۰۲۰ حدود 9۰ در 
صد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش داشته 
اس��ت. در همين مدت تجارت در زمينه ماسك صورت 
هم تا ۶ برابر رش��د كرد . چين با س��هم 5۶ درصد از كل 
صادرات جهان، مهم ترين تامين كننده ماس��ك صورت 
در اين مدت بوده است. اين كشور نياز زيادي به واردات 
مواد واسطه براي توليد ما سك دارد. ميزان واردات الياف 
نس��اجي نبافته چين در آوريل ۲۰۲۰ در مقايسه با ماه 
مشابه س��ال ۲۰۱9 تقريبًا به ميزان س��ه برابر افزايش 
يافت كه مبادي اصلي تامين اين اقالم، كشورهاي ژاپن 
و امريكا بودند. در ميان اقالم گوناگون ماس��ك صورت، 
ماس��ك نس��كاجي با وجود تعرفه باالي آن، از تجارت 
بيشتري در مقايسه با ديگر ماس��ك ها برخوردار است.

مهم ترين واردكننده اقالم پزشكي مقابله با كوويد-۱9 
طي نيمه نخس��ت ۲۰۲۰ كش��ور امريكا ب��ا رقم ۳۶.۱ 

ميليارد دالر و مهم ترين صادركننده، كشور چين با رقم 
5۴.۶ ميليارددالر بوده است. مدت مورد بررسي صادرات 
اقالم پزشكي مورد نياز براي مهار كوويد ۱9 توسط كشور 
 چين با جهش قاب��ل توجه مع��ادل ۲۰۷ درصد همراه 
بوده است. دومين صادركننده مهم اقالم پزشكي براي 
مقابله با كوويد ۱9، كشور امريكا با رقم صادرات تقريبي 
۲۳.۲ ميليارددالري در نيمه اول ۲۰۲۰ است كه سهم آن 
از كل صادرات جهان در اين اقالم در مقايسه با مدت مشابه 
سال ۲۰۱9، كاهش يافته و به حدود ۱۲.۳ درصد ر سيده 
ا ست. در مقابل، سهم چين از كل صادرات اين گروه اقالم 
از ۱۲ درصد در نيمه نخست سال ۲۰۱9 حدود ۲9 درصد 
در مدت مشابه ۲۰۲۰ رسيده است. با وجود رشد صادرات 
اكثر مبادي توليد اقالم پزشكي مرتبط باكوويد ۱9طي 
نيمه ابتدايي ۲۰۲۰، صادرات امريكا در اين مدت به جاي 
رشد، دچار افت حدود يك درصدي شده است. با وجود 
صادرات، كشور چين سومين واردكننده اقالم مبارزه 
با كوويد- ۱9 و ششمين واردكننده ماسك صورت در 
جهان طي نيمه نخست ۲۰۲۰ هم محسوب مي شود. 
مهم ترين مبادي واردات محصوالت اساسي مقابله با 
كوويد- ۱9، رش��د دورقمي را در زمينه واردات طي 
نيمه اول ۲۰۲۰ گزارش كرده اند كه كشورهايي مانند 
فرانسه با رشد ۶۲ درصدي و ايتاليا با رشد 5۲ درصدي 

در ميان آنها قرار دارند.

طرح اصالح قانون نظام صنفي با وجود پيگيري  هاي به 
عمل آمده از سوي اتاق اصناف ايران، به دليل پايان يافتن 
دوره فعاليت مجلس شوراي اسالمي قبل، در مجلس دوره 
يازدهم به طور مجدد، مطرح شد و با امضاي 5۰ نماينده به 
كميسيون اقتصادي رفت. كليات اين طرح، روز )نهم دي 
ماه ۱۳99( با حضور سعيد ممبيني، رييس اتاق اصناف 
ايران و دفاع از كليات آن به تصويب رسيد.به گزارش اتاق 
اصناف ايران، سعيد ممبيني رييس اتاق اصناف ايران در 
اين خصوص گفت: اين طرح در چند محور مورد توجه قرار 
گرفته است. يكي از اين محورها به كاهش تعداد اعضاي 
هيات مديره اتحاديه ها مربوط است. چنانكه مي دانيد، در 
دو، سه سال گذشته ش��اهد نوسات شديدي در اقتصاد 
اعم از ركود، تورم و تحريم و بعد بيماري كرونا بوده ايم. 
در اين دوره مديران تش��كل هاي صنفي به ويژه در زمان 
ش��يوع كرونا، كارنامه قابل قبولي در همراهي با شبكه 
بهداشت كشور داش��ته و رسالت اجتماعي تشكل هاي 
صنفي به خوبي به انجام رسيده است.وي ادامه داد: از نظر 
ساختاري، تعداد هيات مديريه اتحاديه ها در جمعيت زير 
هزار نفر، 5 نفر و در جمعيت بيش از آن، ۷ نفر است. اما با 
توجه به مشكالت مديريت اتحاديه ها، رغبت كمي براي 
نامزدي در انتخابات وجود دارد و نگراني از به حد نصاب 
نرس��يدن افراد وجود دارد. لذا در يك محور پيش��نهاد 
داده اي��م كه تعداد هيات مدي��ره اتحاديه ها در جمعيت 

