
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 3 

   Vol. 7  No . 1888  Mon. Mar 1. 2021  دوشنبه 11  اسفند 1399   17 رجب 1442  سال هفتم  شماره 1888  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
11067000  تومان

شاخص بورس
1185603

تكليف كشور  با رمز ارزها بايد 
مشخص شود

واكنش  بازار  به آزادي  پول هاي 
بلوكه شده  مثبت است

 مردم به طمع بيت كوين
 چوب حراج به اموال شان نزنند

 آغازي براي آزادسازي
 منابع بلوكه شده ايران 

 صفحه 4 

 صفحه 7 

 صفحه 8 

يادداشت- 1

 اقتصاد سوسياليستي تر
 در انتظار كشور

هر روز، هر س��اعتي به سمت 
اقتصاد سوسياليستي تري كه 
وجود دارد حركت مي كنيم؛ 
اين به آن معناست كه به جاي 
اينكه اقتصاد كشور را به سمت 
و س��وي رش��د روانه كنيم به 
دنبال توزيع چيزهايي هستيم 
كه ممكن است رش��د نكرده 
و به سمت جلو حركت نكند. به نظر مي رسد چيزهايي 
كه وجود ندارد را تقس��يم مي كنيم و اسم آن را تقسيم 
عادالنه س��هام يا امثال آن مي گذاريم. ب��راي مثال اگر 
تصميم گرفته ش��ده كه به متولدين سال خاصي سهام 
داده ش��ود ابتدا بايد هواي افرادي كه در حال حاضر در 
كشور زندگي مي كنند را داشت و سپس به سمت بقيه 
اعضاي جامعه رفت. چند ماه گذشته شاهد فروش سهام 
عدالت در بازار بوديم اما هنوز هم بسياري از سهامداران 
به پول خود نرسيده اند. حال اينكه دولت را مكلف كنيم 
معادل يك ميليون تومان در اقتصادي كه تورم و كاهش 
ارزش پول ملي وجود دارد به هر فردي كه سال آينده به 
دنيا مي آيد سهام ش��ركت هاي دولتي را بدهيم و سوال 
اينجاست كه سهام شركت هاي دولتي با چه كيفيتي و 
با چه ميزاني داده مي شود؟آيا اين تجربه در دنيا و جهان 
اطرف ما تجربه شده و پاسخ مطلوبي داشته؟ مي خواهيم 
چه شركت هايي را به عنوان س��هام به مردم بدهيم؟ آيا 
اين س��هام همانند رايانه كاهش ارزشي خواهد داشت؟ 
اگر هدف عدالت اس��ت و مي خواهيم كلم��ه عدالت را 
اجرا كنيم، چرا نمونه امارات و كش��ورهاي حوزه  خليج 
فارس را نداريم كه درآمدهاي نفت��ي را در صندوق هاي 
سرمايه گذاري، س��رمايه گذاري كردند و در حال حاضر 
بالغ بر 300 ميليارد دالر برخي از صندوق ها سرمايه دارند 
كه از آن مي توانند آيندگان را هم تامين كنند. احساس 
بنده اين اس��ت ما اغلب به دنبال ش��وآف و نشان دادن 
هستيم تا آن چيزي كه بايد واقعي باشد. واقعيت اين است 
كه اقتصاد ايران بايد رش��د و حركت داشته باشد كه اگر 
ادامه در صفحه 6 اين رشد در اقتصاد رخ دهد...   

پيمان مولوي  مجلس با واردات خودروهاي غيرامريكايي
 به سرزمين اصلي مخالفت كرد

  150 هزار ميليارد تومان به صندوق هاي 
بازنشستگي مي رسد

تعادل- گ�روه صنع�ت | ورود خودروهاي لوكس 
از مناط��ق آزاد به س��رزمين اصلي منتفي ش��د. روز 
گذشته نمايندگان بهارستان با طرح كميسيون تلفيق 
مجلس ب��راي ورود خودروهاي مناط��ق آزاد به غير از 
خودروهاي امريكايي به سرزمين اصلي و كسب درآمد 
از اين محل، مخالفت كردند. ب��ه موجب اين تصميم، 
هيچ گونه واردات خودرويي از مناطق آزاد به سرزمين 
اصلي صورت نخواهد گرفت و درآمد پيش بيني شده 
براي دول��ت از اين مح��ل حذف خواهد ش��د.امانكته 
ديگري كه در اين ميان مورد ابهام است اينكه مجلس 
در مصوبه ديگري، حقوق ورودي خودروهاي س��واري 

در س��ال آينده را حداقل ۸۶ درصد ارزش گمركي آن 
تعيين كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه دولت در 
بودجه، درآمد حق��وق ورودي را حدود ۲ هزار ميليارد 
تومان پيش بيني كرده كه به تعيين تكليف و ترخيص 
خودروهاي مانده در گمرك مربوط مي شود نه واردات 
جديد. يكي از كارشناس��ان خودرويي درب��اره اين دو 
تصميم متناقض به »تع��ادل« مي گويد: تعيين تعرفه 
بسيار سنگين ۸۶ درصدي از طرف مجلس را مي توان 
به عنوان مانعي ب��راي واردات در نظر گرفت. از س��وي 
ديگر مي توان گفت مجلس با اعم��ال اين تعرفه ها به 
دنبال منابع مالي براي...  صفحه 7 را بخوانيد

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي در جلس��ه روز 
يكش��نبه خود به ادامه بررس��ي اليح��ه بودجه دولت 
پرداختند تا ب��ا اتمام بخش مهمي از بررس��ي ها براي 
درآمدهاي دولت، در روزهاي آين��ده كار بر روي ابعاد 
هزينه اي بودجه آغاز شود. هرچند در هفته هاي ابتدايي 
تحويل اليحه بودجه به مجلس، اختافات ميان دو قوه 
بسيار گسترده بود و كار تا جايي پيش  رفت كه پس از 
حدود دو ماه، نمايندگان مجل��س تصميم گرفتند به 
كليات بودجه راي منفي بدهند اما پس از تحويل اليحه 
اصاح شده، مجلس در كوتاه ترين زمان ممكن كليات 
اليحه را تاييد ك��رد و پس از آن كار ب��ر روي اليحه در 

صحن علني مجلس كليد خورد. با وجود سرعت گرفتن 
روند بررسي ها، با توجه به اينكه كمتر از يك ماه تا پايان 
سال باقي مانده هنوز مش��خص نيست كه آيا مجلس 
مي تواند تمام بودجه س��ال 1400 را به مرحله پاياني 
برساند يا خير. حتي چند روز قبل رييس مجلس اعام 
كرد كه آنقدر پيشنهادات براي براي اصاح بودجه زياد 
است كه مشخص نيست آيا بررسي تمامي آنها تا پيش 
از پايان سال ممكن خواهد بود يا كار نيمه تمام مي ماند. 
با وجود اين اما و اگرها، مجلس روز گذش��ته توانست 
بخش قابل توجهي از مس��ائل مربوط ب��ه درآمدهاي 
دولت را نهايي كند...  صفحه 2 را بخوانيد

گام هاي  جديد مجلس براي نهايي كردن قانون بودجه

 خودروهاي لوكس 
درمناطق آزاد مي مانند

مجادله نوبخت و قاليباف 
برسرحقوق  بازنشستگان

 حواشي انتخابات سهام عدالت 
بيش از پيش شد

 آيا با بازگشت امريكا 
 به برجام صادرات نفت ايران

 افزايش مي يابد؟ 

بدهي دولت به تامين اجتماعي بيش 
از 310 هزار ميليارد تومان است

سهامداران 
عدالتي كه ناديده 

گرفته شدند!

پيش  بيني 
 صادرات

  نفتي ايران 
از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ 

معيشت 
 بازنشستگان
  و وعده هاي

 تو خالي

كرونا نتيجه ظل��م و تعدي 
انس��ان به طبيعت اس��ت. 
وقت��ي ك��ه انس��ان منابع 
داد،  ه��در  بي روي��ه  را 
اينچني��ن ش��د و طبيعت 
ه��م پاس��خ انس��ان را داد. 
فق��ر از پيامده��اي كرون��ا 
است، اما پيش از آن نتيجه 
ظلم ما ب��ه طبيعت اس��ت. از جمله اينكه درس��ت 
از منابع اس��تفاده نكردي��م و جمعيت بي ش��مار و 
بي رويه به وجود آوردي��م. وقتي كه جمعيت را مهار 
نكرديم، خوب همين مي ش��ود. در س��ال هاي دور 
جامعه شناس ها در كلوپ رم خطر افزايش بي رويه 
جمعيت و مح��دود بودن منابع طبيعي را گوش��زد 
كردن��د. وقتي كس��ي به آنه��ا توجه نك��رد همين 
مي شود و ما با فقر دست و پنجه نرم مي كنيم، اآلن 
جمعيت كره زمين از ۲.۵ ميلي��ارد به ۸-7 ميليارد 
رس��يده اس��ت، بنابراين مواد غذايي براي انسان ها 
كم ش��ده، منابع طبيعي محدود است و سبب فقر 
و گرس��نگي آدم ها مي ش��ود. ب��ه تعبي��ر »روبرت 
مالتوس« اقتصاددان، »خداوند س��ر سفره طبيعت 

قاشق و چنگال اضافي نگذاشته است«... 
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امان اهلل قرايي

يادداشت-3 يادداشت-2

گزارش

يادداشت-4

فقر از پيامدهاي  كرونا است در ضرورت دولت مدرن

فومِو بيت كوين

بورس99-فاجعه يا خاطره

به نقل از گروه اقتصادي خاس FOMO مخفف عبارت 
Fear Of Missing Out ب��ه معني ترِس از دس��ت 
دادن اس��ت كه اين روزها بس��ياري از فعاالن بازارهاي 
جهاني براي شرح حال كنوني بازار ارزهاي ديجيتال از 
آن استفاده مي كنند. در هفته هاي اخير بسياري از مردم 
جهان با مشاهده قيمت هاي نجومي ارزهاي ديجيتال 
با خودش��ان فكر مي كنند كه از فرصت سود حاصل از 
خريد ارزهاي ديجيتال جا مانده اند و هرچه زودتر بايد 
براي خريد آن اقدام نمايند. اين مس��اله در بس��ياري از 
كشورها همچون كشورمان مشاهده مي شود. بايد توجه 
داشت كه در هفته هاي اخير نوس��انات قيمتي ارزهاي 
ديجيتال موجب شده تا نگاه بسياري از سرمايه گذاران 
خرد و كان به سمت اين بازارها معطوف شود. اما سوال 
اصلي آنجاس��ت كه چه عواملي موجب ش��ده تا چنين 
اقبال عمومي براي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال در 
سراس��ر جهان به وجود آيد؟ به طور كلي 3 عامل اصلي 
موجب نوس��انات اخير قيمت ارزهاي ديجيتال ش��ده 
اس��ت. اولين عامل اخبار ناش��ي از افزايش ارزش بازار 
پرچمدار ارزه��اي ديجيتال يعني بيت كوي��ن، تا مرز 
1 تريليون دالر ب��ود. عامل دوم ب��ه حمايت ها و تزريق 
سرمايه، توسط افراد مش��هوري همچون ايان ماسك 
)مالك ش��ركت تس��ا( و ري داليو )بنيانگذار شركت 

مديريت س��رمايه گذاري بري��ج وات��ر( از بيت كوين بر 
مي گردد و عامل سوم حمايت شركت ها و نهاد هاي مالي 
بين المللي براي هدايت سرمايه هاي تحت مديريتشان 
به س��مت بازار ارزهاي ديجيتال مي باشد.در اين راستا 
با بررسي تحوالت اخير رمز ارزهاي ديجيتال و بررسي 
اوردر بوكهاي بيت كوين توسط گروه تحليلي مان انتظار 
مي رود ت��ا اين رمز ارز م��ادر )بيت كوي��ن( در آينده اي 
نزديك بتواند با جذب سرمايه هاي بيشتر از سراسر دنيا 
به قيمت هاي باالتري دس��ت يابد. الزم به ذكر است در 
صورتي كه قيمت بيت كوين از م��رز ۸۸۵00 دالر عبور 
كند و به روند صعودي خود ادامه ده��د، قطعًا واكنش 
شديد نهادهاي پولي و بانكي بزرگ را به همراه خواهد 
داشت از اين رو اين نهاد ها سعي خواهند كرد تا با جلب 
حمايت دولت ها، قوانين و مقرراتي را براي كنترل نحوه 
جابه جايي پول در اي��ن بازار وضع نماين��د. در نتيجه 
اجراي اين قوانين بازار ارزهاي ديجيتال تحت ش��عاع 
مقررات جديدي قرار خواهد گرفت. از س��وي ديگر در 
ايران، حركت صعودي قيمت بيتكوين موجب شده تا 
در هفته هاي اخير اشتياق بس��ياري از سرمايه گذاران 
داخلي براي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال افزايش 
يابد. اغلب آنها كه به دليل ريزش هاي پياپي بازار بورس 
از اين بازار دلس��رد ش��ده اند اقدام به خروج س��رمايه 

خود از اين ب��ازار نموده اند و در جس��ت وجوي بازاري 
جايگزين هستند. همچنين بسياري از سرمايه گذاران 
خودرو، مسكن و ارز نيز به دليل مديريت دولت جهت 
كنترل قيمت اين محصوالت به فكر سرمايه گذاري بر 
روي موج به وجود آمده از تح��والت ارزهاي ديجيتال 
هس��تند. در مجموع اين اقبال عمومي داخلي جهت 
سرمايه گذاري بر روي رمز ارزها موجب خروج سرمايه 
از كش��ور و همچنين خ��روج پول هاي اف��راد حقيقي 
از بازار بورس خواهد ش��د. الزم به ذكر است با افزايش 
قيمت بيت كوي��ن و ديگ��ر ارزهاي ديجيت��ال انتظار 
آن مي رود كه بسياري از س��رمايه حقيقي ها به سمت 
بازار ارزه��اي ديجيتال حركت كند و ش��اخص كل به 
محدوده كانال 9۸0 هزار واح��دي تمايل معنا داري را 
نش��ان دهد. از اين رو عدم وجود قانوني شفاف و مدون 
براي كنترل خريد و فروش رمز ارزها در داخل كش��ور 
قطعا تبع��ات جبران ناپذيري را براي س��رمايه گذاران 
داخلي و تصميم گيران پولي و بانكي در آينده به همراه 
خواهد داشت.اميد است با نظارت، سازماندهي و تبيين 
قوانين عملياتي براي خريد و فروش رمز ارزها در داخل 
كشور، بستري ايمن جهت بهره مندي از ساختار نوين 

پول هاي ديجيتال فراهم شود. 
تهيه شده در گروه اقتصادي خاس

اقتصاد كشور در اين روزها و 
هفته هاي پاياني سال بيش 
از هر زم��ان ديگ��ري تحت 
فش��ار »نااطميناني«ه��ا يا 
از  قطعيت« هاس��ت.  »عدم 
باتكليفي بودجه و انتخابات 
رياست جمهوري سال آينده 
تا نامش��خص بودن وضعيت 
تحريم هاي بين المللي و سياست هاي رييس جمهوري 
جديد امريكا در قبال ايران و منطقه و پاندومي كرونا 
كه همچنان بايد حضور ناميمون اش را در س��ال آتي 
تحمل كنيم؛ حضوري كه اقتصاد جه��ان را در طرف 
عرض��ه و تقاضا به ش��دت متاثر و كش��ورهاي متكي 
به درآمدهاي نفت��ي را بيش از س��اير اقتصادها دچار 
بي ثباتي كرده اس��ت. اگر چه مي توان انتظار داش��ت 
از وزن ه��ر ي��ك از نااطميناني هاي ف��وق تا حدودي 
كاسته ش��ود و ثبات برقرار شود، اما يك عدم قطعيت 
يا بي ثباتي ظاهرا ذاتي نظام تدبير اقتصادي كشورمان 
شده و به س��ادگي تن به ثبات نمي دهد. نااطميناني 
كه از آن با عب��ارت »بي ثباتي سياس��ت ها، قوانين و 
مقررات« نامبرده مي شود. عدم قطعيتي كه مختص 
ديروز و امروز يا امسال و پارسال اين سرزمين نيست و 
امر توليد و سرمايه گذاري و ...  ادامه در صفحه 6

حسين حقگو

وقت��ي تن��ور ب��ورس 99 با 
دعوت عموم مردم با ش��عار 
»بورس جاي سرمايه گذاري 
اس��ت و س��رمايه را بايد به 
بورس بسپاريد« داغ تر شد، 
بيم ها و اميدها از بازار سرمايه 
باال گرف��ت، ع��ده اي نگران 
رفتارهاي هيج��ان زده عوام 
تازه وارد و پسرك واكسي و گروه كثيري هم سرخورده 
از بازارهاي كرونازده به اميد جبران خس��ارت كرونا و 
تحريم ها روانه بازار بورس ش��دند.اما سوالي بي پاسخ 
ماند، مهرباني و بذل و بخش��ش دولت در بازار بورس 
كه با تبليغات وسيع براي جذب سرمايه هاي جامعه 
همراه بود، جهت حمايت از اقتصاد ش��كننده اقشار 
جامعه در بحران اقتصادي تحريم زده بود يا با نگاهي 
ديگر ب��ورس را تنها فضايي براي جب��ران هزينه ها و 
كس��ري هاي دولت در نظر گرفته؟اتف��اق و بحراني 
كه نتيجه آن را نه اين دول��ت كه دولت بعد بايد چاره 
كند، پس جاي نگراني نيست.رشد ده برابري قيمت 
نمادهاي پااليش��ي و فروش مهندسي شده بسياري 
از نمادهاي دولتي در باالترين قيمت كه با تبليغات و 
حمايت برخي از تحليلگرنماها با اهداف رويايي چند 
هزار درصدي همراه شد...  ادامه در صفحه 6

محسن بابايي

#مـــا_مــانـدیـم
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نمايندگان مجلس شللوراي اسللامي در جلسه روز 
يكشللنبه خود به ادامه بررسللي اليحه بودجه دولت 
پرداختند تا با اتمام بخش مهمي از بررسللي ها براي 
درآمدهاي دولللت، در روزهاي آينده كار بر روي ابعاد 

هزينه اي بودجه آغاز شود.
هرچند در هفته هاي ابتدايي تحويل اليحه بودجه به 
مجلس، اختافات ميان دو قوه بسيار گسترده بود و كار 
تا جايي پيش  رفت كه پس از حدود دو ماه، نمايندگان 
مجلس تصميم گرفتنللد به كليات بودجه راي منفي 
بدهند اما پس از تحويل اليحه اصاح شللده، مجلس 
در كوتاه ترين زمان ممكن كليات اليحه را تاييد كرد 
و پس از آن كار بر روي اليحه در صحن علني مجلس 
كليد خورد. با وجود سرعت گرفتن روند بررسي ها، با 
توجه به اينكه كمتر از يك ماه تا پايان سال باقي مانده 
هنوز مشخص نيسللت كه آيا مجلس مي تواند تمام 
بودجه سال 1400 را به مرحله پاياني برساند يا خير. 
حتي چند روز قبل رييس مجلس اعام كرد كه آنقدر 
پيشللنهادات براي براي اصاح بودجه زياد است كه 
مشخص نيست آيا بررسي تمامي آنها تا پيش از پايان 
سال ممكن خواهد بود يا كار نيمه تمام مي ماند. با وجود 
اين اما و اگرها، مجلس روز گذشته توانست بخش قابل 
توجهي از مسائل مربوط به درآمدهاي دولت را نهايي 
كند تا در روزهاي آينده احتماال كار بر روي هزينه ها 
نيز به شكل جدي تري آغاز شود. يكي از مصوبات مهم 
مجلس در جلسلله روز گذشته خود، مربوط به سقف 
درآمدهاي دولت در سال 1400 بود. مجلس اعام كرد:  
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها، واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي 
دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي سللرمايه اي و 
مالي بالغ بر 10 ميليون و ۵۸ هللزار و ۶۳۹ ميليارد و 

۲۷۲ ميليون ريال شامل: 
1- منابع عمومي بالغ بر ۹ ميليون و يكصد و هفت هزار 

و ۸۹۹ ميليارد و ۳۶0 ميليون ريال
۲- درآمد اختصاصي وزارت خانه ها، موسسات دولتي 

بالغ بر ۹۵0 هزار و ۷۳۹ ميليارد و ۹1۲ ميليون ريال
نمايندگان با 1۹۸ راي موافق و ۲ راي مخالف و 4 راي 
ممتنع از مجموع ۲44 نماينده حاضر در مجلس بخش 
درآمدي اليحه بودجه را تصويب كردند و مجلس وارد 

بخش هزينه اي شد.