صنفي زير هزار نفر ۳ نفر و در جمعيت بيش از آن به 5 نفر 
كاهش يابد.رييس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: عالوه 
بر كم رغبتي به عهده داري مسووليت اتحاديه ها، به دليل 
محدوديت دو دوره اي و اجحافي كه به تشكل هاي صنفي 
در قانون مصوب س��ال 9۲ شد، از اين پس شاهد ريزش 
زيادي در فعاالن فعلي نيز خواهيم بود، چراكه دو دوره، 
تعداد زيادي از ايشان به پايان مي رسد. لذا پيشنهاد داده ايم 
كه اين محدوديت دو دوره اي نيز حذف ش��ود.ممبيني 
گفت: محور ديگر اين اصالحات به محدوديت هاي مالي 
اتاق ها و ع��دم انجام تعهدات دولت در اين بخش مربوط 
است لذا در طرح پيشنهادي، افزايش منابع مالي اتاق ها 
ديده شده اس��ت.وي بيان كرد: با توجه به وظيفه اي كه 
قانون گذار براي اتاق ها در حوزه بازرسي و نظارت ديده، 
تجربه دو سال اخير به ما نشان داد كه جرايم متناسب با 
تخلفات نبوده و بازدارندگ��ي الزم را ندارند. بنابراين در 
اصالح قانون پيش بيني شده است كه اين جرايم افزايش 
يابد. همچنين، پلمب و تعطيلي واحد صنفي نيز در اين 
طرح ديده شده است.رييس اتاق اصناف ايران گفت: در 
نشس��ت امروز كه با حضور نماينده مركز پژوهش هاي 
مجلس برگزار شد، كليات طرح اصالح قانون نظام صنفي 
تصوي��ب و مقرر ش��د در خصوص بعض��ي از اجزاي آن 
جلسات كارشناسي برگزار شود كه اين مباحث از هفته 

آينده آغاز خواهد شد.
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خبرروز

۱۴۹ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت جديدترين موارد ابتال و فوتي ناشي از كوويد-۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم كرد. از نهم تا ۱۰ دي ۱۳۹۹ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶۲۷۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۸۰۷ نفر از آنها بستري شدند. وي ادامه داد: 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۳ نفر رسيد. الري افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۱۰ دي ماه، 
۱۴۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۵ هزار و ۹۵ نفر رسيد. به گفته وي، خوشبختانه تاكنون 
۹۷۸ هزار و ۷۱۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري افزود: ۵۰۸۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. به گفته وي، تاكنون ۷ ميليون و ۵۶۶ هزار و ۹۴۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

میراثنامه

طرح هاي مختلفي براي احياء و باززنده س��ازي بافت  
تاريخي و فرهنگي و ارتقاء كيفيت فضاهاي گردشگري 
در شهر شيراز مد نظر مديران و مجموعه هاي مختلف 
اعم از استانداري و ميراث فرهنگي فارس و شهرداري 
ش��يراز بوده كه يكي از اين طرح ها، احياي مجموعه 
زنديه است. به گزارش ايسنا، طي سال هاي گذشته، 
طرح احياي مجموعه زنديه، پس از تدوين و تصويب 
توس��ط مراجع مختلف قانوني، وارد فاز اجرايي و در 
بخش هايي منجر ب��ه اقدامات زيباس��ازي و بصري 
مناس��بي نظير آزادس��ازي محوطه پيراموني ارگ 
كريمخاني و انجام نماسازي ها و فضاي بصري مناسب، 
در محدوده بازار وكيل و معابر منتهي به آن شده است. 
يكي از مهم ترين بخش هاي اجرايي در طرح احياي 
مجموعه و ميدانگاه زنديه، نجات و بازپيرايي و احياي 
بناهاي تاريخي و ارزش��مند موجود در اين محدوده 
ش��امل ديوانخانه، خانه محتش��م و حتي ساختمان 
بانك ملي بوده است. س��يد علي نقي طيب لقماني، 
معاون گردش��گري و امور زائرين استانداري فارس از 
برداشته شدن گام هاي بلندي براي احياي ديوانخانه 
خبر داد و گفت: با پيگيري هاي اس��تاندار و همراهي 

وزير ارتباطات، موضوع جابه جايي س��اختمان مركز 
۱۱۸ مخابرات ف��ارس، مراحل نهايي را طي مي كند. 
در مس��ير اجراي پروژه ارزش��مند ميدانگاه زنديه، ۲ 
س��اختمان اداري را بايد مد نظر قرار مي داديم، يكي 
س��اختمان مركز ۱۱۸ مخابرات و ديگري ساختمان 
بانك ملي بود كه خوشبختانه با رايزني هاي استاندار 
محترم و همراهي وزي��ر ارتباطات و مديرعامل بانك 
ملي، كار پيشرفت مناسبي داشته و به زودي اجرايي 
و عملياتي خواهد شد. او از تامين ملك مناسب براي 
جابه جاي��ي مرك��ز ۱۱۸ مخابرات فارس خب��ر داد و 
گفت: اكنون ب��ه دنبال انجام اقدامات اداري مربوط به 

ارزش گذاري امالك و انجام تهاتر هستيم و اميدواريم 
كه به زودي، كار جابه جايي اين مركز عملياتي ش��ود. 
معاون استانداري فارس خاطرنشان كرد كه بالفاصله 
بعد از جابه جايي اين مركز، ساختمان كنوني مخابرات 
تخريب و به محوطه بيروني ديوانخانه، به عنوان يكي از 
بناهاي بسيار ارزشمند تاريخي شيراز، اضافه مي شود. 
او همچنين ابراز اميدواري كرد كه با توجه به رايزني هاي 
انجام شده، تا پايان امسال حياط ساختمان بانك ملي به 
محوطه مد نظر در طرح ميدانگاه زنديه اضافه و الحاق 
و مراحل بعدي نيز با سرعت دنبال شود. طبيب لقماني 
با يادآوري اينكه س��اختمان بانك ملي شيراز، يكي از 
بناهاي ارزشمند تاريخي محسوب مي شود، تاكيدات 
استاندار فارس بر تبديل اين بنا به موزه را يادآور و متذكر 
شد: با توجه به رايزني هاي انجام شده اميدوار هستيم 
كه ب��ه زودي مراحل تبديل اين س��اختمان به موزه 
مسكوكات، اجرايي و كار نهايي شود. وي با تاكيد براينكه 
اجراي پروژه احياي مجموعه زنديه يكي از طرح هاي 
مهم گردشگري شيراز محسوب مي شود، ابراز اميدواري 
كرد كه با رفع موانع موجود، عمليات اجرايي تسريع و به 
زودي اين طرح به شكل كامل آماده بهره برداري شود. 

ديوانخانه به زودي احيا مي شود
جامعه خبر

شفاف سازي درباره »هتل 
بيمارستان«هاي الكچري 

معاون گردشگري مي گويد: تاكنون هيچ مجوزي 
با عنوان »هتل بيمارس��تان« در كشور صادر نشده 
است. ولي تيموري در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: 
هتل بيمارستان ها ساختاري مصطلح هستند كه 
در كشورهاي ديگر معموال با عنوان هتل كلينيك 
)Hotel Clinic( فعالي��ت مي كنند و تركيبي از 
دو فعاليت هتل و بيمارستان هستند، يعني عالوه بر 
كاربري سالمت و درمان، خدمات هتلي به بيماران و 
همراهان آنها مي دهند. اين مراكز بايد ضوابط هر دو 
بخش را داشته باشند و نياز هر دو گروه را تامين كنند. 
در ايران نيز عنوان »هتل بيمارستان« از سال ۱۳۹۴ 
به ضوابط گردشگري اضافه شد ولي تاكنون مجوزي 
با اين عنوان صادر نشده است. او با اشاره به تبليغات 
بخش زايمان يكي از مراكز بيمارستاني در تهران با تابلو 
هتل بيمارستان، اظهار كرد: در بررسي هايي كه انجام 
شد، مشخص شد اين مجموعه مجوز بخش هتل را 
ندارد. براي اينكه واحدي با عنوان »هتل بيمارستان« 
فعاليت كند، بايد دو مجوز مجزا از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي دريافت كند و نمي تواند 
صرفا با گرفتن مجوز از وزارت بهداشت از عنوان و تابلو 
هتل بيمارستان استفاده كند. البته بيمارستان مذكور 
در سال ۱۳۹۲ به معاونت گردشگري مراجعه كرد و 
بسيار عالقه مند و پيگير بود كه مجوز هتل بيمارستان 
بگيرد اما آن زمان، ضوابطي براي اين نوع تاسيسات 
در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعريف نشده 
بود و مجوزي با عنوان هتل بيمارستان نه تنها براي 
اين مجموعه، بلكه براي هيچ مجموعه ديگري صادر 
نشده است. شايد اين بيمارستان از ما موافقت اصولي 
گرفته باشد اما پروانه بهره برداري با اين عنوان ندارد. 
تيموري درباره برخورد با مراكزي كه بدون مجوز با 
عنوان »هتل بيمارستان« در حال فعاليت هستند و 
با استفاده از اين نام، خدمات گران تري را به بيماران 
عرضه مي كنند، گفت: اين مراكز تا وقتي مجوز هتل 
بيمارستان از وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
نگرفته باشند، نبايد از عنوان و تابلو هتل بيمارستان 
استفاده كنند. درباره نظارت و پيگيري نوع خدمات 
و قيمت آن نيز چون بيمارستان محسوب مي شوند 
و در مصاديق ما تعريف نمي شوند نمي توانيم روي 
آنها نظارت داشته باش��يم. اسماعيل برات نيز پس 
از كنترل اطالعات ۱۳ هزار تاسيس��ات گردشگري 
ثبت شده تاييد كرد كه تاكنون هيچ مجوزي با عنوان 
هتل بيمارستان در كشور صادر نشده است. تنها يك 
مورد موافقت اصولي در سال ۱۳۹٢ صادر شده كه به 
سرمايه گذار اجازه مي دهد واحد گردشگري احداث 
كند اما براي ايجاد و بهره برداري بايد پروانه و مجوز 
ديگري را دريافت كند ك��ه تاكنون مراجعه نكرده 
است، در نتيجه فعاليت واحد مذكور با عنوان »هتل 

بيمارستان« غيرقانوني و غيرمجاز است. 