   مخالفت با واردات خودرو
در طول سه سال گذشته، با توجه به محدوديت هاي 
اقتصادي به وجود آمده تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
دولت محدوديت هايي در مسللير صادرات و واردات 
كاالها به وجود آورده و با توجه به اينكه هنوز تغييري 
در اين فضا ايجاد نشده، به نظر مي رسد الاقل در ابتداي 
سال 1400 نيز اين محدوديت ها ادامه داشته باشد. در 
اين حوزه، از سويي صادركنندگان موظفند ارز حاصل 
از صادرات خللود را در قالب تعهدات ارزي به كشللور 
بازگردانند و از سوي ديگر، واردات بيش از ۲000 قلم 
كاال به كشور ممنوع است. اين كاالها شامل كاالهايي 
مي شوند كه ضروري و اساسي و واسطه اي نيستند يا 
توليد مشابه داخلي آنها در كشور وجود دارد. يكي از 
اصلي ترين اين موارد مربوط به واردات خودرو مي شود. 
هرچند پيش از ايللن نيز، واردات خللودرو به ايران با 
تعرفه هاي سنگين گمركي مواجه بود اما در سه سال 
گذشته، رسما هيچ وارداتي انجام نشده و همين موضوع 
ابهام هايي را درباره تصميمات دولت و مجلس در اين 
حوزه به وجود آورده اسللت. در اليحه ابتدايي بودجه، 
دولت تبصره اي را براي درآمد از محل واردات خودرو 
در نظر گرفته بود كه در ابتدا اين ترديد را به وجود آورد 
كه شايد بناست واردات اين محصول آزاد شود اما در 
نهايت با توضيحات سازمان برنامه و بودجه مشخص 
شد كه اين بند تنها مربوط به خودروهايي است كه در 
سال هاي گذشته در گمرك باقي مانده اند و اين درآمد 

احتمالي براي ترخيص آنها در نظر گرفته شده است.
با رد اين احتمال، همچنان طرح هايي درباره واردات 
خودرو با برخي شللروط مطرح بود كه مجلس با آنها 
مخالفت كرد. يكي از طرح ها مربوط به واردات خودروها 
از مناطق آزاد به سرزمين اصلي بود كه مجلس به آن 
راي نداد. بر اين اساس نمايندگان بند الحاقي ۶ تبصره 
۶ را حللذف كردند كه در آن آمده بللود: دولت مكلف 
است به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي، ضمن 
شناسايي خودروهاي خارجي غيرامريكايي موجود 

در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني 
متناسللب با قيمت خودرو در داخل كشور و با لحاظ 
معيارهاي زيللر، ظرف مدت يك ماه از تاريخ اباغ اين 
قانون توسللط كميته موضوع ماده )1( قانون مقررات 
صادرات و واردات مصللوب 4 مهر 1۳۷۲ با اصاحات 
و الحاقات بعدي، تعيين و توسط دولت اباغ مي شود، 
نسبت به ثبت سللفارش و اجازه واردات خودروهاي 
غيرامريكايي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي 
اقدام كند. نرخ سللود بازرگاني متناسب با نوع خودرو 
و سال ساخت و سللاير مشخصات خودرو بايد طوري 
تنظيم شود كه در مقايسه قيمت هاي بازار، منجر به 
سود بيش از ۲0 درصد براي واردكنندگان نشده و در 
صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمت هاي 
بازار و وارداتي، دولت مي تواند متناسب با افزايش قيمت 

نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند.

     فروش سهام و صندوق هاي بازنشستگي
يكي ديگر از مصوبات روز گذشللته مجلس مربوط 
به صدور مجوز فروش سللهام شركت هاي دولت در 

بورس بود. براساس آن وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مكلف اسللت تمام يا بخشي از سللهام و دارايي هاي 
دولتي دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه و 
باقيمانده سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي 
در بنگاه هاي مشمول واگذاري را مطابق روش هاي 
مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساسللي عرضه نمايد و منابع 

حاصله را به رديف ۳10۵0۲ واريز كند. 
عللاوه بر روش هاي فوق و بللا رعايت صرفه و صاح 
بيت المللال، واگذاري سللهام در قالب صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس )etf( مشروط 
به اينكه مديريت اين صندوق ها بيش از سلله سال 
دولتي نباشد و همچنين عرضه سهام به روش ثبت 
سفارش با شللرايط زير نيز مجاز است.  يكي ديگر از 
مصوبات نيز مربوط به بدهي دولت به صندوق هاي 
بازنشستگي بود كه البته ميان دو قوه در اين زمينه 
اختاف نظرهايي وجود داشت اما در نهايت از سوي 
نمايندگان تاييد شللد. بر اين اساس به دولت اجازه 
داده مي شللود تا سللقف يك ميليون و پانصد هزار 

ميليللارد )1.۵00.000.000.000.000( ريللال از 
محل ارايلله حق االمتياز، واگذاري سللهام و حقوق 
مالكانلله، واگللذاري طرح هاي تملللك دارايي هاي 
سرمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت 
و شللركت هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و 
دارايي هاي غيرمنقول مازاد تأمين نمايد. پرداخت ها 
از محل اين بنللد به صندوق هاي بازنشسللتگي در 
چهارچوب قوانين و مقررات انجام مي شللود و پس 
از كسللر مطالبات صندوق ها از دولت و نيز تعهدات 
دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از اين صندوق ها 
قلمداد مي گردد. هرچنللد هنوز تكليف بخش هاي 
مهمي از بودجه مشخص نشللده اما با نهايي كردن 
تعدادي از مصوبات مهم درآمدي به نظر مي رسد در 
روزهاي آينده كار بر روي بخش هاي هزينه اي آغاز 
خواهد شد و در صورتي كه مشكل جديدي به وجود 
نيايد، اين اميد وجود دارد كه در روزهاي باقي مانده 
تا پايان سللال، تكليف بودجه 1400 مشخص شود، 
هرچند هنوز گزينه بودجه چند دوازدهمي نيز روي 

ميز نمايندگان قرار دارد.
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هشدار نسبت به قطعنامه 
ضدايراني شوراي حكام

رييس سازمان انرژي اتمي تاكيد كرد: در صورتي كه 
در شوراي حكام آژانس قطعنامه اي عليه ايران صادر 

شود واكنش مناسبي نشان خواهيم داد. 
علي اكبر صالحي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
در حاشيه نشست كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت: در صورتي كه شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به اقدام ايران 
مبني بر توقف پروتللكل الحاقي قطعنامه اي عليه 
كشللورمان صادر كنند، ايران واكنش مناسبي را 
خواهد داشللت و در اين راسللتا نامه اي هم ارسال 
شده اسللت. رييس سازمان انرژي اتمي در توضيح 
پيوست بيانيه توافق سازمان با آژانس درباره توقف 
اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي طبق قانون اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها، گفت: پيوسللت اين 
بيانيه محرمانه است، شروط خاصي در اين زمينه 
نيامده و بنا بر اطاعات دقيقي كه درباره فهرست 
تاسيسللات و دوربين هاي نظارتي در اين پيوست 
ذكر شده و به دليل ماحظات حفاظتي و ضرورت 
پنهان ماندن مكان تاسيسللات كليدي ايران، اين 

پيوست محرمانه خواهد ماند.

امريكا بايد به تعهدات خود 
عمل كند

نماينده دايم ايران در سللازمان ملللل گفت كه اجراي 
تعهدات برجامي از سوي امريكا نيازي به مذاكرات ندارد 
و واشنگتن بايد براساس قطعنامه ۲۲۳1شوراي امنيت 

و توافق هسته اي به تعهدات خود عمل كند.
مجيد تخت روانچي، نماينده دايم ايران در سازمان ملل 
در گفت وگو با شللبكه الجزيره گفت: امريكا همچنان 
قطعنامه ۲۲۳1شوراي امنيت و توافق هسته اي را نقض 
كرده است و راه آسللان امريكا براي بازگشت به برجام 

اجراي كامل تعهدات خود در رابطه با اين توافق است.
وي گفت: دولت جو بايدن در بسياري از مناسبات اعام 
كرد كه امريكا به برجام بازخواهد گشت اما ما تا به اين 
لحظه شللاهد تغييري در سياست هاي آنها در رابطه با 

توافق هسته اي نبوده ايم.
تخت روانچي گفت: اجراي تعهدات برجامي امريكا نيازي 
به مذاكرات ندارد، به نظر ما امريكا بايد بر اساس قطعنامه 
۲۲۳1 شوراي امنيت و برجام به تعهدات خود عمل كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا كاهش تحريم ها 
را مي توان بخشي از بازگشت واشنگتن به برجام تفسير 
كرد گفت: برداشتن تحريم ها بخشي از توافق است و بايد 
اجرايي شود تا ايران به طور كامل به تعهدات خود بازگردد. 
بنابراين لغو تحريم ها بسيار مهم است و همانطور كه گفتم 
ما تا االن شاهد هيچگونه تحركي از سوي امريكا براي 
اجراي كامل توافق نبوده ايم. نماينده ايران در سازمان 
ملل گفت: چيزي كه ايران و جامعه بين المللي مي خواهد 
بازگشت امريكا به توافقي است كه در سال ۲01۵ امضا 
كرد. واشنگتن بايد تصميم بگيرد كه مي خواهد به برجام 
پايبند باشد يا خير و نيازي به مذاكرات براي انجام اين 
گام وجود ندارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا گام هاي 
ايللران مي تواند منجر به افزايش تنش شللود گفت: ما 
تمايلي به افزايش تنللش نداريم و حتي در زمان دولت 
ترامپ كه اقدامات تحريك آميز و تنش زا انجام مي داد 
تمايلي به اين امر نداشتيم. ايران ساحي به منطقه اي 
كه از آن دور است ارسال نكرد بلكه اين امريكا است كه 
ساح و كشتي جنگي به منطقه ما فرستاد و آنها ۷هزار 
مايل با منطقه ما فاصله دارند. تخت روانچي تاكيد كرد: 
امريكا تمام اين اقدامات تحريك آميز را انجام داد و شهيد 
عزيز ما سردار سليماني را ترور كرد اين درحالي است كه 
ايران هيچ تمايلي به انجام عمليات تحريك آميز ندارد . 
وي خاطرنشان كرد: قانوني كه مجلس شوراي اسامي 
صادر كرد به دليل عدم جديت طرف هاي ديگر برجام 
در جبران خسارت و همچنين عدم آمادگي سه كشور 
اروپايي )آلمان، فرانسه، انگليس( در اجراي تعهدات خود 
است. اقدامي كه ما اتخاذ كرديم بر اساس بند ۳۶ برجام 
و بر اساس تعهدات ما به متن و روح برجام است. نماينده 
ايران در سازمان ملل در رابطه با كاهش بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي گفت: بازرسان آژانس در ايران 
حضور دارند و ماموريت خود را انجام مي دهند و در سفر 
رافائل گروسي، مديركل آژانس به تهران توافق خوبي 
انجام شد بنابراين به نظر من ما در مسير درست حركت 
مي كنيم. تخت روانچي تاكيد كرد: سخن گفتن در رابطه 
با اينكه ايران بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را 
بيرون كرده است، نادرست است، ما تصميم گرفتيم كه 
اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كنيم اما ما همزمان 
عضوي از معاهده ممنوعيت انتشار ساح كشتارجمعي 
هستيم و همانطور كه مسووالن ايران تاكيد مي كنند و 
مقام معظم رهبري فتوا دادند ساح هسته اي جايي در 
ايران ندارد و در عقيده دفاعي ما نيست. ايران حق دارد 
فعاليت مسالمت آميز هسته اي داشته باشد و ما تمام 
اقدامات الزم براي اين مساله را انجام خواهيم داد. وي در 
رابطه با ميانجيگري قطر ميان تهران و واشنگتن گفت: 
ما روابط خوبي با كشور دوست و برادر يعني قطر داريم اما 
به نظر ما چيزي كه اكنون نياز است اجراي كامل تعهدات 
امريكا است و اين امر نيازي به ميانجيگري ندارد. مجيد 
تخت روانچي گفت: امريكا مي داند كه بهتر است هرچه 
سريع تر به تعهدات برجامي خود بازگردد، بهترين راه 
بازگشت امريكا به تعهدات خود است و بعد از آن ايران 
نيز به تعهدات كامل خود بازخواهد گشت، در اين صورت 
مي توان در چارچوب 1+۵ در رابطه با امور متعلق به توافق 
هسته اي صحبت كرد. اين يك راه آسان و ديپلماتيك 
است و به نظر من در اين صورت رسيدن به راه حل يك 
مساله آسان خواهد بود. نماينده ايران در سازمان ملل 
گفت: بعللد از خروج امريكا از برجام ما اكنون مجموعه 
1+4 را داريم، ما اين مجموعه را داريم و نشست هاي خود 
را بر اين اساس برگزار مي كنيم و اگر واشنگتن مي خواهد 
به اين مجموعه بپيوندد بايد به تعهدات خود عمل كند و 
تمام تحريم هاي ايران را بردارد. اگر اين امر را ببينيم ايران 
به تعهدات كامل خود بازخواهد گشت، در آن صورت 

ديگر مجموعه 1+۵ را خواهيم داشت.

گام جديد مجلس براي نهايي كردن قانون بودجه

رييس جمهور: 
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قيمت فعلي ارز واقعي نيست و كاهش مي يابد
در جلسلله روز يكشنبه سللتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، گزارشللي از برنامه هاي اجرا شده و در دست 
اقدام دولت بللراي ايجاد ثبات در بازار ارز از سللوي 

دستگاه هاي ذيربط ارايه شد.
رييس جمهور پس از ارايه اين گزارش با بيان اينكه 
دغدغه دولت كاهش و رفع فشللارهاي معيشتي در 
زندگي مردم اسللت، گفت: در طي سه سال گذشته 
دولت با مقابله، مبارزه و خنثي سللازي تحريم ها در 
جنگ اقتصادي كه با هللدف ايجاد قحطي و ناامني 
اقتصادي بوده اسللت، توانسللته با تامين كاالهاي 
ضروري اين هدف شوم دشمن را خنثي كند، اگرچه 
به علت تحميل هزينه اضافي بر روابط بانكي و تجاري 
از سوي تحريم كنندگان، دچار نوسانات ناخواسته 
قيمت ها شديم كه عوارض آن باعث فشار بر معيشت 

مردم شد.
حجت االسام والمسلللمين حسن روحاني با تاكيد 
بر فضاي جديللد به وجود آمده، افزود: در اين مرحله 

نبايد اجازه دهيم سختي ها و فشارها بر زندگي مردم 
و معيشت آنان تداوم يابد از اين نظر بايد براي ثبات 
قيمت كاالها به عنوان سياست عاجل و اصلي دولت، 
قيمت ها به تعادل برسللد. رييس جمهور در ادامه با 
اشاره به اينكه دولت همواره در پي آن بوده كه بتواند 
ارز را بلله قيمت واقعي آن نزديك كند و قيمت فعلي 
را به هيچ وجه به نفع اقتصاد كشور ندانسته، تصريح 
كرد: اخال تحريم ها در مراودات بانكي و ارزي كشور 
و سودجويي كاسبان تحريم، عوارض جنگ اقتصادي 
را تشديد كرد كه بحمداهلل اين فضا در حال كم رنگ 
شدن اسللت. روحاني خاطرنشان كرد: دولت تاش 
دارد با ايجاد اجماع و هماهنگي با همه دسللتگاه ها 
و بخش هاي مختلف كشللور و كاستن عوارض غير 
اقتصادي موثر بر فضاي اقتصادي كشور و بازار سرمايه 
و تاش براي آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده، بتواند 
سريع تر قيمت ارز را به قيمت واقعي آن نزديك كند.

رييس جمهور همچنين با اشللاره به شللرايط جديد 

ايجاد شده در روند مذاكرات با كشورهايي كه منابع 
ارزي ايران را با فشار امريكا مسدود كرده بودند، ابراز 

اميدواري كرد شاهد روند كاهشي نرخ ارز باشيم.

  ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي 
در راستاي اجراي سياست اقتصاد بدون نفت

 در اين جلسه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
گزارشي از عملكرد صادرات و واردات كشور در يازده 
ماهه سال ۹۹ ارايه كرد كه براساس اين گزارش آثار 
منفللي كرونا بر صادرات كشللور در ماه هاي اخير رو 
به كاهش گذاشته اسللت. رييس جمهور با اشاره به 
بررسي برنامه توسللعه صادرات غيرنفتي با توجه به 
شرايط جديد روابط بين المللي در جلسه ديروز ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، با تاكيد بر توسعه صادرات 
غيرنفتللي براي تحقق حق حضور ايللران در اقتصاد 
جهاني، اظهار داشت: توسللعه صادرات غيرنفتي به 
عنوان يكي از ابزارهاي توانمند اقتصاد مقاومتي براي 

مقابله با تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني امريكا بسيار 
حائز اهميت است.

روحاني بهبود كيفيت كاالهاي توليدي و همچنين 
پايبندي به تعهدات از سللوي توليدكنندگان را در 
افزايش صادرات غيرنفتي ايران بسيار حائز اهميت 
دانست و تصريح كرد: شرايط جديد ايجاب مي كند 
تا سرعت بيشللتر در تحقق اهداف دولت در توسعه 
صادرات غير نفتي را در دستور كار قرار دهيم. در ادامه 
اين جلسه گزارشي از اقدامات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در تنظيم بازار و تامين كاالهاي شللب عيد 
ارايه و تاكيد شد، ذخيره سازي الزم براي تامين ميوه 
و مواد پروتئيني صورت گرفته است و عرضه ويژه اين 
كاالها به زودي آغاز خواهد شد. رييس جمهور در اين 
زمينه با تاكيد بر اهميت تعادل بازار و قيمت كاالها، 
وزارت صمللت را مكلف كرد از هملله ابزارهاي الزم 
براي دسترسي مردم به اين كاالها به قيمت منصفانه 

استفاده كند.