ممنوعيت ورود پالك هاي بومي شهرهاي نارنجي به زرد
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد 
ملي مديريت كرون��ا گفت: همچنان 
ورود خودروهاي پالك بومي شهرهاي 
قرمز و نارنجي به شهرهاي زرد ممنوع 
است. حسين قاس��مي در گفت وگو 
با ايسنا، در تش��ريح محدوديت هاي 
اعمال ش��ده در ش��هرهاي نارنجي و 
قرمز به وي��ژه منع ترددها گفت: ورود 

خودروهاي شخصي با پالك بومي شهرهاي نارنجي 
و قرمز به شهرهاي زرد همچنان ممنوع است. ورود 
خودروهاي با پالك بومي از ش��هرهاي زرد نيز به 
شهرهاي نارنجي و قرمز ممنوع اعالم شده است. وي 
افزود: در جلسه روز شنبه ۶ ديماه سال جاري ستاد 
ملي مديريت كرونا مصوب شد منع تردد شبانه از 
ساعت ۲۱ الي ۴ بامداد در شهرهاي زرد هم اعمال 
شود در حالي كه پيش تر تنها در شهرهاي نارنجي و 

قرمز اعمال مي شد، لذا فارغ از وضعيت 
سه گانه زرد و نارنجي و قرمز منع تردد 
ش��بانه از س��اعت ۲۱ الي ۴ بامداد در 
همه ج��ا اجرا خواهد ش��د. به گزارش 
ايسنا، عليرضا رييسي سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا نيز روز شنبه ۶ دي 
ماه س��ال جاري اعالم كرده بود كه در 
حال حاضر شهر با وضعيت قرمز كرونا 
نداريم و ۳۳۰ شهر زرد و ۱۰۸ شهر نارنجي هستند 
كه اميدواريم اين ش��هرهاي نارنجي نيز به مرور به 
س��مت وضعيت زرد حركت كنند و ميزان ابتال و 
بستري در شهرهاي مختلف كمتر شود. وي افزود: 
اين دستاورد نتيجه رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
همه دستگاه هاي اجرايي و مردم و بازاريان و اصناف 
و بس��يج و نيروهاي انتظامي و اجراي طرح شهيد 

قاسم سليماني است. 

مديريت آلودگي با استاندار و جلوگيري از تخلفات با دادستان
رييس س��ازمان محيط زيس��ت گفت: 
امروز وضعي��ت آلودگي ه��واي تهران 
قرمز اس��ت و در اين ش��رايط استاندار 
تهران بايد بر اس��اس اختي��ارات خود 
تصميم بگيرد. به گزارش ايسنا، عيسي 
كالنتري در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران گفت: امروز وضعيت 
آلودگي هواي تهران براي همه اقش��ار 

قرمز است و در اين شرايط استاندار تهران بايد بر اساس 
اختيارات خود تصميم بگيرد. در چنين شرايطي بايد 
از رفت و آمد خودروهاي ديزلي جلوگيري و فعاليت 
نيروگاه ها كنترل ش��ود. ما نمي توانيم به صرف اينكه 
برق مي خواهيم توليد كنيم و گاز نداريم، مازوت دهيم 
و هواي شهر را به اين روز بيندازيم. وي در رابطه با اينكه 
آيا از سوي اس��تاندار تهران در اين زمينه درخواستي 
ش��ده اس��ت، اظهار كرد: س��تاد ملي مقابله با كرونا 

روزشنبه در اين زمينه تصميماتي اتخاذ 
كرد و دادستان تهران صراحتا اعالم كرد 
هيچكس حق ندارد قانون را زير پا بگذارد. 
در تهران قانون هواي پاك در حال زير پا 
گذاشته شدن است و مسوول رسيدگي به 
آن دادستاني كل است. كالنتري با اشاره به 
چگونگي وضعيت احياي درياچه اروميه، 
يادآور ش��د: با افتتاح س��د كاني سيب، 
تأمين ۸۰۰ ميليون متر مكعب آب پيش بيني ش��ده 
است و درياچه اروميه را مرتفع مي كند. يعني ارتفاع 
آب درياچه تقريبًا ۱۵ سانتي متر بيشتر مي شود. اين 
مي تواند كمبود بخش��ي از آب هايي كه در گذشته از 
حقابه درياچه برداشت ش��ده جبران كند. وي ادامه 
داد: كارهاي سخت افزاري احياي درياچه امسال تمام 
خواهد شد و بايد انتظار اين را داشته باشيم كه نيم متر 

ارتفاع درياچه باالتر بيايد.

واكنش »زالي« به تبليغات ضدواكسن در داخل و خارج 
رييس ستاد مقابله با كرونا استان تهران، 
با بيان اينكه قطعا تبعات نزدن واكس��ن 
به مراتب از تزريق آن بيشتر است، گفت: 
اگر بشر به واكسن اعتماد نمي كرد، االن 
بسياري از بيماري ها همچون آبله ريشه كن 
نمي شد؛ بس��ياري از پيشرفت هاي بشر 
در عرصه س��المت مديون واكسن است. 
بنابراين نبايد خود را از وجود واكس��ن به 

عنوان يك ذخيره بيولوژيك ارزشمند كه در سايه دانش 
بشري توليد شده محروم كنيم. عليرضا زالي در گفت وگو 
با ايس��نا، با بيان اينكه واكسن يك محصول بيولوژيك 
مطمئن و علمي جهت مصون س��ازي جامعه بوده و از 
مدت ها قبل در نظام ارايه خدمات سالمت به عنوان يك 

بحث جدي و ضروري دنبال ش��ده، اظهار 
كرد: خوشبختانه كش��ور ايران همواره در 
بحث واكسيناسيون پيشتاز بوده است. وي 
با تاكيد بر اهميت واكسيناسيون در جوامع، 
گفت: اهميت اين مساله تا حدي است كه 
بدون واكسن بسياري از بيماري ها همچون 
آبله، سرخك، فلج اطفال و غيره در عرصه 
جهاني ريشه كن نمي شد و به مدد واكسن 
اين توفيقات حاصل شده است. وي ادامه داد: واكسن از 
يك مسير سختگيرانه توليد و ارايه مي شود كه طبيعتا 
تمامي اس��تانداردها و كيفيت هاي الزم براي آن لحاظ 
شده و از لحاظ ايمني، كارايي و عوارض جانبي بررسي 

و تاييد شده است.

هنر

مدير پخش س��ينماهاي حوزه هنري با اش��اره به آغاز به كار برخي س��ينماهاي 
زيرمجموعه »بهمن س��بز« در شهرس��تان ها، از آغاز اكران »ديدن اين فيلم جرم 
است« همزمان با بازگشايي سينماهاي تهران خبر داد. غالمرضا فرجي مدير پخش 
سينماهاي حوزه هنري در گفت وگو با مهر، گفت: به تازگي حوزه هنري اعالم كرده 
است كه تعدادي از سينماهاي شهرهاي مختلفي كه در وضعيت زرد قرار دارند را 
باز خواهد كرد، قرار است در اين سالن ها فيلم هايي كه در چرخه اكران قرار داشتند، 
دوباره اكران شوند. وي با اشاره به اينكه تهيه كنندگان، سينماداران و شوراي صنفي 
نمايش به دنبال اين هستند كه سينما را از گروه شغلي ۳ به گروه شغلي ۲ منتقل 
كنند، توضيح داد: اگر اين اتفاق رخ دهد، شرايط براي سينما بهتر خواهد شد به اين 
دليل كه اكثر سالن هاي سينمايي كشور بسته است و شرايط مشخصي براي اكران 
وجود ندارد و هر تهيه كننده اي هم كه بخواهد فيلم خود را اكران كند، با توجه به اينكه 
نمي داند چه تعداد سالن در سطح كشور باز است، نمي تواند براي اكران اعالم آمادگي 
كند. اگر سينما به گروه شغلي ۲ منتقل شود، سينماها باز مي شود و تهيه كنندگان 

آماده مي شوند تا فيلم هاي خود را اكران كنند. 

سينماي كدام استان ها 
باز است؟

هنر

سي ونهمين جش��نواره تئاتر فجر با تاكيد بر تبعيت از تصميمات ستاد مقابله با 
كرونا از ۱۱ تا ۲۱ بهمن ۹۹ برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومي جشنواره، 
دبيرخانه سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر زمان دقيق برگزاري اين رويداد را ۱۱ 
تا ۲۱ بهمن ۹۹ اعالم كرد. حسين مسافرآستانه دبير سي ونهمين جشنواره تئاتر 
فجر به دنبال اعالم زمان دقيق برگزاري اي��ن رويداد، عنوان كرد: تمركز اصلي 
جشنواره امسال در شكل برگزاري بر بهره گيري از بستر فضاي مجازي است اما 
متناس��ب با شرايط در صورت اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر استفاده از 
ظرفيت ۵۰ درصدي تماش��اخانه ها در زمان برگزاري جشنواره ، تنها تعدادي از 
سالن هاي منتخب و داراي شرايط مناسب براي اجراي آثار در شرايط مقتضي، 
ميزبان مخاطبان نمايش هاي بخش صحنه اي خواهند بود. اسامي اين تماشاخانه ها 
و شرايط اجراي متناسب با شيوه نامه هاي بهداشتي طي دستورالعمل هايي از سوي 
دبيرخانه جشنواره به گروه هاي شركت كننده و عالقه مندان متعاقبا اطالع رساني 
خواهد شد. سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر به دبيري حسين مسافرآستانه از 

۱۱ تا ۲۱ بهمن برگزار مي شود. آدرس سايت جشنواره www.fitf.ir است.