در جلسه علني يكشللنبه و در جريان بررسي بند »و« 
تبصللره ۲ اليحه بودجلله 1400 در بخللش درآمدي 
پيشنهادي مطرح شد مبني بر اينكه سقف يك ميليون 
و ۵00 هللزار ميليارد ريال از محللل ارايه حق االمتياز، 
واگذاري سللهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرح هاي 
تملك دارايي هاي سللرمايه گذاري متعلللق به دولت 
و شللركت هاي دولتي و همچنين واگللذاري اموال و 
دارايي هاي غيرمنقول مازاد به يك ميليون و ۲۵0 هزار 
ميليارد تومان كاهش يابد. در جريان اين طرح محمد 
باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه با اين پيشنهاد 
مخالفت كرد و آن را تاش براي كم كردن سقف حقوق 
بازنشسللتگان دانسللت. در واكنش به اين صحبت ها 
محمد باقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسامي گفت: 
هيچگاه مجلس به دنبال اين نبوده كه مشكل مردم را 
حل نكند همواره دغدغه رفع مشكات صندوق هاي 
بازنشستگي، رزمندگان و ايثارگران را داشته است حتي 
اگر دولت به دنبال مجوز در اين راستا با نگاه مثبت آن 
را دنبال كرده است. وي ادامه داد: قصد ما اين نيست كه 
سقف حقوق بازنشستگان را كم كنيم هرچند دولت در 
صندوق هاي بازنشستگي و صندوق تامين اجتماعي 
كه متعلق به كارگران بوده افزايش سللاالنه 1۳ درصد 
را نگه داشته و مابقي دستگاه ها حدود 40 تا ۵0 درصد 
افزايش داشته اسللت ما مي خواهيم اين بي عدالتي را 
اصاح كنيم تا بخشي از تامين اجتماعي براي كارگران 
حل شود. غرض اين است كه ما محل تامين اين موضوع 
را از جايي نياوريم كه مجددا افزايش نقدينگي و تورم 

داشته باشلليم يعني از يك طرف به مردم كمك كرده 
و از طرف ديگر دسللت در جيب مردم كنيم. بعد از اين 
صحبت ها زارع سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: بدهي 
دولت به تامين اجتماعي نزديك به ۳00 هزار ميليارد 
تومان است كه اين بخشي از 1۵0 هزار ميليارد توماني 
اسللت كه بايد به تامين اجتماعي داده شود تا مواردي 
كه تعهد داده مثل رتبه بندي معلمان و متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري و متناسب سازي 
حقوق اعضاي هيات علمي انجام شود. اين پيشنهاد در 
نهايت راي نياورد و مجددا پيشنهاد ديگري براي تغيير 

اين سقف تعيين شد.
نوبخت معاون رييس جمهور مجددا پشت تريبون رفت 
و اظهار كرد: دولت و مجلس شللوراي اسامي همراه 
هم براي كمك به اقشار مختلف به ويژه بازنشستگان 
تامين اجتماعي هسللتند كه بلله آن اذعان مي كنم و 
قدردان هسللتيم، اما از ۵0 هزار ميليارد توماني كه در 
بند »و« تبصره ۲ قانون بودجه امسللال وجود داشللت 
۳۲ هزار ميليارد تومان براي تامين اجتماعي و 1۸ هزار 
ميليارد تومان براي لشگري و كشوري اختصاص يافت. 
براي لشگري و كشوري همين 1۸ هزار ميليارد تومان 
بين همه تقسيم شد اما براي تامين اجتماعي فقط ۳0 
درصد انجام شللد. جهت رفع مشكل سه ماه است كه 
اليحه دوفوريتي به مجلس شوراي اسامي داده ايم تا 
به ما مجوز دهند اين ۳0 درصد را به حداقل ۳0 درصد 
تبديل كنيم تا سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگان 
تامين اجتماعي هم بهره كامل را ببرند. وي ادامه داد: 

ان شاءاهلل رياست مجلس شوراي اسامي بعد از بودجه 
اجازه دهد كه اين موضوع اعام وصول شود تا حتي اگر 
يك روز باقي بماند بتوانيم اين اتفاقي كه براي لشگري 
و كشللوري افتاد را براي تاميللن اجتماعي پياده كرده 
و بتوانيم100 درصد را توزيع كنيم. در پاسللخ به اين 
صحبت مجددا قاليباف رييس مجلس شوراي اسامي 
اظهار كرد: آقللاي نوبخت مي داند كه چرا دولت اليحه 
دو فوريتي براي لشگري و كشوري داده است دليل آن 
است كه دولت 1۲ هزار ميليارد توماني كه به كشوري 
داده، خاف قانون بوده است، يعني دولت بعد از انجام، 
تازه اليحلله داده كه ما اصاح كنيم. وي تاكيد كرد كه 
دولت بايد براي افزايش حقوق بازنشستگان كشوري 
از مجلس شوراي اسامي مجوز مي گرفت كه اين كار 
را نكرد و حاال مي خواهد اصاح كند. همچنين عليرضا 
سليمي عضو هيات رييسه مجلس در تذكري گفت: در 
بند )و( اليحه اي كه از جانب دولت به مجلس ارايه شده 
رقم ۹0 هزار ميليارد تومان گنجانده شده بود و اين رقم 

را مجلس تا 1۵0 هزار ميليارد افزايش داد.
وي افزود: در حال حاضر بدهي تامين اجتماعي از دولت 
۳۲0 هزار ميليارد تومان است، در حالي كه آقاي نوبخت 
در اظهارات خود مي گويد كلله قصد پايين آوردن اين 
رقم را نداشته است. چرا دولت همسان سازي حقوق 
بازنشستگان و رتبه بندي معلمان در قانون برنامه ششم 
را در اليحه نياورده يا اليحه رتبه بندي معلمان اجرا نشده 
است؟ اينجا جاي طرح شعارهاي سياسي نيست و بحث 

ما درخصوص بودجه كاما كارشناسي و فني است.

مجادلهنوبختوقاليبافبرسرحقوقبازنشستگان
نكته

رييس دفتر رييس جمهوري: 

رييس دفتر رييس جمهور گفت: همه مللا وظيفه داريم 
نگذاريم فوالد مباركه كه يك مجتمع توانمند توليدي است، 
قرباني مسائل سياسي شود.  به گزارش خبرنگار ايراسين، 
محمود واعظي در بازديد از پروژه هاي توسعه اي شركت 
فوالد مباركه با بيان اينكه اين شركت يكي از شركت هاي 
بزرگ و موفق كشور است، اظهار كرد: همه با هم بايد تاش 
كنيم تا چنين مجموعه بزرگي كه در اصفهان و كشور قادر 
به خدمت در دو بخش توليد و اشتغال است، به دليل مسائل 
سياسي و رقابت هاي اين چنيني، همچون بسياري از موارد 
ديگر، قرباني نشود. بايد اين وحدت و همدلي حفظ شود. 
اين مساله وظيفه من، استاندار اصفهان و نمايندگان اين 
شهر است. وي با مثبت ارزيابي كردن طرح تحول ديجيتال 
شركت فوالد مباركه اصفهان تصريح كرد: نتيجه اجراي 
طرح مشابهي در وزارت ارتباطات ايجاد فضاي مجازي است 
كه به واسطه آن موفق شديم بخش عظيمي از مردم را در 
خانه نگه داريم تا پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. اكنون 
اين فضاي مجازي مي تواند بسياري از مشكات را حل كند. 
رييس دفتر رييس جمهوري با تأكيد بر اينكه اين رويداد 
سرنوشت همه را مشخص مي كند، گفت: اگر بخواهيم با 
راه حل ميانبري اقتصاد خود را نجات دهيم، چاره اي نداريم 
جز اينكه به سمت اقتصاد ديجيتال حركت كنيم؛ بنابراين 
نه تنها هزينه هاي اين بخش در واقع هزينه نيست، بلكه 
سرمايه گذاري است و به مراتب نسبت به هزينه اي كه در 
بخش خريد ماشين آالت مي شود، اثرگذارتر است. عاوه 
بر اين،  چنين اقدامي تحوالتي در بازار توليد و فروش ايجاد 
مي كند كه مي تواند سرنوشت هلدينگ فوالد مباركه را 
تغيير دهد. واعظي ادامه داد: به عقيده من نيروي انساني 
مناسب در داخل كشور وجود دارد، اما كشف نشده است. 
در اين حوزه ما هرجا سرمايه گذاري كرده ايم، بيش از آنچه 
انتظار داشته ايم نيروي انساني متخصص و قادر به ايجاد 
تحول در داخل كشور وجود داشته است. جوانان ما نه تنها 
آبروي ما، بلكه آبروي ايران را خريده اند. وي با بيان اينكه 
در سال ۹۲، حدود ۵۵ شركت دانش بنيان وجود داشت، 
خاطرنشللان كرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۵00 شللركت 
دانش بنيان در كشور وجود دارد كه تحولي بزرگ محسوب 
مي شود. در سه سال اخير كه همه كشورهاي دنيا درهاي 
خود را به روي ما بسللته بودند، همه نيازهاي ما از طريق 
همين جوانان تأمين شد؛ بنابراين بايد به آنها اعتماد كرد. 
بنا بر اين گزارش، رييس دفتر رييس جمهوري در بدو ورود 
به اين مجموعه صنعتي و قبل از حضور در آيين آغاز اجراي 
عمليات پروژه هاي تحول ديجيتال شركت فوالد مباركه، 
با حضور بر مزار شهداي گمنام اين مجتمع، با قرائت فاتحه 
ياد و خاطره اين شللهداي گمنام را گرامي داشللت. دكتر 
واعظي همچنين از بخش هللاي مختلف مجتمع فوالد 

مباركه بازديد كرد.

نگذاريم يك شركت توانمند 
 توليدي مانند فوالد مباركه 

قرباني مسائل سياسي شود

با تحقق كامل برنامه هاي اشتغال زايي  
صورت گرفت

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در سال ۹۹ اقدام به 
ايجاد 1۸0 هزار شللغل خرد و خانگي در مناطق محروم 
كشللور كرده اسللت. مديرعامل بنياد بركت با اعام اين 
خبر افزود: در سللال جاري، ۶0 هزار طرح اشتغال زايي 
اجتماع محللور در مناطق محروم و كمتر توسللعه يافته 
كشور به بهره برداري رسيده كه ايجاد 1۸0 هزار فرصت 
شغلي مستقيم و غيرمسللتقيم را به دنبال داشته است. 
اميرحسين مدني تاكيد كرد: ۲۷۶ شهرستان و ۷ هزار و 
۵۷۵ روستا در ۳1 استان كشور تحت پوشش فعاليت هاي 
اشتغال زايي بنياد بركت قرار دارند.  وي با اشاره به اقدامات 
كارآفريني بنياد بركت در سال هاي گذشته تصريح كرد: 
بنياد بركت تا پيش از امسال نيز، اقدام به ايجاد 40 هزار 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور منجر به ايجاد 1۲0 هزار 
شللغل در مناطق محروم و روستايي كشللور كرده بود.  
مدني خاطرنشان كرد: به اين ترتيب، مجموع طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت تا پايان سال ۹۹ به 
100 هزار طرح مي  رسد كه باعث ايجاد ۳00 هزار شغل 
براي متقاضيان شده است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
حجم كل سرمايه گذاري براي ايجاد اين تعداد مشاغل 
خرد و خانگي ۹4 هزار ميليارد ريال است. وي ادامه داد: 
شبكه ۵۸۵ نفري مجريان و تسهيل گران بنياد بركت طي 
سال ۹۹ در حال شناسايي متقاضيان و ايجاد فرصت هاي 

كسب و كار در مناطق روستايي و محروم كشور بوده اند.
مدني دربللاره نتايج و اثرات ايللن فعاليت ها گفت: طرح 
توانمندسازي روسللتاهاي محروم از دو سال گذشته در 
بنياد بركت آغاز شللده تا ضمن پايدارسازي ماندگاري 
روستاييان، به معيشللت و اشللتغال آنان نيز كمك و از 
مهاجرت شان به شهرها جلوگيري كند. مديرعامل بنياد 
بركت خاطرنشان كرد: اجراي طرح هاي اشتغال زايي در 
مناطق محروم روستايي، عاوه بر توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي و ارتقاي سطح زندگي و معيشت، مهاجرت 
معكوس را نيز در اين مناطق به دنبال داشللته است. وي 
يادآور شللد: مهاجرت روستاييان به شللهر و تبديل اين 
مناطق از روستاهاي مولد به مصرف كننده، نگراني هاي 
بسياري را در حوزه توليد مايحتاج زندگي مردم به وجود 
آورده و از ايللن رو، بنياد بركت با ورود به اين حوزه، تاش 
كرده اسللت تا با ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار، زمينه 
ماندگاري روستاييان را در مناطق زندگي خود فراهم كند. 
مدني با اشاره به راه اندازي نهضت ايجاد اشتغال در كشور 
تاكيد كرد: بنياد بركللت با توجه به منويات رهبر معظم 
انقاب و سياست هاي اباغي از سوي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( مبني بر توانمندسازي مناطق محروم 
از طريق فراهم آوردن فرصت هاي كسللب و كار، عمده 
فعاليت ها و اقدامات خود را بر ايجاد فرصت هاي شغلي 
در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته متمركز كرده 
است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد هيچ گونه 
محدوديتي براي حمايت از كارآفرينان در روسللتاهاي 
محروم كشور قائل نيست و با تمام توان در كنار مردمان اين 
مناطق ايستاده است. همچنين با پيش  بيني پشتيبان و 
بازار فروش براي محصوالت توليدي، يك زنجيره اقتصادي 

را تشكيل مي دهد كه اشتغال پايدار را به دنبال دارد.

ايجاد 180 هزار شغل بركت 
در سال 99



گروه بانك و بيمه|
تالش بانك مركزي همس��و با دس��تگاه ديپلماسي 
كش��ور ادامه دارد و به زودي شاهد آزادسازي منابع 
مالي ايران در برخي كشورها خواهيم بود.منابع مالي 
ايران بعد از تش��ديد تحريم ها و سياست هاي فشار 
حداكثري دولت س��ابق امريكا، در برخي كش��ورها 
بلوكه شد و دولت هايي چون كره جنوبي و چين كه 
ادعاي دوستي و شراكت وفادارانه با ايران داشتند هم 
از ترس ترامپ و سياست هاي سختگيرانه اش حاضر 
به پرداخت پول هاي ايران كه ناشي از صادرات نفت و 
انرژي بود، نشدند. اما با وجود تمام محدوديت ها، بانك 
مركزي در كنار تيم ديپلماسي سياسي به مذاكره با 
كش��ورهاي هدف براي آزادسازي منابع مالي بلوكه 

شده ايران پرداخت كه نتايجي نيز حاصل شد.
عبدالناص��ر همتي رييس كل بان��ك مركزي اخيرا 
اعالم كرد: ما مذاكرات گس��ترده اي را با كشورهاي 
عمان، ع��راق، كره جنوبي و ژاپن ش��روع كرده ايم و 
فضا خيلي بهتر شده است و به نظر من به تدريج اين 
كار اتف��اق خواهد افتاد. او گف��ت: ۷ ميليارد دالر ارز 
متعلق به بانك مركزي در كره جنوبي اس��ت و قرار 
ش��د با پرداخت حداقل يك ميليارد دالر مرحله اول 

پرداخت آغاز شود.
هفته آخر دي ماه امس��ال بود ك��ه رييس كل بانك 
مركزي ب��ا قائم مقام وزير ام��ور خارجه كره جنوبي 
ديداري داش��ت و ط��ي اين نشس��ت به طور جدي 
حق اي��ران را طلب كرد و پيگير اي��ن مطالبات بود. 
اين در حالي اس��ت كه كره جنوب��ي همچنان پيرو 
سياست هاي امريكاست و براي آزادسازي پول هاي 
ايران هم به تاييد امريكا چشم دوخته است، اما به هر 
حال جديدترين خبرها حاكي از آن است كه در گام 
نخس��ت يك ميليارد دالر از طلب ايران را به زودي 
پرداخت كند. رييس كل بانك مركزي و س��فير كره 
جنوبي در ايران، در جلسه اي كه به درخواست سفارت 
كره جنوبي برگزار شد، در خصوص نحوه جابه جايي 
و مصرف بخشي از منابع بانكي ايران در كره جنوبي 
توافق كردند و بر همين اساس به زودي شاهد برگشت 
يك ميلي��ارد دالر از منابع مالي بلوكه ش��ده در اين 

كشور به ايران خواهيم بود.
برخي خبرها نيز حاكي از اين اس��ت كه كره جنوبي 
و ايران درباره انتقال پول هاي بلوكه ش��ده، از طريق 
كانال��ي به ن��ام »توافقنام��ه تجارت بشردوس��تانه 
سوييس« نيز توافق كرده اند. اين كانال سوييسي در 
فوريه سال ۲۰۲۰ به عنوان راهي براي صادرات لوازم 
بشردوس��تانه به ايران با تصويب دولت ترامپ ايجاد 
ش��د كه بر اس��اس اين طرح، كاالهاي بشردوستانه 
مانند داروها و موادغذايي با پرداخت تضمين ش��ده 
توسط بانك هاي سوييس در اين كشور خريداري و 

به ايران صادر مي شود. 
درباره ديگر كش��ورها نيز زمزمه هاي اميدبخشي به 
گوش مي رسد كه با توافق به دست آمده ميان رييس 
كل بانك مركزي با نماين��دگان ژاپن، عراق و عمان 

در خصوص نحوه اس��تفاده از مناب��ع بانك مركزي، 
پول هاي بلوكه ش��ده ايران در اين كشورها نيز آزاد 

مي شود.
با آزادس��ازي اين منابع مالي به طور قطع بسياري از 
مش��كالت در داخل حل خواهد شد چرا كه كمبود 
منابع ارزي يكي از عمده چالش هاي اين مدت اخير 
بوده كه بانك مركزي با تدابير الزم و مديريت درست 
بيشترين مقاومت را در برابر فشارها و محدوديت ها 
داش��ت تا خلل جدي به پايه هاي زير بنايي اقتصاد 

وارد نشود.
يكي از نتايج پيگيري هاي بانك مركزي در خصوص 
آزادس��ازي منابع مالي، اظهارنظر جديد مديرعامل 
بانك تجارت ع��راق بود كه در ديدار با همتي، گفت: 
پرداخت هاي��ي اخيراً از محل منابع اي��ران در عراق 
انجام ش��ده كه روند استفاده از منابع ياد شده از اين 
پس تسريع خواهد شد و تالش مي شود تا كانال ها و 
روش هاي مختلفي كه مورد تاييد طرف ايراني است به 

منظور استفاده از اين منابع عملياتي شوند.
يك نماينده سابق مجلس گفت: بازار واكنش مثبتي 
نسبت به آزادشدن پول هاي بلوكه شده نشان خواهد 
داد مخصوص��ا اگر پول هاي كش��ورمان در عمان يا 
عراق بازگردانده ش��ود، در ش��رايط اقتصادي تاثير 

مهمي مي گذارد.
سعيد باس��تاني، كارش��ناس امور اقتصادي و عضو 
س��ابق مجلس شوراي اس��المي درباره تاثير وصول 
كامل مطالبات ارزي ايران از برخي كش��ورها مانند 

عراق بر اقتصاد ايران در گفت وگ��و با خبرنگار ايِبنا 
گفت: اخذ مطالبات از ديگر كش��ورها حداقل كاري 
اس��ت كه دولتمردان بايد انجام دهند، زيرا صادرات 
كاالها و وارات در چرخه اقتص��ادي عمدتا از طريق 
نقل و انتقاالت صورت مي گي��رد، چنانچه اين نقل 
وانتقاالت از روش عادي و هميشگي آن امكان نپذيرد 
با ايراداتي روبرو خواهد شد كه جبران آن كشور را با 

مشكل روبرو مي كند.
وي درباره ايرادات ناشي از اين امر ابراز كرد: اتفاقات 
ناخوشايندي روي خواهد داد كه هم به نوعي باعث 
مفسده در داخل مي شود و هم اينكه يكسري نواقصي 
در چرخه اقتص��ادي به وجود مي آورد. آزادس��ازي 
بخشي از پول هاي بلوك ش��ده ايران فرصت خوبي 
است تا اين منابع به چرخه اقتصادي كشور ورود پيدا 

كند و قسمتي از مشكالت را برطرف سازد.
اين كارشناس امور اقتصادي درباره تاثير در بازار ارز 
اظهار داشت: بازار ارز بحث عرضه و تقاضا است، به اين 
معنا كه متناظر با تقاضا، عرضه ها هم بيشتر مي شود و 
كنترل قيمت ارز و سياست گذاري پولي كه از وظايف 
بانك مركزي به حس��اب مي آيد، بهتر انجام خواهد 
پذيرفت. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد، 

تعيين مسير )بانك( ورود پول به ايران است.
اين نماينده سابق مجلس در ادامه بيان كرد: نكته اي 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بر قيمت 
ارز فاكتورهاي مختلفي دخيل هستند كه يكي از آنها 
عرضه و تقاضا است و وقتي عرضه افزايش پيدا كند، 

قيمت راحت تر مورد كنترل قرار مي گيرد.
باس��تاني در اين رابطه افزود: به ط��ور كلي چنانچه 
پول هاي بلوكه ش��ده ايران بازگ��ردد، بازار واكنش 
مثبتي نش��ان خواهد داد مخصوصا اگ��ر پول هاي 
كش��ورمان در عمان يا عراق رجعت داده ش��ود، در 
ش��رايط اقتصادي تاثير مهمي مي گ��ذارد. البته در 
برخي از كشورها مانند هندوستان شرايط براي تهاتر 

فراهم بوده و پول در آنجا راكد باقي نمانده است.
وي درباره تاثير واردات ارز به كشور و جبران كسري 
بودجه س��ال آينده در نتيجه آزاد س��ازي پول هاي 
بلوكه شده ايران نيز تاكيد كرد: بودجه ساليانه به طور 
كلي بر چنين درآمدهايي حس��اب مي كند و زماني 
كه عكس آن روي دهد، كسري خواهد خورد. با اين 
وجود طبيعتا زماني ك��ه اين اتفاق روي دهد، منابع 
مالي آزاد ش��ده بر تراز بودجه مي نش��يند و چنانچه 
مورد مديريت قرار گيرد، حتما بهبود كسر بودجه را 

به دنبال خواهد داشت.
اين كارشناس مسائل اقتصادي درباره بهبود روابط 
بانك ه��اي ديگر نقاط دنيا با بان��ك مركزي ايران با 
ش��روع بازگرداندن پول  هاي بلوكه ش��دن به ايران 
اظهار داش��ت: وقتي كره درصدد برآمد تا پول بلوكه 
شده ايران را آزاد كند، بدون شك با طرف امريكايي 
خود مذاكرات الزم را انجام داده و كانال ارس��الي را 
هم مش��خص كرده است، بنابراين مي توان به بهبود 
رواب��ط بانكي اميدوار ب��ود، ولي نمي ت��وان آن را به 

FATF ربط داد.
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شرايط انتقال تخفيف 
بيمه شخص ثالث 

رييس كل بيم��ه مركزي از امكان انتقال تخفيف بيمه 
نامه شخص ثالث خودروها تا سقف ۷۰ درصد خبر داد.

غالمرضا س��ليماني اميري در خص��وص قانون انتقال 
تخفيف بيمه ثالث خودرو افزود: طبق قانوني كه در سال 
95 با 16 آيين نامه اجرايي تهيه و در سال 9۷ تصويب 
شد همه شركت هاي بيمه اي موظف به اجراي اين قانون 
ش��دند اما برخي از اجراي آن س��رباز زدند.در خصوص 
انتقال تخفيف بيمه ثالث خ��ودرو، قانون مي گويد اگر 
فردي صاحب خودرو باش��د و به دليل رانندگي خوب 
مشمول تخفيف تا ۷۰ درصد ش��ود مي تواند در زمان 
فروش خودرو اين حجم تخفيف را به خودرويي ديگر به نام 
خود يا اعضاي خانواده خود انتقال دهد. سليماني اميري 
تصريح كرد: آن دسته از ش��ركت هاي بيمه اي كه اين 
قانون را اجرا نكرده تخلف كرده اند و اگر مشكل دسترسي 
وجود دارد با پيگيري ما، مشكالت دسترسي به سامانه 
اين شركت ها رفع خواهد شد زيرا سامانه اجراي اين قانون 
آماده شده و مشكلي ندارد. او با بيان اينكه تخفيف بيمه 
نامه شخص ثالث بر روي پالك خودروها اعمال خواهد 
شد افزود: استفاده از اين تخفيف محدوديت زماني ندارد 
و منقضي نخواهد شد. حتي اگر نيروي انتظامي اقدام به 
ابطال پالك خودرو نمايد، تخفيف آن در پرونده مالكيت 
صاحب پالك ثب��ت مي گردد. چنانچ��ه دارنده پالك 
خودرويي كه داراي تخفيف پالك خودرو اس��ت اقدام 
به فروش خودرو نمايد فرد خريدار از تخفيف بيمه نامه 
خودرو بهره مند نمي ش��ود و اين تخفيف براي صاحب 
پالك محفوظ مي ماند. او با بيان اينكه همه شركت هاي 
بيمه اي موظفند تخفيف بيمه اي س��اير شركت هاي 
بيمه اي را نيز محاسبه و قبول نمايند ادامه داد: اگر شركت 
بيمه اي، در زمان صدور بيمه نامه شخص ثالث، تخفيف 
بيمه را به بهانه اينكه شركت ديگري صادر كننده بيمه 
نامه قبلي بود نپذيرد و محاسبه نكند دچار تخلف شده 
است زيرا تخفيف بيمه نامه شخص ثالث عالوه بر ثبت 
در شركت بيمه كننده در شركت بيمه مركزي هم ثبت 
مي ش��ود و هر فرد مي تواند با مراجعه به واحد استعالم 
بيمه مركزي از ميزان تخفيف پالك خود مطلع شود. 
رييس كل بيمه مركزي در خصوص س��وخت شدن 5 
درصد تخفيف ساالنه بيمه نامه شخص ثالث گفت: در 
بيمه مركزي تمهيداتي صورت گرفته تا ش��ركت هاي 
بيمه اي نتوانند 5 درصد تخفيف ساالنه شخص ثالث را 
سوخت كنند. خوشبختانه سيستم استعالم سنهاب بيمه 
مركزي در خصوص ثبت اطالعات و عملكرد جزو بهترين 
سيستم هاي كشور محسوب مي شود. عالوه بر آن، افرادي 
كه تا به حال از حيث سوخت تخفيف 5 درصد ساالنه خود 
متضرر شده اند مي توانند به واحد بازرسي و پيگيري بيمه 
مركزي مراجعه نمايند.  انتقال تخفيف بيمه شخص ثالث 
خودرو در شرايطي امكان پذير است كه خودروي بعدي 
فرد هم نوع خودرو قبلي باشد مثال؛ اگر خودرو قبلي پرايد 
بود مي تواند تخفيف خودرو را به خودروي سواري ديگر 
انتقال دهد و امكان انتقال تخفيف بيمه ثالث خودروي 
س��واري به خودروي كاميون و تريلي و برعكس وجود 
ندارد. او در پاسخ به سوال برخي شركت هاي بيمه اي در 
خصوص ثبت نشدن برخي گواهينامه ها و كارت هاي 
ملي در سامانه ثبت بيمه اي گفت: ثبت جنسيت، تصوير 
گواهينامه و كارت ملي راننده در سيستم ثبت بيمه اي 
صرفًا براي شفافيت موضوع است و ارتباطي با پرداخت 
خسارات خودرو ندارد زيراخسارات بيمه اي به خودرو 
تعلق مي گيرد نه راننده، در ضمن ثبت نش��دن برخي 
اطالعات ممكن است به دليل بروز مشكالت اينترنتي و 
سامانه اي باشد كه با صرف اندكي وقت و تأمل و تأخير 

اين مشكل هم رفع مي شود.

 تمهيدات بانك مركزي 
براي مقابله با شيوع كرونا ۱۴۰۰

تمهيدات ويژه بانك مركزي كه پيش از اين با هدف كاهش 
مراجعات حضوري به شعب بانك ها در راستاي مقابله با 
شيوع ويروس كرونا به شبكه بانكي ابالغ شده بود، در سال 
1۴۰۰ نيز ادامه دارد. بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه 
بانكي تاكيد كرد: با توجه به شرايط خاص بهداشتي كشور 
و نيز در راس��تاي مديريت، كنترل و پيشگيري از شيوع 
ويروس كرونا، به منظور تسهيل اس��تفاده هم وطنان از 
درگاه هاي غيرحضوري و كاهش مراجعات حضوري مردم 
به شعب و دستگاه هاي خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه 
۲9 آبان 1399، در س��ال آتي )1۴۰۰( نيز در دستور كار 
قرار گيرد. بر اين اساس تمهيدات ويژه بانك مركزي با هدف 
كاهش مراجعات حضوري به ش��عب بانك ها در راستاي 
مقابله با شيوع ويروس كرونا به شرح زير است: سقف انتقال 
وجه كارت به كارت شتابي و درون بانكي از مبدا هر كارت 
به 1۰۰ ميليون ريال در هر روز افزايش مي يابد. ذكر اين 
نكته ضروري است كه ميزان كارمزد انتقال وجه بيش از 
3۰ ميليون ريال به صورت پلكاني لحاظ خواهد شد. سقف 
مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق پرداخت سازها 
از 1۰ ميليون ريال به 3۰ ميليون ريال با حصول اطمينان 
از انطباق ش��ماره ملي دارنده كارت و شماره ملي دارنده 
سيم كارت انجام دهنده تراكنش قابل افزايش است. با توجه 
به خطرات ناشي از سوء استفاده هاي احتمالي در صورت 
عدم اعمال كنترل فوق، افزايش سقف انتقال وجه مجاز 
نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت پيوستن 
بانك ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالي اين سقف 

مي تواند تا مبلغ 5۰ ميليون ريال افزايش يابد.
امكان تمديد تاريخ انقضاي كارت هاي بانكي بدون نياز به 
مراجعه حضوري مشتري تا پايان سال 1۴۰۰ و به مدت يك 
سال بالمانع است. همچنين ضروري است اقدامات الزم 
براي احراز هويت غير حضوري و اطالع رساني به مشتريان 
صورت گيرد. سقف صدور كارت هديه تا اطالع ثانوي و به 
صورت موق��ت به ۲۰ ميليون ريال افزايش يابد.  ضروري 
است فرآيندهاي افتتاح حساب و دريافت تسهيالت در 
راس��تاي كاهش زمان حضور مشتريان در شعب اصالح 
شود و مشتريان بتوانند تمام اقدامات الزم نظير تكميل 
فرم ها را به صورت غيرحضوري انجام دهند و پس از مراجعه 
حضوري صرفاً براي احراز هويت و با صرف حداقل زمان در 

كوتاه ترين زمان ممكن امور مربوط به انجام رسد.

آخرين مهلت انتقال ارز چه زماني است؟

بان��ك مركزي در بخش��نامه اي ضوابط ارزهاي 
تامين شده از سوي اين بانك به نرخ رسمي۴۲۰۰ 
تومان��ي را تعيين و در خصوص مهلت انتقال ارز 
و نحوه برگش��ت ارزهاي انتقال نيافته نكاتي را 

مطرح كرده است.
بانك مركزي در بخش��نامه اي كه روز گذش��ته 
نهم اس��فندماه به مديري��ت و معاونت هاي امور 
بين الملل بانك ها ابالغ ك��رده، ضوابط ارزهاي 
تامين شده از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي 
۴۲۰۰ تومان��ي را تعيي��ن و در خصوص مهلت 
انتقال ارز و نحوه برگش��ت ارزهاي انتقال نيافته 

نكاتي را مطرح كرده است.
در اين بخشنامه آمده اس��ت: در صورت تامين 
ارز از سوي بانك مركزي به نرخ رسمي )معادل 
۴۲۰۰۰ ريال به ازاي هر دالر( مهلت انتقال ارز 
باب��ت حواله هاي ارزي يك م��اه از تاريخ تامين 
ارز و باب��ت اعتبارات/ بروات اس��نادي ديداري 
تا زمان سررس��يد )ارايه اس��ناد( اعتبار/برات و 
بابت اعتبارات/ بروات اسنادي مدت دار تا زمان 

سررسيد پرداخت، خواهد بود.
در صورت عدم ارايه اس��ناد حم��ل طي مهلت 
يك ماهه مندرج در بند مذك��ور، جهت انتقال 
ارز حواله هاي ارزي يا انقضاي سررس��يد اعتبار/

برات، برگشت ارز انتقال نيافته با رعايت ترتيبات 
مندرج در بند ۲ نامه عمومي مورخ 1399/8/۲8 
و بن��د ذيل و با هماهنگي بان��ك مركزي الزامي 
است. در اين ارتباط اخذ تعهدنامه هاي مربوطه 
از واردكننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانك 

الزامي است.
در صورت ع��دم انتقال ارز به ه��ر دليلي غير از 
مس��ائل تحري��م در مهلت هاي من��درج در بند 
1-1 آن بانك موظف به برگت ارز انتقال نيافته 
بالفاصله به حس��اب هاي عمليات��ي اين بانك و 
دريافت معادل ريالي آن با همان نرخ فروش اوليه 
يا نرخ خريد ارز رس��مي روز برگشت ارز به اين 

بانك )هر كدام كمتر باشد( خواهد بود.
مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از 
تاريخ 1399/8/۲8 به بعد )تاميني به نرخ رسمي 
مع��ادل ۴۲۰۰۰ ريال به ازاي ه��ر دالر از تاريخ 
صدور حواله براي كاالهاي اساسي و ضروري ۲ 
ماه و براي دارو و تجهيزات پزشكي 3۴ ماه براي 
واحدهاي تجاري و 6 ما ه براي واحدهاي توليدي 

تعيين مي گردد.
مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي تاميني 
به نرخ ارز رسمي ۴۲۰۰۰ ريال به ازاي هر دالر 
كه قب��ل از تاري��خ 1399/8/۲8 جهت واردات 
كاالهاي اساس��ي، ض��روري، دارو و تجهيزات 
پزشكي صادر گرديده اند در صورتي كه از تاريخ 
1399/8/۲8 باب��ت واردات كاالهاي اساس��ي، 
ضروري بي��ش از دو ماه و باب��ت واردات دارو و 
تجهيزات پزشكي بيش از ۴ ماه براي واحدهاي 
تجاري و بي��ش از 6 ماه براي واحدهاي توليدي 
به پايان مهلت ارايه اسناد آنها باقي مانده باشد، 
حداكثر به مهلت هاي مذكور مندرج در بند ۲-1 
محدود مي گردد و آن بانك موظف است با اخذ 
تعه��د از واردكننده ضوابط مذكور را به ايش��ان 

ابالغ نمايد.
باب��ت ارزهاي تامين��ي فوق الذك��ر مهلت ارايه 
پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كاال بابت 
حواله هاي ارزي از تاريخ صدور اعالميه تامين ارز 
و بابت اعتبارات/ بروات اس��نادي از تاريخ واريز/

ظهرنويسي اس��ناد حمل هر كدام مقدم باشد، 
حداكثر به م��دت يك ماه خواهد بود. بابت كليه 
مواردي كه بيش از يك ماه به پايان مهلت ارايه 
پروانه گمركي ورود و ترخيص قطعي كاالي آنها 
باقي مانده است، آن بانك مكلف است موضوع را 
به واردكننده ابالغ و از وي جهت ترخيص قطعي 

كاال در مهلت مذكور، تعهد اخذ نمايد.
در ص��ورت تامي��ن ارز از طريق س��امانه نظام 
يكپارچه معام��الت ارزي )نيم��ا( ارز حاصل از 
صادرات خود، ارز حاصل از ص��ادرات ديگران/

تهاتر منوط به عدم ارايه اسناد حمل طي مدت 
يك ماهه مندرج در بن��د ۴-1 جهت انتقال ارز 
حواله هاي ارزي ي��ا انقضاي سررس��يد اعتبار/

برات بانك عامل ي��ا واردكننده )هر كدام انتقال 
ارز را به عهده دارند( برگش��ت ارز انتقال نيافته 
با رعايت س��اير ترتيبات بن��د ۲ از نامه عمومي 
مورخ 1399/8/۲8 در صورت تامين از س��وي 
اين بان��ك و بند 3-۴ ذيل و ب��ا هماهنگي اداره 
بين الملل اين بانك الزامي اس��ت در اين ارتباط 
اخذ تعهدنامه هاي مربوطه از واردكننده در زمان 

مطالبه خدمت از آن بانك الزامي است.
در صورت ع��دم انتقال ارز به ه��ر دليلي غير از 
مس��ائل تحريم، در مهلت هاي من��درج در بند 
1–۴ آن بانك موظف به برگشت ارز انتقال نيافته 
بالفاصله به حس��اب هاي عمليات��ي اين بانك و 
دريافت مع��ادل ريالي آن با هم��ان نرخ فروش 
اوليه در صورت تامين از س��وي اين بانك يا نرخ 
خريد ارز بازار ثانويه اعالمي در سامانه معامالت 
يكپارچه ارز ETS روز برگش��ت ارز به اين بانك 

)هر كدام كمتر باشد( خواهد بود.
مهلت ارايه اسناد حمل حواله هاي ارزي صادره از 
تاريخ 1399/8/۲8 به بعد )تاميني از طريق بازار 
ثانويه( از تاريخ صدور حواله براي ماشين آالت و 
تجهيزات خطوط توليد مش��روط به تاييد طول 
دوره ساخت 16 ماه و براي س��اير كاالها اعم از 
مواد اوليه توليد، كاالهاي واس��طه اي و قطعات 
خط��وط توليد، دارو و تجهيزات پزش��كي ۴ ماه 
براي واحدهاي تج��اري و 6 ماه براي واحدهاي 

توليدي تعيين مي شود.