زمان دقيق برگزاري سي ونهمين جشنواره 
تئاتر فجر مشخص شد

صحن��ه ازدواج دختر بچه اي كه هنوز 
در روياي كودكي خود به س��ر مي برد 
و به ناگاه عروس��ك از دستش بيرون 
كشيده مي ش��ود و حلقه اي طاليي روي انگشتش 
نقش مي بندد اگرچه براي بسياري از آثار توليدي 
در ژان��ر درام و اجتماعي تكراري اس��ت اما هنوز 
نتوانس��ته گوش��ه اي از اين واقعيت تل��خ را براي 
مخاطبان ترسيم كند. بس��ياري از كارشناسان و 
جامعه شناس��ان معتقدند كودك همسري نوعي 
كودك آزاري اس��ت زي��را عوارضي كه به س��بب 
ازدواج زودهنگام و بارداري ناش��ي از آن بر كودك 
وارد مي شود جبران ناپذير اس��ت. به گزارش ايرنا 
كودك همسري يكي از آس��يب هاي اجتماعي در 
دوران كنوني است كه بنا به داليل مختلف از جمله 
فقر فرهنگ��ي و اقتصادي رخ مي ده��د و به نوعي 
روياهاي كودكانه را در هجوم ازدواج زودهنگام آوار 
مي كند. براس��اس قانون اساسي ماده ۱۰۴۱ سن 
ازدواج در دختران ۱۵ و در پس��ران ۱۸ سال تمام 
تعيين ش��د و دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ 
تا ۱۸ سال مي توانند با مجوز دادگاه ازدواج كنند. 
هرچقدر كه مسووالن و فعاالن فرهنگي و اجتماعي 
از معايب كودك همسري، ازدواج هاي زودهنگام و 
اجباري سخن مي گويند گويا زور سنت و فرهنگ 
بيشتر است و كودك همسري همچنان زيرپوست 

شهر به رشد و بلوغ مي رسد. 
كارشناسان معتقدند بحث ازدواج كودكان مسائل 
شرعي، قانوني و بهداشتي نهفته اي دارد كه نبايد 
مورد غفلت واقع ش��ود. كودك همسري مقوله اي 
اس��ت كه در آن فرد زير ۱۳ سال از دنياي كودكي 
وارد زندگي مشترك مي ش��وند و عمدتًا تحصيل 
را رها مي كنند و باردار مي ش��وند و حتي در برخي 
مواقع ب��ر اثر حاملگ��ي و زايمان جان خ��ود را از 
دست مي دهند. ازدواج در س��ال هاي اخير با فراز 
و نش��يب هاي زيادي روبه رو ش��ده  است؛ از يك 
س��و برخي ازدواج ها در س��ن باال صورت مي گيرد 
و از س��وي ديگر كودكاني هستند كه به سن بلوغ 
نرس��يده و قادر نيس��تند مس��ووليت يك  زندگي 
را بر دوش بكش��ند ولي تن ب��ه ازدواج مي دهند. 
در حال��ي كه ب��ا توجه به نقش و اهمي��ت زنان در 
پرورش فرزندان و تاثيرگذاري بر نهاد خانواده بايد 
سالمت آنها در دو بعد روحي و جسمي مورد توجه 

دستگاه هاي متولي قرار گيرد. 

  كودك همسري
فشار اقتصادي يا واهمه از ازدواج ديرهنگام

كري��م تفضلي، جامعه ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه 
بين المللي امام خمين��ي )ره( قزوين اظهار كرد: رد 
پاي ازدواج در سن پايين در آيين و فرهنگ ايرانيان 
ديده مي شود اما بايد پذيرفت كه شرايط امروز جامعه 
با سال هاي قبل متفاوت است و به عبارتي سن بلوغ و 
رشد امروز تا حد قابل توجهي نسبت به قبل افزايش 
يافته است. شايد در دوره اي دختران در رده سني ۱۰ 
تا ۱۲ سال براي ازدواج مناسب تلقي مي شدند، چون 
از نظر بلوغ جسمي و فكري افرادي بالغ تلقي شده و 
توان اداره كردن زندگي مشترك را داشتند، اما امروز 
دختران ما در اين س��ن هنوز در مراحل كودكي قرار 
دارند و حتي در برخي از مواقع كه شاهد بلوغ جسمي 
اين دختران هستيم هنوز بلوغ فكري و آموزش هاي 
مناس��ب را براي ازدواج در اين گروه سني مشاهده 
نمي كنيم. اين جامعه ش��ناس ادامه داد: متاس��فانه 
مساله كودك همسري كه امروز در برخي از نقاط به 
يك هشدار تبديل شده است بيشتر در بين گروه هاي 
ضعيف و متوسط جامعه و عمدتًا در روستاها مشاهده 
مي شود كه مي تواند ناشي از فش��ار اقتصادي و فقر 
موجود در جامعه براي تأمي��ن هزينه هاي فرزندان 
باش��د. تفضلي افزود: اين در حالي است كه به دليل 
جو ايجادشده در محيط روستاها حتي خانواده هايي 
كه مشكل اقتصادي براي تأمين هزينه هاي دختران 
خود ندارند نگراني در خصوص از دست دادن شانس 
ازدواج يا واهمه ازدواج ديرهنگام دختران خود را دارند 
و همه اين عوامل دست در دست يكديگر داده است 
تا دختراني كه هنوز به بلوغ نرسيده اند و آموزش هاي 
الزم را براي زندگي مش��ترك نديده اند وارد زندگي 
مشترك ش��وند. وي خاطرنش��ان كرد: دختران در 
اينگونه محيط ها به شدت در فش��ار و تحت نظارت 
هستند و نگراني بيش از حد خانواده ها از رفتارهاي 
اجتماعي دختران، هراس از ايجاد روابط غيرمعقول و 
نگراني در خصوص آزادي ها موجب مي شود تا تن به 
ازدواج زودهنگام دختران خود بدهند. تفضلي ادامه 
داد: اين در حالي اس��ت كه اغل��ب دختران نيز براي 

فرار از فشارهاي خانوادگي راضي به ازدواج آن هم با 
فاصله سني زياد هستند، اما به محض ورود به زندگي 
زناشويي، بروز شكاف هاي نسلي و تفاوت بين انتظارات 
و واقعيت ها به ازدواج هاي ناموفق منجر مي شود. اين 
جامعه شناس و استاد دانش��گاه گفت: البته در حال 
حاضر وضعيت ايران از نظر تعداد ازدواج هاي كودكان 
نسبت به بسياري از كشورهاي همسايه بهتر است اما 
هنوز تا رفع كامل اين مشكل فاصله زيادي باقي است 
و اگر مي خواهيم جامعه اي بهتر داشته باشيم بايد براي 

نسل بعد اين نگراني ها را رفع كنيم.

  معياري مش�خص براي تعيين س�ن رش�د 
وجود  ندارد

عليرضا مافي، كارشناس حقوق، وكيل دادگستري و 
فعال در حوزه حقوق شهروندي در اين خصوص گفت: 
متاسفانه يكي از مهم ترين مشكالتي كه در حوزه قانوني 
در مورد ازدواج وجود دارد تعابير مختلف از س��ن رشد 
است كه موجب شده در برخي از موارد سن رشد ۱۳، 
۱۵ و ۱۸ سال در نظر گرفته شود كه همين تفاوت در 
نگرش ها موجب ش��ده است تا مبناي مشخصي براي 
تعيين سن رش��د و ممنوعيت ازدواج پيش از اين سن 

وجود نداشته باشد. وي افزود: يكي از مهم ترين مسائلي 
كه طي چند سال اخير توسط فعاالن حقوق بشر مطرح 
مي شود اين است كه سن قانوني افراد براي حضور در 
اجتماعات و فعاليت هاي اجتماعي ۱۸ سال است و اگر 
اين تعبير را بتوانيم به سن رش��د و بلوغ اتصال دهيم 
ازدواج پيش از اين سن به معني ورود به زندگي زناشويي 
قلمداد مي شود در حالي كه فرد هنوز توانمندي ورود 
به مسووليت هاي اجتماعي را كسب نكرده است. اين 
وكيل دادگس��تري اظهار كرد: تا وقتي كه اين چالش 
حل نشود مساله ازدواج كودكان پابرجاست و نمي توان 
عنوان را تغيير داد چه ازدواج به هنگام و چه س��ريع به 
آن اطالق كنيم. وي اضافه كرد: اگر اين نوع ازدواج ها را 
معطوف به موارد فرهنگي خود بدانيم در واقع يك صدمه 
بزرگ به فرزندان اين سرزمين وارد مي شود كه قبل از 
كسب مهارت و توانايي، مسووليت زندگي را عهده دار 
مي شوند. مافي گفت: ازدواج زودهنگام نمي تواند مانع از 
بروز مشكالت اجتماعي شود چون بحران هاي اجتماعي 
حتي مي توانند در پي ازدواجي ناموفق بروز پيدا كنند، 
چرا كه در آن حقوق اساس��ي كه براي خانواده و طفل 
در نظر مي گيريم نظي��ر حق حيات، آرامش و انتخاب 
تضييع مي شود. به گفته وي، كودك همسري واقعيتي 

است كه در جامعه ما وجود دارد اما نه به ميزاني كه در 
حوزه آسيب خانواده با آن مواجه هستيم از اين رو علت 
طالق و از هم پاشيدگي خانواده ها صرفاً كودك همسري 
نيس��ت. وي اضافه كرد: امروزه عوامل بسيار متعددي 
داريم كه در زمان شيوع بيماري كرونا شديدتر هم شده 
است كه شايد بتوان بزرگ ترين دليل را فقر فرهنگي، 
فقر دانشي  به ويژه وضعيت وخيم اقتصادي دانست. اين 
كارشناس حقوقي اضافه كرد: براي اينكه بتوانيم سهم 
كودك همسري را در فروپاشي خانواده ها ارزيابي كنيم 
نيازمند اين هستيم كه ثبت احوال، آماري از طالق ها 
 و س��ن زوج ها را اعالم كند تا به صورت دقيق توس��ط 
جامعه شناسان مورد ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود 
كه سهم پدران از ازدواج دختران چقدر است و مسائلي 
نظير افزايش وام ازدواج چقدر در اجبار دختران به ازدواج 

زودهنگام تأثير دارد.