آغازي براي آزادسازي منابع بلوكه شده ايران 

كاهش قيمت دالر امريكا و يورو در بازارمردم به طمع بيت كوين، چوب حراج به اموال شان نزنند

واكنش  بازار  به آزادي  پول هاي بلوكه شده  مثبت است

پيش بيني افت قيمت اونس طال تا 1200 دالر تكليف كشور  با رمز ارزها بايد مشخص شود
س��ودآوري كاذب در برهه فعلي با  وجود ريزش هاي 
ش��ديد، بازار رمز ارزهاي ديجيت��ال را براي ايرانيان 

همچنان جذاب نگه داشته است.
بيت كوين بعد از شكست مقاومت تاريخي ۲۰ هزار 
دالري، ب��ا در پيش گرفتن رون��د صعودي، عطش 
س��رمايه گزاري را ب��راي ورود به اين ب��ازار پر زرق و 
برق افزايش داده اس��ت؛ سرمايه گذاراني كه با طمع 
ثروتمند شدن در يك شب، بدون دانش وارد چرخه 

خريد و فروش رمز ارزها شده اند.
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ب��ا تأكيد بر 
ض��رورت مديريت رمزارزها در كش��ور گفت: يا بايد 
مساله رمزارزها را كتمان و كنار بگذاريم و يا بايد آن را 

مديريت و در اختيار حاكميت قرار دهيم.
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس از ش��كل گيري پديده اي به نام رمزارزها در 
فض��اي منطق��ه اي و جهاني گفت و بي��ان كرد: چه 
بخواهيم و چ��ه نخواهيم اين اتفاق رخ داده اس��ت. 
رمزارزها بستري براي ورود سرمايه گذارها و همچنين 
استفاده از ظرفيت آنها براي فعاليت در حوزه اقتصادي 

محسوب مي شوند.
وي با تصريح بر اينكه فارغ از اينكه بازار سرمايه كشور 
چه وضعيتي دارد بايد نسبت به رمزارزها توجه ويژه 
داشته باش��يم، اظهار كرد: وضعيت نامناسب فعلي 
بورس سبب شده است برخي از افراد جامعه به سمت 

رمزارزها حركت كنند.
در حالي كه سرمايه گذاري در رمز ارزها بسيار پرريسك 
اس��ت رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر ضرورت مديري��ت رمزارزها در 
كشور، بيان كرد: از دوره گذشته مجلس و در كميسيون 
اقتصادي به موض��وع ارزهاي ديجيتال ورود كرديم و 
اعتقاد داشتيم مجموعه اي از دستگاه ها در اين حوزه 
بايد تصميم گيري و شفاف سازي كنند. در حقيقت يا 
بايد مساله رمزارزها را كتمان و كنار بگذاريم و يا بايد آن 

را مديريت و در اختيار حاكميت قرار دهيم.
وي با تصريح بر اينكه بايد از ظرفيت رمزارزها استفاده 
ش��ود، عنوان كرد: يك��ي از ظرفيت ه��اي رمزارزها 
استفاده از آنها در مواجهه با تحريم است و در كنار آن 
مي توان از آن در فضاي اقتصادي داخلي و بين الملل 
استفاده كرد. از اين منظر كميسيون اقتصادي به اين 
حوزه ورود كرده است و جلس��ات متعددي با بانك 

مركزي، وزارت اقتص��اد و وزارت صمت و همچنين 
وزارت نيرو به دليل برق مصرفي، برگزار كرديم.

همچنين دانيال دارايي تحليلگر و كارش��ناس بازار 
رمزارزهاي ديجيتال با اشاره به افزايش شديد التهاب 
بازار در روزهاي اخير گفت: بيت كوين در حال حاضر 
داراي حباب قيمتي است و شاهديم كه در سه هفته 
اخير، علي رغم تبليغات و ورود شركت هاي بزرگ اعم 
از گري اسكيل، تسال، توييتر و تبليغات جهاني، نه تنها 
موفق به ادامه روند صعودي نش��د، بلكه ريزش هاي 
شديد و كم س��ابقه اي نيز از سوي پرچمدار رمزارزها 
بوديم كه به تب��ع آن نزول قيمتي فاحش در س��اير 

كريپتوها نيز اتفاق افتاد.
وي ادامه داد: فراموش نكنيم بيت كوين در ماه مارچ  
قيمت 1۰۰ ميليون تومان را تجربه كرد و زماني كه 
در ماه فوريه به قيم��ت يك ميليارد تومان و باالتر از 
آن رس��يد، عطش خريد آن در ايران لحظه به لحظه 
افزايش يافت.اكثر مردم جهان انتظار ديدن س��قف 
قيمتي بيت كوين را در محدوده 1۰۰ الي ۲۰۰ هزار 
دالري دارن��د، اما انتظار س��رمايه گذاران حرفه اي و 

بزرگ، خريد در منطقه ۲8 هزار دالر است.
تحليلگر بازارهاي اقتصادي ايران اظهار كرد: نتيجه 
واضح اين اس��ت كه بيت كوين تا زماني كه محدوده 
نزولي 3۰ هزار دالري را تجربه نكند، سرمايه گذاران 
بزرگ، وارد اين ارز نخواهند شد و اين موضوع باعث 

تداوم بيشتر روند رو به كاهش اين رمز ارز مي شود.
دارايي با هشدار به سرمايه گذاران براي ورود به بازار 
ارزهاي ديجيتال، اذعان كرد: خريد هيجاني و ورود 
هيجاني به ب��ازار ارزديجيتال به دليل طمع، ممكن 
اس��ت تجربه هاي جبران ناپذيري را رق��م بزند و به 
مردم توصيه مي كنم براي خود س��راب نساخته و به 

اموالشان چوب حراج نزنند.
وي خاطرنش��ان ك��رد: متاس��فانه برخي اف��راد با 
تصميم ه��اي هيجاني و تصور اينكه ث��روت در بازار 
تحت اختيار بيت كوين اس��ت، با طمع فراوان، تمام 
يا بيش��تر دارايي خود را بدون دانش درگير رمز ارز 
مي كنن��د و به محض كمترين كاهش ب��ازار با زيان 
گسترده تصميم به خروج مي گيرند. نكته خطرناك تر 
اين است كه همين افراد دوباره در قيمت باالتر به بازار 
ورود مي كنند و با تكرار همين چرخه، باعث آب شدن 

سرمايه خود مي شوند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
معامالت ارزي صرافي ها در دومين روز هفته، بيانگر 
افت نسبي ش��اخص ارزي در كانال بيست و چهار 
ه��زار توماني اس��ت.قيمت دالر آزاد نيز ۲5 هزار و 
۲۰۰ تومان، قيمت يورو 3۰ ه��زار و 5۰۰ تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 95۰ تومان اعالم شده است. 
بر اين اس��اس در معامالت يكشنبه دهم اسفندماه 
بازار ارز، هر اس��كناس دالر امري��كا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كش��ور به نرخ ۲۴31۰ تومان 
از مردم خري��داري مي ش��ود و در مقابل با كاهش 
۴36 توماني نس��بت به نرخ پاياني روز قبل، به نرخ 
۲۴8۰۲ تومان به متقاض��ي دريافت دالر فروخته 
مي ش��ود. همچنين در اين صرافي ها، هر اسكناس 
يورو به ن��رخ ۲9۴۴6 تومان از مردم خريداري و در 
مقابل به قيمت3۰۰۴1 تومان به متقاضي دريافت 
يورو فروخته مي شود كه نسبت به روز شنبه، ۴۰6 

تومان كاهش يافته است.
در ب��ازار آزاد قيم��ت طالي18عي��ار هرگرم يك 
ميليون و ۷5 ه��زار تومان، قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح جديد11 ميلي��ون و 5۰ هزار تومان 
و قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۰ 
ميليون��و ۷5۰ هزار تومان، نيم س��كه بهار آزادي 6 
ميلي��ون و 35۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 
3 ميليون و 95۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ 
ميليون و 35۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون 

و 6۷۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است.
قيمت طال و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به 
روزكاري قبل با كاهش همراه شده است؛ سكه طي 
روزهاي گذشته از كانال 1۲ ميليوني عقب نشيني 
كرده و به كان��ال 11 ميليوني بازگش��ت؛ از جمله 
داليل اصلي نوس��ان در بازار طال و س��كه تغييرات 
قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در 
بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.نرخ 
خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

   پيش بيني افت قيمت طال تا ۱2۰۰ دالر
در سال جاري ميالدي

موسسه فيچ پيش بيني كرد كه ممكن است قيمت 

طال تا سال ۲۰۲3 به 1۲۰۰ دالر در هر اونس برسد.
موسسه بين المللي فيچ پيش بيني كرد قيمت طال 
در س��ال ۲۰۲1 به 16۰۰ دالر در هر اونس كاهش 
خواهد يافت و در س��ال ۲۰۲۲ با افزايش تقاضاي 
حاصل از سرمايه گذاري و خريدهاي بانك مركزي، 

به 1۴۰۰ دالر در هر اونس برسد.
به گفته فيچ، قيمت بسياري از كاالها در كوتاه مدت 
با بهبود تقاضا س��ود مي برند در حالي كه عرضه كم 
باقي مي ماند و موجودي هاي انبارها كم مي شوند. 
اين آژانس پيش بيني مي كند قيمت طال تا س��ال 

۲۰۲3 به 1۲۰۰ دالر در هر اونس كاهش يابد.
اخيراً قيمت اين فلز گرانبها تحت فشار قابل توجهي 
بوده است. قيمت طال در اين هفته به زير18۰۰ دالر 
رسيد و زيان هاي ناشي از تقاضاي ضعيف اين فلز و 
افزايش نرخ سود اوراق قرضه دولتي اياالت متحده 
باعث كاهش قيمت طال ش��د.روز جمعه قيمت هر 
اونس بيش از ي��ك درصد كاهش يافت و به 1۷3۴ 

دالر در هر اونس رسيد.

    قيمت فعلي ارز با واقعيت اقتصاد 
كشور سازگار نيست

رييس جمهور گف��ت: قيمت فعل��ي ارز با واقعيت 
اقتصاد كشور سازگار نيست و رو به كاهش خواهد 
بود.رييس جمهور با اش��اره به اينكه دولت همواره 
در پي آن بوده كه بتوان��د ارز را به قيمت واقعي آن 
نزديك كن��د و قيمت فعلي را ب��ه هيچ وجه به نفع 
اقتصاد كشور ندانسته، تصريح كرد: اخالل تحريم ها 
در م��راودات بانكي و ارزي كش��ور و س��ودجويي 
كاسبان تحريم، عوارض جنگ اقتصادي را تشديد 
كرد كه بحمداهلل اين فضا در حال كم رنگ ش��دن 
است. دولت تالش دارد با ايجاد اجماع و هماهنگي با 
همه دستگاه ها و بخش هاي مختلف كشور و كاستن 
عوارض غير اقتصادي موثر بر فضاي اقتصادي كشور 
و بازار س��رمايه و تالش براي آزادسازي منابع ارزي 
بلوكه شده، بتواند س��ريع تر قيمت ارز را به قيمت 

واقعي آن نزديك كند.
رييس جمهور همچنين با اش��اره به شرايط جديد 
ايجاد شده در روند مذاكرات با كشورهايي كه منابع 
ارزي ايران را با فشار امريكا مسدود كرده بودند، ابراز 

اميدواري كرد شاهد روند كاهشي نرخ ارز باشيم.

بخشنامه بانك مركزي در مورد 
مهلت انتقال ارز و انتقال نيافته



گروه بورس|
عجله دس��تگاه هاي دولتي براي برگزاري هرچه زودتر 
انتخابات شركت هاي استاني، همچنان ترديدهاي زيادي 
درخصوص آن وجود دارد. برخي از اين پرسش ها مربوط 
به نحوه برگزاري خود اين انتخابات است. بخش ديگر نيز 
فرآيندهاي اين انتخابات و اختيارات وسيع و كم نظيري 
است كه به هيات مديره هاي اين شركت ها اعطا مي شود 
كه مي تواند به سرچشمه رانت و فساد عظيمي در تاريخ 
اقتصاد ايران تبديل ش��ود.  آزادس��ازي سهام عدالت در 
دومين ماه سال جاري باعث شد كه بسياري از مشموالن 
سهام عدالت با انتخاب روش هاي مستقيم و غير مستقيم 
سهام خود را اداره كنند و مديريت اداره سهام را عهده دار 
شوند. در ميان سهام عدالت افرادي كه در مهلت درنظر 
گرفته شده براي انتخاب نحوه مديريت سهام خود اقدام 
نكرده اند، به صورت غيرمس��تقيم و توسط شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني مديريت خواهند شد. در نتيجه اين 
گروه از اشخاص، سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني محسوب مي ش��وند. از ميان حدود ۴۹ميليون 
سهامدار عدالت، ۱۹ميليون نفر روش مستقيم و حدود 
۳۰ميليون نفر، روش غيرمس��تقيم را انتخاب كرده اند. 
اين در حالي اس��ت كه تعداد بسيار زيادي از ۳۰ميليون 
نفر، اطالع دقيقي از آينده س��هام خ��ود و نحوه فعاليت 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني ندارند.  به گفته زهرا 
جمكران، مديرعامل شركت تعاوني شماره ۳ شهرستان 
قم، در ماده يك آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، 
تعريف شركت هاي تعاوني و شركت هاي سرمايه گذاري 
سهام عدالت موجود است. در تبصره يك ماده چهاردهم 
نيز اشاره ش��ده است كه سازمان خصوصي سازي بايد از 
محل تسويه سود براي عملكرد سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
به اين ش��ركت ها حق و حقوقي ارايه دهد كه س��ازمان، 
اين ام��ر را قبول نكرده و تاكنون هم انجام نداده اس��ت. 
شركت هاي س��رمايه گذاري س��هام عدالت استاني كه 
درحال حاضر سهامي عام شده اند، طبق ماده ۳۵ قانون 
اجرايي توزيع سهام عدالت كشوري و اجراي سياست هاي 
اصل ۴۴ قانون اساسي، با شركت هاي تعاوني سهام عدالت 

شهرستاني تشكيل شدند.

    روش برگزاري انتخابات س�رمايه گذاري هاي 
استاني سهام عدالت چگونه است؟

مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
و انتخابات آنها در ۲۰ اسفندماه سال جاري، به صورت 
الكترونيكي برگزار خواهد شد و بعد از تاييد صالحيت 
كانديداها بايد توسط س��ازمان بورس تاييد و مراحل 
احراز شرايط، طي شود. بنابراين معرفي از طريق سايت 
سازمان بورس و پس از تاييد صالحيت انجام مي شود 
و س��هامداران روش غيرمستقيم مي توانند باتوجه به 
اين انتخابات، ف��رد مورد نظر خ��ود را انتخاب كنند. 
نحوه ورود و حضور سهامداران در مجامع الكترونيكي 
ش��ركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني از طريق درگاه 
يكپارچه ذي نفعان بازار سرمايه است. از طرفي، براي 
ورود و بهره مندي از مزاياي اين درگاه، سهامدار بايد در 

سامانه سجام ثبت نام كنند. افرادي كه در سامانه سجام 
ثبت نام كرده اند، اطالعات هويتي، بانكي و همچنين 
مالكيت ش��ماره تلفن همراه آنها ب��ا مراجع ذيصالح، 
راستي آزمايي شده و مورد تاييد است. در صورتي كه 
مشموالن غيرمستقيم سهام عدالت در سجام ثبت نام 
نكنند، در روز انتخابات نمي توانند وارد سامانه شوند و 

در انتخابات شركت كنند.

    ابهامات در روند برگزاري انتخابات و تضييع 
حقوق مردم

اولين نكته درخصوص برگزاري انتخابات شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني اين است كه در آيين نامه اجرايي 
سهام عدالت به برگزاري مجامع به صورت الكترونيكي 
اشاره نشده و برگزاري مجامع به صورت حضوري در 
اساسنامه ذكر شده است. بنابراين بايد مطابق با قانون، 
چنين موردي را به بند يا مصوب��ه اي اضافه كنند و با 
برگزاري مجمع فوق العاده، در اساسنامه درج شود. عدم 
اطالع بسياري از مردم از برگزاري انتخابات شركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني س��هام عدالت، يكي ديگر از 
جدي ترين موانعي اس��ت كه مسووالن برگزاري اين 
انتخابات و نهادهاي برگزاركننده، به آن توجهي نداشته  
و ندارند. باوجود اينكه علي عسكري، معاون وزير اقتصاد 
اذعان كرده است كه در حال حاضر، ۷۰ الي ۸۰درصد از 
سهامداران به اينترنت دسترسي دارند، مي توان گفت 
بسياري از مشموالن سهام عدالت باوجود دسترسي 
به اينترن��ت، هيچگونه اطالعات��ي درخصوص روند 
برگزاري انتخابات ندارند و از حقوق قانوني خود براي 
انتخاب كردن و انتخاب شدن، آگاه نيستند. بنابراين 
بزرگ ترين انتخابات اقتصادي كشور كه كه اصلي ترين 
هدف آن بايد كمك به دهك هاي كم درآمد جامعه و 
بهره مندي آنها از منافع آزادسازي سهام عدالت درنظر 
گرفته شود، درنهايت به ضرر آنها تمام و حق بسياري 
از اين س��هامداران، ناديده گرفته خواهد شد. اين در 
حالي است كه اساسا مردم اصلي ترين مديران سهام 

عدالت هس��تند و بايد بيش از هر فرد ديگري در روند 
تصميمات و اقدامات اين شركت هاي سرمايه گذاري 
قرار بگيرند.  از س��وي ديگر اين امكان وجود دارد كه 
در روش الكترونيكي و ارس��ال پيامك، تقلب صورت 
گيرد و برخي از اش��خاص كه براي عضويت در هيات 
مديره نامزد شده اند، اقدام به جمع آوري راي بيشتر از 
اين طريق كنند. شركت هاي تعاوني سهام عدالت نيز 
پيش از جمع شدن، برنامه و متولي مشخصي نداشتند 
و در انتخاب اعضاي هيات مديره آنها آنطور كه بايد و 
شايد حساسيت به خرج داده نمي شد. در حال حاضر 
نيز كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني قصد دارند 
از سهام افراد به عنوان سرمايه استفاده كنند، ممكن 
است اين نامزدها شايستگي الزم براي مديريت چنين 
س��رمايه بزرگي را به دس��ت نياورند. ب��ا وجود اينكه 
سهام عدالت متعلق به مردم است و بسياري از افرادي 
كه روش غيرمس��تقيم را انتخاب كرده ان��د، از ارزش 
س��هام و دارايي خود و اهميت چگونگي مديريت آن 
آگاه نيس��تند، در مسيري كه توس��ط وزارت اقتصاد 
پيش بيني و تعبيه شده اس��ت متضرر خواهند شد. 
درواقع در بسياري از مراحل اين انتخابات، صورتي از 
عدم شفافيت ديده مي شود و توزيع بخشي از سرمايه 
اين شركت هاي سرمايه گذاري استاني مي تواند منجر 
به رانتي عظيم شود. اين در حالي است كه هنوز نحوه 
تخصيص س��رمايه هاي اوليه به اين شركت ها شفاف 
نيس��ت و خود محل پرسش و شبهات مختلف است. 
همچنين انتخابات ۱۵شركت از مجموع شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به دور دوم موكول شده است 
و براي برگزاري مجمع در چنين حالتي، به حد نصاب 
رسيدن شركت كنندگان در انتخابات الزامي ندارد. اين 
موضوع نيز مي تواند نحوه اداره اين ۱۵شركت توسط 
هيات مديره را زير سوال ببرد. شركت هايي كه اكنون 
بزرگ ترين دارايي بخش عمده اي از طبقات ضعيف 
و كم درآمد جامعه در اختيار هي��ات مديره هاي اين 

شركت ها است.

    ش�ركت در انتخابات اس�تاني س�هام عدالت 
مشروط به ثبت نام در سجام است

محمدرضا پوررضايي، مش��اور اجرايي س��هام عدالت در 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي به برگ��زاري انتخابات 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت اشاره كرد و گفت: 
مجامعي كه قرار است ٢٠ اسفند ماه برگزار شود به صورت 
الكترونيكي خواهد بود و با توجه به جمعيت زياد سهامداران، 
مسائل مربوط به كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي به 
هيچ عنوان نيازي به مراجعه حضوري مردم براي مشاركت 
در انتخابات نيست. نكته اي ديگر كه بايد براي انتخابات پيش 
رو مورد توجه قرار گيرد اين است كه فقط افرادي مي توانند 
در انتخابات هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
مشاركت كنند كه نسبت به ثبت نام در سجام اقدام كرده 
باشند. پوررضايي خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه افراد 
مراحل مربوط به ثبت نام در س��جام را انجام نداده باشند 
امكان دسترسي به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند 
داشت و اين افراد به دليل عدم ثبت نام در سجام با محدوديت 
براي حضور در انتخابات مواجه خواهند شد. مجمع حدود 
۱۶ استان در نوبت اول به صورت الكترونيكي برگزار شده 
است؛ بنابراين در ۲۰ اسفند نوبت دوم برگزاري مجامع اين 
ش��ركت ها و همچنين مجامع نوبت اول در سطح كشور 
به صورت سراسري برگزار مي شود. وي خاطرنشان كرد: 
نكته ديگر اين است كه انتخابات ۲۰ اسفند، بزرگ ترين 
انتخابات اقتصادي كشور با ۳۰ ميليون سهامدار غيرمستقيم 

شركت هاي سرمايه گذاري استاني محسوب مي شود.

     مزاياي ثبت نام در سجام
وي به نخس��تين مزيت ثبت نام در سجام اش��اره كرد و 
افزود: هرگونه نقل و انتقال و خريد و فروش سهام از طريق 
سامانه سجام با سرعت بيشتر و به صورت مطمئن تر انجام 
مي ش��ود.افرادي كه از طريق شركت سپرده گذاري سود 
خود را درياف��ت مي كنند در صورت ثبت نام در س��جام 
مي توانند از طريق يك روند مطمئن و كارآمد س��ود خود 
 را دريافت كنند.مش��اور اجرايي سهام عدالت در شركت 
سپرده گذاري مركزي خاطرنش��ان كرد: در صورتي كه 
مشموالن غيرمستقيم س��هام عدالت در سجام ثبت نام 
نكرده باشند، به طور طبيعي در روز انتخابات نمي توانند 
وارد سامانه شوند و در انتخابات شركت كنند. سهامداران 
مي توانند تا ۶۰ درصد از سهام عدالت خود كارت اعتباري 
دريافت كنند و به جاي فروش س��هام خود از تسهيالت 
بانك ها استفاده كنند در حالي كه اگر سجامي نشده باشند 
از اين خدمت محروم مي شوند. به گفته پوررضايي، خدمات 
متعددي براي سهامداران در نظر گرفته شده است كه الزمه 
بهره مندي از اين خدمات، ثبت نام در سجام است. مشاور 
اجرايي سهام عدالت در شركت سپرده گذاري مركزي گفت: 
مجموع ش��ركت هاي مربوط به سهام عدالت ۴۹ شركت 
است كه ۳۶ شركت وارد بورس شده اند و جزو شركت هاي 
مثبت بازار سرمايه مي شوند، همچنين ۱۳ شركت ديگر 
جزو شركت هاي غيربورسي هستند. سهامداران با ورود به 
سامانه سهام عدالت و ورود كد ملي مي توانند از جزييات و 

تعداد سهام خود در بازار مطلع شوند.
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 راه كنترل تورم
تامين مالي از بازارسرمايه

پيمان حدادي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو 
س��نا گفت: در خصوص تامين مالي از طريق بازار 
سرمايه )چه بخش خصوصي و چه دولتي( به طور 
عمده يا با فروش سهام يا با انتشار اوراق بدهي انجام 
مي شود. در روش انتش��ار اوراق بدهي، اين امكان 
وجود دارد كه مي��زان نرخ بازدهي يا بهره آن اوراق 
افزايشي شود كه اين ش��رايط هم به كنترل تورم 
مي انجامد. اين كارش��ناس بازارسرمايه در بررسي 
اين موضوع توضي��ح داد: در چنين فضايي، پول ها 
بيشتر به سمت اوراقي مي روند كه بازدهي باالتري 
داشته و بدون ريسك هستند، بر اين اساس عمدتا 
با جمع آوري نقدينگي س��رگردان و هدايت آنها به 
س��مت اوراق براي تامين مالي تا ح��دود زيادي از 
تالطم و نوسان قيمت بازاراها كاسته مي شود. وي 
در ادامه افزود: همچنين از اين طريق، پول ها بيشتر 
به سمت اهداف دولت )در رابطه با اهداف جاري يا 
عمراني( مي رود و معموال س��بب افزايش قيمت يا 
تورم نخواهد ش��د. تامين مالي بخش خصوصي از 
طريق بازارسرمايه در خصوص پروژه ها و با اهداف 
بلندمدت انجام مي ش��ود و بنابراين به تورم منجر 
نمي شود؛ در مجموع روش تامين مالي كه منجر به 
ايجاد تورم باشد در بازارسرمايه وجود ندارد. پيش 
از اين مطرح شده بود كه رشد بورس به ايجاد تورم 
منجر مي شود، اما ثابت ش��د كه اين فرضيه كامال 
اشتباه اس��ت، زيرا با ريزش بازارس��رمايه با ادامه 
روند صع��ودي تورم رو ب��ه رو بوديم. اين تحليلگر 
بازارسرمايه اظهار كرد: اصوال روش هاي تامين مالي 
تورم زا بايد از طريق دولت انجام شود كه يك طرف 
آن بانك مركزي يا بانك ها باشد. در واقع، آنجايي كه 
دولت از بانك مركزي يا بانك ها استقراض مي كند 
و در گام بعدي بانك ها مجبور به استقراض از بانك 
مركزي مي شوند )ممكن است اضافه برداشت داشته 
باشند(؛ اين موضوع، س��بب باال رفتن پايه پولي و 
ايجاد تورم مي ش��ود. حدادي اظهار كرد: پيش از 
اين مطرح شده بود كه رش��د بورس به ايجاد تورم 
منجر مي شود، اما ثابت ش��د كه اين فرضيه كامال 
اشتباه است، زيرا با ريزش بازارسرمايه با ادامه روند 
صعودي تورم رو به رو بوديم. وي بازارسرمايه را يكي 
از مناس��بترين بازارها، براي تامين مالي دانست و 
افزود: اوال بلندمدت تر است و مانند بانك نيازي به 
تسويه و پرداخت اصل تسهيالت ندارد، همچنين 
ابزارها و روش هاي مختلف��ي براي تامين مالي در 
اين بازار وجود دارد كه مي تواند در نرخ تامين مالي، 
انعطاف داش��ته باشد و نيز در مدت زمان پرداخت. 
حتي اين تامين مالي مي تواند صرفا بدهي نباشد 
بلكه به صورت مشاركتي هم مي تواند انجام شود و 
ريسك و بازده را در هر دو طرف سرمايه گذار و تامين 
مالي كننده تقسيم و منتقل كند. حدادي در پايان 
به سرمايه گذاران توصيه كرد: همانطور كه روزهاي 
بسيار مثبت بازار با اصالح رو به رو شدند، روزهاي 
منفي بازار هم پايان يافته و بازار به حالت قبل خود 
باز خواهد گش��ت و روزهاي مثبت بازارس��رمايه 
بازخواهند گشت. مديريت س��رمايه در اين روزها 
بسيار مهم است. سرمايه گذاران الزم است پورتفوي 
تشكيل داده و حد ضرر را رعايت كنند تا از شرايط 

كنوني بازار گذر كنيم.

نزول دوباره شاخص بورس
براساس معامالت روز يكش��نبه بيش از دو ميليارد و 
هفت ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۴ هزار و ۷۷۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۲۸ واحد كاهش 
به ۴۳۲ هزار و ۳۷۳ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با ۶۷۱ واحد افت به ۲۸۲ هزار و ۴۵۱ واحد رس��يدند. 
شاخص بازار اول هفت هزار و ۳۳۲ واحد و شاخص بازار 
دوم ۱۳ هزار و ۸۱۴ واحد كاهش داشتند. حقوقي ها در 
اين روز حدود ۳۲۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد ه��زار و ۹۰۰ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۳۶درصد يعني ۶۹۰ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان ۱۷درصد از 
كل معامالت ش��د. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به 
بازارسهام در سه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت 
شيميايي« و »شركت هاي چندرشته اي صنعتي« رقم 
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »استخراج 
كانه هاي فلزي« و »مواد و محصوالت دارويي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. آخرين قيمت ۲۲نماد حداقل يك 
درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 
۵۶۵نماد با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه 
بوده اند. عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد »فرآوري 
معدني اپال كاني پارس« با ۳۸۹ واحد، »بانك اقتصاد 
نوين« با ۶۰ واحد، »داده گس��تر عصر نوين هاي وب« 
با ۲۰ واحد، »سيمان صوفيان« با ۱۰ واحد، »لبنيات 
پاك« با ۱۰ واحد، »ايران مرينوس« با ۹ واحد و »تجارت 
الكترونيك پارسيان« با ۹ واحد تاثير مثبت را بر شاخص 
بورس داشتند. نماد »فوالد مباركه اصفهان« با يك هزار 
و ۹۶ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
ب��ا ۷۷۹ واحد، »صنايع پتروش��يمي خليج فارس« با 
۶۴۵ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با ۵۵۷ واحد، 
»ملي صنايع م��س ايران« ب��ا ۵۴۹ واحد، »معدني و 
صنعتي چادرملو« با ۴۷۱ واحد، »بانك ملت« با ۳۶۲ 
واحد، »پااليش نفت اصفه��ان« با ۳۶۲ واحد و »نفت 
و گاز پتروش��يمي تامين« با ۳۶۰ واحد تاثير منفي بر 
ش��اخص گذاش��تند. برپايه اين گزارش، روزگذشته 
نماد »پتروش��يمي بوعلي سينا«، »س��رمايه گذاري 
سيمان تامين«، »تامين سرمايه امين«، »بانك اقتصاد 
نوين«، »فوالد مباركه اصفهان«، »سيمان صوفيان« و 
»داده گستر عصر نوين هاي وب« در گروه نمادهاي پر 
تراكنش قرار گرفتند. گروه كانه فلزي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۳۳۷ ميليون و ۳۰۸ هزار برگه سهم به ارزش چهار 
هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. امروز شاخص 
فرابورس نيز حدود ۶۶ واحد كاهش داش��ت و بر روي 
كانال ۱۶ هزار و ۹۲۰ واحد ثابت ماند، همچنين در اين 
بازار ۶۵۸ ميليون و ۹۴۸ هزار برگه سهم به ارزش ۷۲ 
هزار و ۲۱۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.در روز مذكور 
نمادهاي »پتروشيمي غدير«، »پتروشيمي مارون«، 
»فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال«، »داروسازي 
سبحان انكولوژي«، »هتل پارسيان كوثر اصفهان«، 
»پخش البرز« و »توس��عه خدم��ات دريايي و بندري 
سينا« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند. همچنين 
»پليمر آريا ساسول«، »پتروشيمي زاگرس«، »شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين«، »سنگ آهن گهرزمين«، 
»پتروشيمي تندگويان«، »موسسه اعتباري ملل« و 
»شركت آهن و فوالد ارفع« هم تاثير منفي بر شاخص 

بورس را ثبت كردند.

حواشي انتخابات سهام عدالت بيش از پيش شد

سهامداران عدالتي كه ناديده گرفته شدند!



مجيد  اعزازي| 
در يازدهمين ماه از س��ال 99 تعداد ماه هاي داراي 
رشد ميليوني ميانگين قيمت مسكن تهران، به 11 
ماه رسيد. اگرچه اين ركورد در تاريخ اقتصاد مسكن 
تهران و كش��ور بي سابقه است، اما همه 11ماه رشد 
ميليوني قيمت مسكن طي 35 ماه گذشته رخ داده 
است، يعني از اول س��ال 97 كه جهش نرخ ارز آغاز 
ش��د. آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن 
تهران طي بهمن سال جاري را گزارش كرده است، 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني با افزايش 
كمي بيش از يك ميليون تومان نس��بت به دي 99 
)3.7 درصد رشد( به 28 ميليون و 389 هزار تومان 
رسيده است. در بهمن سال گذشته متوسط قيمت 
هر متر مربع آپارتمان در تهران، 14 ميليون و 397 
هزار تومان بوده كه در بهمن سال جاري رشد97.2 
درصدي را تجربه كرده اس��ت. در اين حال، برآيند 
تحوالت قيمتي مسكن تهران طي 11 ماهه نخست 
س��ال جاري معادل رش��د 63.5 درص��دي قيمت 
مس��كن در قياس با دوره مشابه س��ال قبل گزارش 
ش��ده و ميانگين قيمت هر متر مربع مس��كن را در 
پايان 11 ماهه نخس��ت سال جاري به 23 ميليون و 
283 هزار تومان رسانده است. به گزارش »تعادل« 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن تهران در ماه هاي 
اسفند 97 )با رشد 10.7 درصد(، ارديبهشت 98 )با 
رش��د12.5 درصد(، آذر 98 )با رش��د 8.5 درصد(، 
اسفند 98 )با رشد 8.5 درصد(، ارديبهشت )با رشد 
11 درصد(، شهريور 99 )با رشد 5.2 درصد( مهر 99 
)با رشد 10 درصد( و بهمن 99 )با رشد 3.7 درصد( 
بيش از يك ميليون تومان نسبت به ماه قبل از خود، 
افزايش يافت. اما اين ش��اخص در هر يك از ماه هاي 
خرداد، تير و مرداد س��ال جاري بي��ش از 2 ميليون 

تومان افزايش را تجربه كرده است.

    رشد 413 درصدي قيمت ملك در 35 ماه
بررس��ي هاي آماري حاك��ي از اين اس��ت كه طي 
35ماهه گذش��ته متوس��ط قيمت هر مت��ر واحد 
مسكوني به طور مترتب )به استثناي مرداد، شهريور 
و آب��ان 98 و فروردي��ن و آذر 99 كه رش��د قيمت 
مسكن منفي بود( رش��د كرده و از متري 5 ميليون 
و 528ه��زار تومان در فروردين 97 به 28 ميليون و 
389 هزار تومان در بهمن 99 رسيده، رشدي معادل 

413درصد است.

    سبقت قيمت مسكن از تورم
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از اين است كه طي 11 
ماهه نخست س��ال جاري، در ماه هاي فروردين، آبان 
و آذر تورم ماهانه مس��كن از نرخ تورم ماهانه عمومي 
عقب افتاده اس��ت و قدري حباب مسكن تخليه شده 
يا دستكم از فربه تر شدن آن جلوگيري شده است. در 
دي ماه اما تورم ماهانه مس��كن و تورم ماهانه عمومي 
روي عدد 1.8 درصد به يكديگر رس��يدند. در بهمن 
ماه س��ال جاري نيز تورم ماهانه مسكن 3.7 درصد و 
تورم ماهانه عمومي 2 درصد ثبت ش��دند. از اين رو، 
شاهديم كه تورم مس��كن 1.7 درصد از تورم عمومي 
جلو افتاده اس��ت و بار ديگر، تحوالت قيمتي در بازار 
مسكن تحت تاثير نوسان در بازار ارز و همچنين تغيير 
چشم انداز انتظارات تورمي قرار گرفته است. نرخ ارز 
در ابتداي بهمن ماه كمي بيش از 22 هزار تومان بود 
اما در پايان بهمن ماه به 25 ه��زار و 250 هزار تومان 
رس��يد. در ماه مورد نظر كه آغ��ازش همزمان با آغاز 
رياس��ت جمهوري جو بايدن در امريكا ب��ود، انتظار 
مي رفت كه او به سرعت دستورات تحريم آميز ترامپ 
را لغو كن��د كه نكرد و از همي��ن رو از نيمه بهمن ماه 
كه رويكرد بايدن نس��بت به پرونده هسته اي ايران تا 
حدودي مشخص ش��د، بار ديگر قيمت دالر روندي 
صعودي در پيش گرفت. از همين رو، ساير بازارها، البته 

به غير از بازار سهام، روند صعودي در پيش گرفتند.

     تداوم يخبندان در معامالت ملك
بر اساس گزارش بانك مركزي، اگر چه تعداد معامالت 
ملك در بهمن سال جاري با 3 هزار و 917 فقره نسبت 
به ماه قبل رشد 11.4 درصدي را تجربه كرده است اما 
اين تعداد معامله مس��كن در قياس با بهمن سال 98 
افت 70.5 درصدي را برجاي گذاش��ته است. چرا كه 
در بهمن سال گذشته تعداد معامالت 13 هزار و 264 
فقره بوده است. در اين حال، مقايسه دوره هاي 11 ماهه 
سال هاي 97، 98 و 99 نشان مي دهد كه پس از افت 
35.6 درصدي تعداد معامالت در سال 98، معامالت 
ملك نتوانسته اين افت را جبران كند. تعداد معامالت 
ملك در دوره 11 ماهه 97 حدود 113 هزار و 984 فقره 
بود كه در سال 98 به 73 هزار و 359 فقره نزول كرد و 
سال جاري نيز با رشد 6.4 درصدي نسبت به سال قبل 

به 78 هزار و 30 فقره رسيده است.
در اين حال، اين نكته نيز قابل توجه است كه در بهمن 
س��ال جاري، همچون ماه هاي فروردين، آبان، آذر و 
دي سال جاري تعداد معامالت كمتر از 5 هزار فقره در 
ماه ثبت ش��ده است. در فروردين سال جاري به دليل 
ش��يوع كرونا و تعطيلي بنگاه هاي معامالتي تا شنبه 
23 فروردين فقط 1200 فقره معامله ملكي در تهران 
ثبت ش��د. در اين حال، اگر چ��ه تعطيلي دو هفته اي 
بنگاه هاي معامالتي در آذرماه )به دليل شيوع بيش از 
اندازه كرونا( عاملي موثر در افت تعداد معامالت ملكي 

به زير 5 هزار فقره به ش��مار مي رف��ت، اما روند نزولي 
معامالت ملك ط��ي دو ماهه آب��ان و آذر تحت تاثير 
تحوالت عرصه سياس��ت خارجي )ناشي از برگزاري 
و نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا( و تعديل 
انتظارات تورمي در بازارهاي موازي نيز بود. در دي 99 
به دليل احتياط خريداران و در بهمن سال جاري نيز به 
دليل احتياط فروشندگان براي ورود به بازار مسكن و 
عرضه ملك خود كه ناشي از تغيير افق انتظارات تورمي 
بود، همچنان تعداد معامالت آپارتمان در تهران زير 5 

هزار فقره باقي ماند.
به گ��زارش »تعادل«، افت معام��الت ملك از ابتداي 
سال 97 )طي 35 ماهه اخير( ملموس است. مساله اي 
كه در اس��تارت خوردن دور جدي��د جهش قيمتي 
مسكن ريش��ه دارد و منجر به تضعيف شديد قدرت 
خريد متقاضيان مصرفي و حذف آنها از اين بازار شده 
است. از اين رو، طي سه سال گذشته، عمده متقاضيان 
مسكن، متقاضيان تعويض و تبديل مسكن و متقاضيان 
سرمايه گذاري )افرادي كه آپارتمان مي خرند و اجاره 
مي دهند( بوده اند. البته در مقاطعي كه شرايط فراهم 
بوده متقاضيان س��فته بازي )افرادي كه در دوره هاي 
كوتاه مدت معامالت ملكي متعددي انجام مي دهند 
و هدفش��ان نوس��ان گيري از بازار مس��كن است نه 

اجاره داري( نيز در بازار مسكن فعاليت داشته اند.