     مشكالت احتمالي كودك همسري
از ترك تحصيل تا افسردگي

پري ميرزايي، معاون اجتماعي بهزيستي استان قزوين 
در خصوص تعريف يونيس��ف از كودك همس��ري، 
اظهار داش��ت: ازدواج رسمي يا غيررسمي فردي كه 
به سن ۱۸ سالگي نرسيده اس��ت و معمواًل در مورد 
دختران��ي به كار م��ي رود كه تحت اجب��ار قومي يا 
اقتصادي اغلب با فردي بزرگس��ال ازدواج مي كنند. 
طبق قانون عقد دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال 
تمام شمس��ي و پس��ر قبل از ۱۵ سال تمام شمسي 
منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص 
دادگاه صالح است. وي با اشاره به مشكالت احتمالي 
كودك همس��ري، افزود: ترك تحصيل و تبعات آن، 
بارداري در سن كم و خطرات آن نظير كودك نارس يا 
خطر جاني براي مادر، رابطه غيرعاطفي بين زوج ها در 
اكثر اين كودكان، افزايش شيوع اضطراب و افسردگي، 
ناتواني در حل مساله، فرار از خانه و اقدام به خودكشي، 
فاصله س��ني زياد بين زوج ها در اغلب موارد، تفاوت 
دنياي روان شناختي، رشد نيافتن از نظر جسماني، 
سست شدن بنيان خانواده، افزايش طالق، آسيب هاي 
رواني، محروميت هاي اجتماعي و اقتصادي و افزايش 

خش��ونت خانگي از جمله اين مشكالت است. علل 
فرهنگي، فق��ر، محروميت، بي س��وادي، اختالالت 
رواني، تك وال��دي، ارزش هاي س��نتي- مذهبي و 
فش��ارهاي اقتصادي از جمله داليل بروز اين پديده 
اس��ت. وي با بيان اينكه كودك همس��ري در جهان 
داراي ابعاد گسترده اي است، افزود: كودك همسري 
عمومًا در مناطق فقيرنش��ين و كش��ورهاي توسعه 
يافته بيشترين ش��يوع را دارد كه علت اصلي آن نيز 
مسائل اقتصادي، مس��ائل مربوط به آداب و سنن و 
س��طح تحصيالت پايين اس��ت. ميرزايي با اشاره به 
پيامدهاي كودك همسري، تصريح كرد: بيماري هاي 
مقاربتي به علت ضعف بدني و ناواردي در رفتارهاي 
بهداش��تي، كودك مادري، افزايش آمار مرگ و مير 
هن��گام زايمان در مادران زير ۱۵ س��ال نس��بت به 
دختران ۲۰ ساله افزايش يافته و مرگ و مير هنگام 
زايمان پنج برابر بيشتر است. وي با اشاره به افزايش 
شيوع بيماري هاي حين بارداري و ۲ برابر شدن آمار 
مرگ و مير نوزادان زير يك سال متولد شده از مادران 
زير ۱۵ س��ال در مقايس��ه با مادران ۲۰ ساله، گفت: 
مهارت هاي اجتماعي و تجربه اجتماعي كم به ضعف 
در روابط زن و ش��وهري منجر مي شود و كنترل كم 
بر بهزيستي روانشناختي به افزايش احتمال قرباني 
خشونت خانگي ش��دن منجر مي  شود. به گفته وي 
ايجاد امكانات و تس��هيالت الزم به منظور بازپروري 
و بازتواني رواني، اجتماعي زنان و دختران در معرض 
آسيب اجتماعي و آسيب ديده اجتماعي، حمايت و 
نگهداري از دختران و زنان، فراهم كردن زمينه هاي 
تحصيل، اش��تغال، خودكفايي و استقالل دختران 
در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، شناخت 
استعدادها و توانمندي هاي دختران در معرض آسيب 
و هدايت آنها به سوي استفاده از اين توانمندي ها از 
جمله خدماتي اس��ت كه به زنان آس��يب ديده ارايه 
مي ش��ود. وي تصريح كرد: ارايه خدمات مددكاري 
اجتماعي، ارايه خدمات روانشناس��ي، بهداش��تي و 
درمان��ي و حقوق��ي و در نهايت خدم��ات فرهنگي، 
آموزشي و اشتغال شامل حرفه آموزي و آموزش هاي 
مرتبط در راستاي توانمندي سازي خدمت گيرندگان، 
كاريابي و اشتغال انجام مي شود. ميرزايي اضافه كرد: 
برنامه ريزي جهت گذران اوقات فراغت متناسب با نوع 
مشكل و مدت زمان اقامت در مركز مي تواند به زنان و 
دختران آسيب ديده توانايي استقالل و حضور دوباره 

در جامعه را بدهد.

گزارش
كودك همسري عوارض جبران ناپذيري به سبب ازدواج زودهنگام و بارداري ناشي از آن وارد  مي كند

آوار  روياهاي كودكانه در هجوم ازدواج زودهنگام
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