    منطقه يك همچنان پيشتاز قيمت ها 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، واحدهاي مسكوني 
زير 5 سال س��اخت در معامالت مسكن ماه گذشته 
بيشترين تعداد معامله هاي مسكن را با 39.4 درصد به 
خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر، بيشترين تعداد 
معامالت مسكن در ميان مناطق 22 گانه شهر تهران به 
منطقه 5 با سهم 13.5 درصد از كل معامالت اختصاص 
داش��ت. در رتبه هاي بعدي مناط��ق 10 و 4 تهران با 
س��هم هاي به ترتيب 8.7 و 8.1 درص��دي قرار دارد. 
گران ترين منطقه تهران طبق سال هاي اخير به منطقه 
يك با متوس��ط قيمت 58 ميليون و 990 هزار تومان 
در هر مترمربع اختصاص داش��ت. ارزان ترين منطقه 
تهران نيز منطقه 18 با متوس��ط متري 11 ميليون و 
990 هزار تومان ثبت ش��ده اس��ت. بررسي تحوالت 
متوسط قيمت مسكن به تفكيك مناطق 22گانه شهر 
تهران همچنين حاكي از اين است كه در بهمن سال 
جاري تعداد 8 منطقه از مجموع 22 منطقه، كاهش 
قيمت مسكن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه كرده اند.
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 سرب هواي تهران 
در چه فصل هايي بيشتر است؟

پژوهشگران با بررسي غلظت سرب گرد و غبار هواي 
تهران در بازه زماني زمستان 1397 تا پاييز 1398، 
عنوان كردند كه ميزان اين آالينده در همه فصل ها 
به غير از زمستان براي كودكان باالتر از حد مجاز بود.

به گزارش ايس��نا، ذرات معلق يكي از عوامل مهم 
آلودگي هوا هس��تند كه ان��دازه، غلظت، تركيب 
ش��يميايي و س��ميت اين ذرات بر ميزان تاثيرات 
سالمت آنها موثر اس��ت. اين ذرات توانايي جذب 
فلزات سنگين و آالينده هاي ديگر مثل آفت كش ها 
را نيز دارند. فلزات س��نگين مانند آرسنيك، آهن، 
روي، س��رب، كادميوم، كروم، مس، منگنز و نيكل 
در هوا مي توانند از طريق تنفس، بلعيدن و تماس 
پوس��تي وارد بدن انسان ش��وند و مشكالتي مثل 
بيماري هاي كليوي، اختالل در سيستم اعصاب، 
اختالل در عملكرد غدد درون ريز و ... ايجاد كنند. با 
توجه به مشكالتي كه فلزات سنگين ايجاد مي كنند، 
پژوهشگران با انجام مطالعه اي ميزان فلز سنگين 
سرب را در فصول مختلف شهر تهران بررسي كردند. 
براي انجام اين تحقيق و ارزيابي ريس��ك سالمت 
فلزات س��نگين در گرد و غبارهاي اتمس��فري، از 
چهار منطقه 9، 11، 10 و 12 واقع در غرب و مركز 
تهران طي فصل هاي زمستان 1397 و بهار، تابستان 
و پايي��ز 1398 نمونه گيري انجام ش��د. به منظور 
جمع آوري نمونه هاي گرد و غبار اتمسفري در هر 
نقطه سه تله گرد و غبار قرار داده شد و پس از انتقال 
به آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي هاي 
اين مطالعه نشان داد كه كم ترين غلظت فلز سرب 
در فصل زمستان و در منطقه تهرانسر بود و بيشترين 
غلظت س��رب مربوط به فصل پايي��ز و در خيابان 
وحدت اسالمي بود. به علت غربي بودن بادهاي غالب 
تهران و استقرار بخش مهمي از صنايع استان تهران 
در غرب شهر، بيشتر آلودگي هاي ناشي از صنايع 
از غرب به س��مت مركز رانده مي شوند. همچنين 
كوه هاي شمال و شمال شرق تهران مانع از خروج 
آلودگي ها از طريق جريان باد هس��تند. نتايج اين 
بررسي حاكي از اين بود كه بلعيدن گرد و غبارهاي 
اتمسفري اصلي ترين راه قرارگيري در معرض سرب 
اس��ت و بيش از 90 در صد از ش��اخص هاي خطر 
بيماري هاي غير سرطاني فلزات سرب، مربوط به 
بلع بود. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داد 
كه در فصل زمستان به دليل بارندگي هاي زمستان 
1397 ميزان خطر سرب براي افراد بالغ و كودكان 
كم تر از حد مجاز بود و خطري سالمت افراد را تهديد 
نمي كرد اما در بهار، تابستان و پاييز مقدار شاخص 
خطر س��رب براي كودكان باالتر از حد مجاز بود و 
ريسك ابتال به بيماري هاي غير سرطاني در كودكان 

تمام مناطق نمونه برداري شده، باال بود.

ايران پرواز از مبدأ 3۲ كشور را 
ممنوع كرد

محمدحس��ن ذيبخ��ش، س��خنگوي س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��وري از ممنوعيت پ��رواز از مبدأ 
32كش��ور به ايران خب��ر داد. به گزارش تس��نيم، 
ذيبخش اظهار كرد: براس��اس مصوبات ستاد ملي 
مديريت بيم��اري كرونا و با هدف پيش��گيرانه در 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا در كشور پذيرش 
مسافر از كش��ورهاي پرخطر به ايران ممنوع شد. 
وي افزود: وضعيت پذيرش مس��افران كشورهاي 
با شرايط ويژه؛ مس��افران مستقيم يا غيرمستقيم 
به مقصد ايران كه ظرف حداكثر دو هفته قبل از موعد 
سفر، بيش از 4 ساعت در يكي كشورهاي انگلستان، 
آفريقاي جنوبي، آنگوال، آرژانتين، بوليوي، بوتسوانا، 
برزيل، بروندي، كيپ ورد، شيلي، كلمبيا، جمهوري 
دموكراتيك كنگو، اكوادور، اسواتيني ]سوازيلند[، 
گينه فرانسوي، لسوتو، گويان، ماالوي، موريتاني، 
موزامبيك، ناميبي��ا، پاناما، پاراگوئه، پ��رو، رواندا، 
سيشيل، سورينام، تانزانيا، اروگوئه، ونزوئال، زامبيا 
و زيمبابوه اقامت داش��ته اند، تا اطالع ثانوي امكان 
ورود به جمهوري اسالمي ايران را ندارند و پذيرش 
آنها در فرودگاه كشور مبدأ ممنوع است. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كش��وري همچنين با تشريح 
آخرين الزامات بهداشتي براي ورود به ايران از طريق 
مرز هوايي گفت: تمام اتباع ايراني و خارجي )باالي 
8 سال( اعم از عادي، ديپلمات و... كه قصد سفر به 
جمهوري اسالمي ايران را دارند، ملزم به ارايه گواهي 
تست مولكولي )RT-PCR( منفي از نظر كوويد19 
با مدت اعتبار حداكثر 96 ساعت از آزمايشگاه هاي 
مورد تأييد وزارت بهداش��ت كش��ور مبدأ به زبان 
انگليس��ي يا مورد تأييد كنسولگري، پيش از سوار 
شدن به هواپيما در فرودگاه مبدأ هستند. به گفته 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، هزينه انجام 
تست مولكولي )RT-PCR( به عهده مسافر است. 
وي افزود: مسافران بايد فرم خوداظهاري عدم ابتال 
به كوويد19 را در فرودگاه مبدأ قبل از صدور كارت 
پرواز تكميل و به نماينده شركت هواپيمايي ارايه و 
همچنين فرم تعهد مسافر را در طول پرواز تكميل 
كنند و در فرودگاه مقصد به نماينده وزارت بهداشت 
مس��تقر در فرودگاه تحويل دهند. ذيبخش گفت: 
مسافران مستقيم/ غيرمستقيم، باالي 8 سال كه از 
مبدأ كشورهاي پرخطر )قاره اروپا( سفر كرده و يا از 
آن كشورها به عنوان نقطه ترانزيتي )با اقامت بيش 
از 4 س��اعت( استفاده كرده اند، همچنين مسافران 
ورودي از مبدأ س��اير كش��ورها كه در غربالگري و 
مراقبت س��ندرميك به عمل آم��ده در مرز ورودي 
عالمت دار و يا مشكوك باشند ملزم به انجام آزمايش 
مجدد تست مولكولي )RT-PCR( در بدو ورود به 

كشور و در فرودگاه مقصد هستند.

»تعادل« از رشد همزمان قيمت و تعداد معامالت ملك تهران در 11ماه نخست 99 گزارش مي كند

پرواز ميليوني قيمت مسكن



در س��ند معماري و طرح كالن ش��بكه مل��ي اطالعات، 
بومي س��ازي و ارتقاي ۲۰ درصدي اس��تفاده از خدمات 
بومي مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است. در حال حاضر 
در توسعه شبكه ثابت، ۷۰ درصد تجهيزات مورد نيازمان 
را مي توانيم در كش��ور توليد كنيم و به اعتقاد مسووالن، 
در س��ال هاي پيش رو بايد يك جهش بزرگ در اين حوزه 
ثابت داش��ته باشيم. اين در حالي اس��ت كه دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي نسبت به بي توجهي به توانمندي هاي 
كشور در بومي سازي زيرساخت هاي ارتباطي شبكه  ملي 
اطالعات انتقاد كرد. ش��بكه ملي اطالع��ات، ارايه دهنده 
خدمات متنوعي از جمله اينترنت يا شبكه هاي اختصاصي 
است. در بعضي از شبكه هاي اختصاصي اين نياز وجود دارد 
كه اغلب محصوالت، ولو اينكه كيفيت پايين تري نسبت به 
رقيب خارجي داشته باشند، به واسطه ايمني و امنيتي كه 
ايجاد مي كنند، از محصول داخلي استفاده كنند كه در اين 
خصوص مي توان به شبكه اختصاصي دولت اشاره كرد. در 
برخي ديگر از اين خدمات مانند اينترنت، چنين ضرورتي 
وجود ندارد و محصوالتي كه قابل رقابت با محصول خارجي 
هستند، مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند. موانع موجود 
بر سر راه استفاده از تجهيزات توليد داخل در شبكه ملي 
اطالعات، در دو بخش ارزيابي مي شود. بخشي از اين موانع 
شامل محيط عمومي است. به عبارت ديگر، متاسفانه در 
برخي موارد واژه شبكه ملي اطالعات با نوعي فيلترينگ، 
مسدودسازي و محدوديت براي شهروندان پيوند خورده 
كه يك اش��تباه بزرگ اس��ت. اينترنت به عن��وان يكي از 
اصلي ترين خدماتي اس��ت كه روي شبكه ملي اطالعات 
ارايه مي شود. اما ش��بكه هاي اختصاصي، قاعدتا خارج از 
اينترنت قرار دارند و جايي است كه شبكه اي مانند شبكه 
اختصاصي دولت در آن وجود دارد و يا محيطي است كه 
دستگاه هاي مختلف به يكديگر متصل مي شوند و به رد 
و بدل كردن اطالعات مي پردازند. در چنين وضعيتي، نياز 
به صيانت از داده هاي شهروندان و حفظ محرمانگي داده ها 
وجود دارد. زيرا به هر حال بخش عمده اي از مكاتبات اداري 
را مكاتبات محرمانه تشكيل مي دهند و اين بخشي است 
كه آن را مشكالت فرهنگي شبكه ملي اطالعات مي دانيم. 
با وجود اين، ابوالحس��ن فيروزآبادي معتقد است به رغم 
ظرفيت باالي كشور در بومي سازي زيرساخت هاي ارتباطي 
ش��بكه ملي اطالعات، اما به توانمندي هاي كشور در اين 
خصوص بي توجهي مي شود. او در اين زمينه اظهار كرد: 
جنب و جوش خوبي در زمينه بومي سازي زيرساخت هاي 
شبكه ملي اطالعات ديده مي شود و شركت هاي مختلفي 
تالش مي كنند تا اجزاي پركاربرد شبكه را در داخل كشور 

تهيه كنند. وي با بيان اينكه فناوري اين توليدات در سطح 
بين المللي و استاندارد اس��ت، ادامه داد: اين شركت ها در 
برخي حوزه هاي بسيار پيچيده و به روز و در برخي سامانه ها 
مانند OSS شبكه هاي اپراتوري و ساخت سوييچ ها و روترها 
و نيز در حوزه مراكز داده )ديتاس��نتر(، بسيار موفق ظاهر 
شدند و مي توان گفت به خودكفايي كامل رسيده ايم و خط 
توليد همه اجزاي به كار رفته در ديتاسنترها و حتي سرورها، 
در كشور راه اندازي ش��ده است. دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي گفت: متأسفانه متناسب با ظرفيت كمي و كيفي 
كه در كشور وجود دارد بودجه مناسب براي تحريك بازار و 
به كارگيري توانمندي ها وجود ندارد. در حالي كه كشور در 
حوزه شبكه ثابت و تلفن همراه نيازمند توسعه است و آحاد 
جامعه به خدمات شبكه ملي اطالعات نياز دارند و روز به 
روز اين تقاضا افزايش مي يابد. فيروزآبادي گفت: بايد در اين 
بخش تصميم سازي هاي بزرگي داشته باشيم و طرح هاي 
بزرگي براي توسعه شبكه ملي اطالعات راه اندازي شود كه 
برخي را بايد اپراتورها و برخي را شركت هاي با اندازه متوسط 

ساماندهي كنند. 

    شبكه ملي اطالعات
 بزرگ تر از ابعاد وزارت ارتباطات است

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وزارت ارتباطات چقدر 
در توس��عه شبكه ملي ارتباطات مطابق برنامه پيش رفته 
است؟ افزود: ش��بكه ملي اطالعات بزرگ تر از ابعاد وزارت 
ارتباطات است و به نظر ما اين موضوع عزم ملي مي خواهد 
و ما وزارت ارتباطات را رهبر اركستر شبكه ملي اطالعات 

مي دانيم. در شبكه ملي اطالعات هم مردم به عنوان كاربر 
و شركت هاي خصوصي به عنوان عرضه كننده خدمات و 
فناوري جديد و هم ش��ركت هاي بزرگ اپراتوري از قبيل 
شركت زيرساخت و شركت هاي اپراتوري تلفن ثابت و همراه، 
در كش��ور نقش دارند و رهبري اين كار با وزارت ارتباطات 
است. فيروزآبادي گفت: شايد در اين بخش وزارت ارتباطات 
خيلي هم مقصر نباشد چرا كه ما ايده آل هاي بسيار بااليي 
را مدنظر قرار داديم؛ مي خواهيم سيستم عامل، پلتفرم و 
پيام رسان هاي مستقل داشته باشيم، مي خواهيم شبكه هاي 
ارتباطي خود را خودمان مديريت كنيم و ابتدا و انتهاي هر 
ارتباط و بانك اطالعاتي مورد استفاده مردم در داخل باشد. 
مي خواهيم اطالعاتي كه مردم تولي��د، ذخيره و پردازش 
مي كنند در داخل كشور باشد. وي افزود: البته اگر در اين 
مجموعه صداي ناهمگوني بيرون بيايد ما وزارت ارتباطات 
را مقصر مي دانيم و توقع داريم تالش بيشتري كند. قطعاً از 
دولت هم مي خواهيم بودجه هاي الزم را در اختيار قرار دهد.

    تقسيم وظيفه براي بومي سازي
 تجهيزات شبكه ملي اطالعات

همچنين مسوول كميته بومي سازي تجهيزات شبكه ملي 
اطالعات با تاكيد بر تحقق اصل استقالل در اسناد مرتبط 
با اين پروژه گفت: به زودي س��ند تقسيم وظايف ملي در 
بومي سازي تجهيزات اين شبكه به امضا مي رسد. علي اصغر 
انصاري در گفت وگو با مهر، در خصوص دستاوردهاي رويداد 
بومي س��ازي تجهيزات پيشرفته شبكه ملي اطالعات كه 
هفته گذشته برپا شد توضيح داد و اظهار كرد: تحقق اصل 

استقالل در اسناد مرتبط با شبكه ملي اطالعات ضروري 
اس��ت و به موازات آن، توس��عه صنايع و كسب وكارهاي 
داخلي مرتبط با سند معماري كالن شبكه ملي اطالعات، 
آثار مثبت اقتص��ادي در پي دارد. وي ادام��ه داد: از اين رو 
شهريورماه امسال نخستين رويداد معرفي دستاوردهاي 
بومي سازي تجهيزات پيشرفته زيرساخت هاي ارتباطي در 
پژوهشگاه ICT برگزار شد كه مورد استقبال توليدكنندگان 
بومي اين تجهيزات قرار گرفت. از اين رو دومين رويداد را با 
هدف معرفي دستاوردهاي بومي زيرساخت هاي اطالعاتي 
شبكه ملي اطالعات هفته گذشته برگزار كرديم. مسوول 
كميته بومي سازي تجهيزات شبكه ملي اطالعات با اشاره به 
برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي وزارت ارتباطات، مركز 
ملي فضاي مجازي و نهادهاي بخش خصوصي فعال در اين 
حوزه براي برپايي اين رويداد، گفت: هدف ما از گردهمايي 
توليدكنندگان بومي تجهيزات اطالعاتي و ارتباطي، نمايش 
و ارتقاي سطح باور ملي در كاهش وابستگي در فناوري هاي 
پيشرفته بوده اس��ت. رييس مركز نوآوري و توسعه هوش 
مصنوعي پژوهشگاه ICT خاطرنشان كرد: در اين رويداد 
بيش از ۴۰ شركت فناور و دانش بنيان سامانه هاي نرم افزاري 
و تجهيزات سخت افزاري اكتيو كه قابليت به كارگيري در 
زيرساخت هاي اطالعاتي شبكه ملي اطالعات را دارند، عرضه 
كردن��د. وي در مورد جزييات اين محصوالت بومي گفت: 
 SOC، NOC، OSS، BSS، سامانه هاي نرم افزاري نظير
SIEM و DCIM و تجهيزات سخت افزاري اكتيو نظير 
سرور، ذخيره ساز، ديواره آتش بومي شده )فايروال بومي( 
همچنين ارايه برخي خدمات و راه حل هاي مرتبط با شبكه 
ملي اطالعات در اين رويداد معرفي شدند. انصاري با اشاره 
به پتانسيل موجود در كشور در حوزه بومي سازي تجهيزات 
پيشرفته ارتباطي و فناوري اطالعات، تاكيد كرد: به زودي 
سند تقسيم وظايف ملي در بومي سازي تجهيزات شبكه ملي 
اطالعات ميان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، مركز ملي 
فضاي مجازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
به امضا مي رسد. مس��وول كميته بومي سازي تجهيزات 
شبكه ملي اطالعات با اشاره به برپايي ميزهاي تقاضامحور با 
حضور صنايع و مشتريان بزرگ نظير اپراتورهاي ارتباطي و 
بانك ها با توليدكنندگان تجهيزات ICT گفت: در اين رويداد 
چالش هاي پيش روي توس��عه مراكز داده به عنوان يكي 
ديگر از تكاليف مرتبط با توسعه زيرساخت هاي شبكه ملي 
اطالعات معرفي و راهكارهاي برون رفت از اين چالش ها با 
حضور فعاالن اين بخش، مورد بررسي قرار گرفت. وي تاكيد 
كرد: به مراكز داده نيز مطابق ارزيابي انجام شده، گواهينامه 

رتبه بندي ارايه دهندگان خدمات ديتاسنتر اعطا شد.
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جزئيات مصوبات مجلس
براي نرخ اينترنت در سال آينده

عضو هيأت رييسه كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به جزئيات مصوبات مربوط به قيمت 
اينترنت در س��ال ۱۴۰۰ گفت: نرخ اتصال به سامانه 
آموزش مج��ازي »ش��اد«، رفع ابهام ش��د. مجتبي 
رضاخ��واه در گفت وگو ب��ا خبرنگار مه��ر، در مورد 
مصوبات مربوط به قيمت اينترنت براي س��ال آينده 
مطابق با بررس��ي هاي قانون بودج��ه ۱۴۰۰ گفت: 
بررس��ي قوانين مربوط به قيمت اينترنت در بودجه 
از هفته گذش��ته در مجلس آغاز شد و هفته گذشته 
نيز از اين بابت يك سري مصوبات داشتيم. وي گفت: 
مطابق با مصوبه مجلس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ 
از محل حق االمتياز و حق السهم اپراتورهاي ارتباطي 
و مخابراتي به ميزان ۱۰ درصد افزايش پيدا مي كند. 
ما به دنبال آن هس��تيم كه اين افزايش درآمد، صرف 
ايجاد زيرساخت، توسعه زيرساخت و توسعه شبكه هاي 
مرتبط با تلفن همراه ش��ود. از سوي ديگر، مطابق با 
مصوبه مجلس، قيمت اينترنت براي سال آينده افزايش 
پيدا نخواهد كرد و هرگون��ه افزايش تعرفه اينترنت 
غيرقانوني اس��ت. رضاخواه ادامه داد: براي حمايت از 
محتواي داخلي و پيام رسان هاي بومي، كاهش قيمت 
اتصال به پيام رس��ان هاي داخلي را نيز در دستور كار 
قرار داديم و بر اس��اس آنچه كه در مجلس به تصويب 
رسيد، قيمت استفاده از پيام رس��ان هاي داخلي در 
سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد نرخ ترافيك پيام رسان هاي 
خارجي مي رس��د. وي گفت: به اين معني كه سقف 
قيمت اينترنت براي پيام رسان هاي داخلي، ۲۰ درصد 
س��قف قيمت اينترنت براي پيام رسان هاي خارجي 
مي شود. رضاخواه تصريح كرد: بر اين اساس ترافيك 
اتصال به پيام رسان هايي كه تاكنون رايگان محاسبه 
مي شده است، در س��ال ۱۴۰۰ نيز به قوت خود باقي 
خواهد ماند و ساير پيام رسان ها نيز با تعرفه يك پنجم 
ترافيك خارجي، براي مصرف كننده محاسبه مي شوند. 
وي تاكيد كرد: بنابراين اگر نرخ اتصال به پيام رس��ان 
داخلي تاكنون براي مصرف كننده بيش از ۲۰ درصد 
ترافيك خارجي محاسبه مي ش��ده، هم اكنون براي 
آن سقف ۲۰ درصد تعيين ش��ده است. پيش از اين 
گفته شده بود كه تعرفه اتصال پيام رسان ها، يك سوم 
ترافيك خارجي است كه ما در مصوبه مجلس آن را به 

يك پنجم كاهش داديم. 

79 سايت جديد در مازندران
به شبكه همراه اول پيوست

همراه اول از نصب و راه اندازي ۷9 سايت جديد تلفن 
هم��راه و 593 تكنولوژي روز موبايل در روس��تاها و 
شهرستان هاي استان مازندران در يك سال اخير خبر 
داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، همراه اول در راستاي توسعه عدالت ارتباطي و 
كس��ب رضايت حداكثري مشتركان تلفن همراه، در 
يك س��ال اخير اقدام به نصب و راه اندازي ۷9 سايت 
تلفن همراه و 593 تكنولوژي روز موبايل در روستاها و 
شهرستان هاي مازندران با صرف هزينه 9۴8 ميليارد 
ريال كرده اس��ت. انجام اين پروژه كه توسط تيم هاي 
فني همراه اول، مخابرات اس��تان و شركت نقش اول 
كيفيت )ناك( صورت گرفته، بخش ديگري از برنامه 
فاز 8 توسعه اپراتور اول تلفن همراه بوده است. همراه 
اول ضمن اجراي بخشي از اين پروژه ها در قالب خدمات 
 ،)Uso( عمومي اجباري ارتباطات و فناوري اطالعات
از چالش هاي بسياري مانند ش��رايط دشوار تحريم، 
حضور در مناطق صعب العبور روستايي، شرايط جوي 
و آب وهوايي مناطق مختلف و ممانعت هاي مردمي در 

اين استان عبور كرده است.

يك ايتاليايي به علت باج گيري 
بيت كويني زنداني شد

يك ايتاليايي به علت تهديد به بمب گذاري در بيمارستاني 
در انگليس به زندان محكوم شد. وي هشدار داده بود كه 
بايد به او در قالب بيت كوين باج پرداخت شود. به گزارش 
مهر به نقل از زد د ي نت، اين فرد كه در برلين س��كونت 
دارد، از مقامات بهداشت و درمان در انگليس خواسته 
بود تا در قالب بيت كوين ۱۰ ميليون پوند به وي پرداخت 
كنند و گفته بود كه اگر اين باج را دريافت نكند در يكي از 
بيمارستان هاي انگليس بمب كار مي گذارد. وي كه اميل 
آپردا نام دارد، 33 ساله و در زمينه علوم رايانه تخصص 
دارد. محاكمه وي جمعه گذشته انجام و در نهايت به سه 
سال زندان محكوم شد. وي از آوريل تا ژوئن سال ۲۰۲۰ 
ايميل هايي را براي مقامات انگليسي ارسال كرد و هشدار 
داد اگر ۱۰ ميليون پوند بيت كوين باج دريافت نكند يكي 
از بيمارستان هاي انگليس را بمب گذاري خواهد كرد. او 
طي مدت 6 هفته به طور مكرر تهديدهاي خود را تكرار 
كرد و حتي مدعي شد مي تواند امنيت اعضاي پارلمان 
انگليس را به خطر بيندازد. رسيدگي به اتهامات وي در 

دادگاهي در برلين از ۱۱ دسامبر گذشته آغاز شده بود.

ادامه از صفحه اول

 اقتصاد سوسياليستي تر
 در انتظار كشور

كودكي كه در س��ال ۱۴۰۰ به دنيا مي آيد در سن ۱5 
سالگي يك آينده درخشان دارد و نيازي به سهام و امثال 
اين موارد ندارد.  با توجه به كارهايي كه صورت مي گيرد 
به نظر مي آيد كه دولت اسما مكلف شده است و سوال 

اينجاست كه اين هزينه ها از كجا تامين مي شود؟

ثبت باالترين ركورد سرعت روي 
شبكه واقعي 5G همراه اول

همراه اول در مراسم افتتاح سايت 5G تهران موفق به ثبت 
ركورد 3.633 گيگابيت بر ثانيه روي شبكه واقعي شد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
آيين رونمايي از سايت 5G همراه اول در برج ستاره ونك، 
ديروز ۱۰ اسفند با حضور جمعي از مديران ارشد اپراتور 
اول، كارشناسان حوزه ارتباطات و اصحاب رسانه برگزار 
شد.مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در ابتداي 
اين مراسم با بيان اينكه ترافيك شبكه ما ظرف يك سال 
شيوع كرونا دو برابر شده اس��ت، اظهار كرد: جزو معدود 
مجموعه هايي در كشور بوديم كه فشار كاري روي همكارانم 
بي��ش از ايام عادي بود. معموال كرونا براي ش��ركت هاي 
مختلف مقارن با دوركاري و كاهش فشار كاري است، اما 
در اپراتور دقيقا بالعكس اين بود.اخوان بهابادي با اشاره به 
اينكه تمامي اين كارها ظرف چند ماه اتفاق افتاد، گفت: ما 
نقش نيروگاهي در اپراتورها نداشتيم؛ اما االن در همراه اول 
مدعي هستيم بزرگ ترين نيروگاه فضاي مجازي در اپراتور 
اول ارتباطي قرار دارد كه همان ديتاسنترهايمان هستند؛ 
ديتاسنترهايي كه زير بار هستند و ترافيك قابل توجهي را 
در شبكه ارتباطي كشور تزريق مي كند. مديرعامل همراه 
اول با بيان اينكه يكي از فناوري هايي كه مجبور هستيم به 
سمتش برويم 5G است، گفت: به هيچ وجه كار نمايشي در 
همراه اول انجام نداديم و تا جايي كه مي شد از شبكه ۴G و 
۴.5G نهايت استفاده را كرديم و االن نياز داريم به 5G و بر 
همين اساس نخستين سايت نسل پنجم را در جوار حرم 
علي ابن موس��ي الرضا )ع( و ديگري را در نقطه ديگري از 
مشهد راه اندازي كرديم.مديرعامل همراه اول با بيان اينكه 
تست 3.8 گيگابيت بر ثانيه را روي 5G همراه اول گرفتيم، 
عنوان كرد: البته تعداد ديوايس هاي 5G در كشور كم است، 
اما مطمئن هستيم مثل دوران 3G و ۴G مشكل ديوايس 
حل مي ش��ود و مردم مي توانند به سرعت متصل شوند.

مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران گفت: اواخر سال 
گذشته كسي تصور نمي كرد ۱۲ ميليون دانش آموز روي 
يك پلتفرم ميزباني شوند و در كالس هاي درس شركت 
كنند. اين اتفاق مي تواند در آينده و در موضوعات مختلف 
تكرار شود لذا اگر سرمايه گذاري هايمان انجام نشده باشد، 
باعث نارضايتي در كشور مي شود.مرتضي طاهري بخش، 
معاون فني و توسعه شبكه همراه اول به عنوان سخنران 
ديگر اين مراسم با بيان اينكه مسير سختي را در توسعه 
فناوري 5G طي كرديم، اظهار كرد: هم اكنون 5۰ نفر در 
همراه اول مسلط بر فناوري 5G هستند؛ در حالي كه سال 
93 و در برابر تكنولوژي هاي قبلي مدت ها طول كشيد تا 
بتوانيم بر KPI آن مسلط شويم.معاون فني و توسعه شبكه 
همراه اول گفت: اگر قرار باشد كار بزرگي براي كشور انجام 
دهيم بايد همه بخش ها دس��ت به دست هم بدهند تا به 
يوزكيس هاي واقعي و مورد نياز دست يابيم. امروز واقعيت 
مجازي و گيمينگ را كه مورد نياز مردم و جوانان اس��ت، 
بين اين مركز و مركز ش��هيد كاظميان خواهيم داشت.
 )VR يا به اختصار Virtual Reality( واقعيت مجازي
كه كاربردهاي مختلفي در حوزه هاي سرگرمي و آموزش 
دارد، نوعي تالش براي حذف مرزهاي موجود بين فضاي 
واقعي و فضاي مجازي است. واقعيت مجازي )VR(، يك 
محيط كامپيوتري 3D است كه فرد مي تواند با آن تعامل 
 VR برقرار كند. در حال حاضر دو راه��كار تجاري براي
وجود دارد؛ در راهكار اول ارزان قيمت و پرتابل است اما با 
كيفيت پايين كه با ترمينال مشترك ارايه مي شود. راهكار 
دوم مثل شركت هاي سوني و اچ تي سي داراي كيفيت باال 
اما گران قيمت است؛ راهكار G5، مزيت هاي هر دو راهكار 
 5G را داراست.مش��تركان همراه اول كه داراي گوش��ي
هستند، مي توانند در نقاط تحت پوشش از جديدترين و 
سريع ترين اينترنت جهان بهره مند شوند؛ همچنين براي 
ساير مشتركان كه گوش��ي 5G ندارند از طريق مودم و 
سرويس واي فاي امكان استفاده از اين فناوري وجود دارد.
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور در روزهاي آينده نقاط 
بيشتري در كشور را تحت پوشش فناوري نسل پنجم تلفن 

همراه قرار خواهد داد.

شبكه ملي اطالعات بزرگ تر از ابعاد وزارت ارتباطات است و عزم ملي مي خواهد
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در ضرورت دولت مدرن
فعاليت اقتصادي سالم را بيش از پيش دشوار و خطرآفرين 
و به امري طاقت فرس��ا تبديل كرده است. چنانكه در تمام 
پايش هاي انجام ش��ده در مورد فضاي كسب و كار در طي 
بازه هاي زماني مختلف، مشكل فوق از سوي فعاالن اقتصادي 
همواره به عنوان مهم ترين معضل مطرح شده است. براستي 
چرا چنين است و علي رغم تمام تغيير و تحوالت اقتصادي و 
سياسي طي چند دهه همواره بي ثباتي سياست ها و قوانين 
و مقررات، متغير ثابت اقتصاد ايران بوده اس��ت؟! پاسخ را 
مي توان در ضعف »حكومت قانون« دانس��ت و اينكه اين 
نه اراده و سليقه دولتمردان بلكه قرارداد اجتماعي منبعث 
از خواست و رضايت و اراده شهروندان است كه مي بايست 
مبناي صيانت از جان و مال و متضمن حقوق مالكيت آنان 
باشد و تا اين اصل اساسي، استقرار نيابد امر پيشرفت و توسعه 
اقتصادي ممكن نمي شود.  تحقق اين اصل اما معطوف به 

ايجاد دولت - ملت يا دولت مدرن است كه به لحاظ تاريخي 
با فروپاش��ي فئوداليسم واقع و متناس��ب با فراگير شدن 
ليبراليسم و اقتصاد بازار شكل مي گيرد. از منظر اقتصادي 
تش��كيل واحد دولت- ملت در خدم��ت يكپارچه كردن 
ديوانساالري و ثبات قوانين و مقررات و كاهش هزينه هاي 
مبادالتي است. كشورمان حدود يك قرن است در فرآيند 
تحقق اين پديده بسر مي برد. فرآيندي كه به غلط از ابتدا - به 
اعتقاد بعضي به اجبار- دولت در جايگاه ملت، پيشقراول و 
پيشران توسعه اقتصادي شد. توجيه يا بهانه هم آن بود كه 
بخش خصوصي توانايي ايجاد نه فقط زيرساخت ها بلكه 
تاسيس و اداره بنگاه هاي صنعتي و تجاري را نيز ندارد فلذا 
دولت فعال مايشا گرديد و ملت به حاشيه رانده شد. از ايجاد 
راه آهن و جاده و بانك تا ش��ركت هاي س��هامي توليدي و 
تجاري دولتي در ساختمان سازي و حمل و نقل و قند و شكر 

و تا صنايع مادر و اس��تراتژيك مانند آهن و فوالد و مس و... 
در يد و اختيار دولت قرار گرفت.  اين نوع از تدبير، چارچوب 
و صورتبندي اقتصادي را شكل داد كه در آن دولت قدرت 
فائقه اس��ت و نظم اقتصادي و حيات بخش خصوصي كه 
صاحب بنگاه هاي كوچك و متوس��ط است با تصميمات 
س��ليقه اي اين نهاد، حتي در جزيي ترين مسائل از طريق 
سازوكار قيمت گذاري محصوالت و خدمات و محدوديت ها 
و ممنوعيت ه��اي صادراتي و واردات��ي و توزيع رانت هاي 
مختلف و... گره خورده و اسير بي ثباتي شده است. اكنون كه 
با پيش بيني تحوالت مثبت در خصوص كاهش تحريم ها 
در آينده نزديك، دولتمردان وعده »رفع محدوديت ها« و 
ثبات قوانين و مقررات را مي دهند و از جمله عنوان مي كنند: 
»اگر برخي مقررات در دوران تحريم مطابق شرايط جنگ 
اقتصادي تدوين شد، دولت طرفدار رفع محدوديت براي 

صادركنندگان كاال اس��ت و به جز موان��ع تعرفه اي و فني 
نبايد مانع ديگري بر سر راه صادرات و واردات كشور باشد... 
قوانين مربوط به تجارت بايد شفاف و روشن باشد تا فعاالن 
اين بخش بتوانند به خوبي آينده فعاليت خود را پيش   بيني 
كنند« )معاون اول رييس جمهوري – رسانه ها- ۱۱/۲8( 
بايد به حل ريشه اي مشكل و مساله پرداخت و آزادسازي 
اقتصادي و قبول نقش سياس��ت گذاري و نه تصدي گري 
براي دولت و اداره اقتصاد از سوي مردم را در قالب يك پروژه 
ملي و با مشاركت جامعه و نهادهاي مدني در دستور كار قرار 
داد. مسيري كه قرار بود با ابالغ سياست هاي اصل ۴۴ طي 
شود و متاسفانه به ضد خود تبديل شد. بدون اين تحول و 
تجديدنظر اساسي در فرآيند زيانبار شكل گرفته تاكنون و 
ايجاد دولت مدرن به عنوان يك ضرورت بنيادين، هر روز 

نااطميناني ها بيشتر و امر توسعه موكول به محال مي شود.

بورس99-فاجعه يا خاطره
 نتيجه آن جبران كسورات دولت از محل فروش سهام هاي 
دولتي دريافت ماليات چشمگير از معامالت بازار بورس كه 
همه و همه از س��رمايه هاي خرد به پناه آمده عوام مردم به 
بازار بورس تامين شد.بازار سرمايه به يك باره تبديل به كوره 
پولسوزي و تبخير سرمايه و نقدينگي شد.مطلعين در بزنگاه 
به احترام صفوف تشكيل شده خريد شروع به عرضه كرده 
و بعد نظاره گر ش��دند. حال در آستانه سال جديد و شروع 

قرن جديد به همراه كرونايي ارتقايافته از جنس انگليسي با 
سرمايه هاي نابود شده همچنان مبهوت تابلوي بورس تهران 
دوخته ايم كه اگر نمادها اينقدر كم ارزش بودند با حمايت 
و خواست چه كساني رشدهاي بيش از ۱۰ برابري كردند.
آيا وقت آن نرسيده تا قبل از اينكه بورس به فاجعه تبديل 
شود قوه محترم قضايي در شناسايي مسووالن اين امر همت 
گمارد و به اين سوء مديريت مهندسي شده رسيدگي كند. 

ادامه از صفحه اول



تعادل- گروه صنعت |
ورود خودروهاي لوكس از مناطق آزاد به س��رزمين 
اصلي منتفي شد. روز گذشته نمايندگان بهارستان با 
طرح كميسيون تلفيق مجلس براي ورود خودروهاي 
مناطق آزاد به غير از خودروهاي امريكايي به سرزمين 
اصلي و كسب درآمد از اين محل، مخالفت كردند. به 
موجب اين تصميم، هيچ گون��ه واردات خودرويي از 
مناطق آزاد به سرزمين اصلي صورت نخواهد گرفت و 
درآمد پيش بيني شده براي دولت از اين محل حذف 
خواهد شد.امانكته ديگري كه در اين ميان مورد ابهام 
است اينكه مجلس در مصوبه ديگري، حقوق ورودي 
خودروهاي سواري در سال آينده را حداقل ۸۶ درصد 
ارزش گمرك��ي آن تعيين كرده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه دولت در بودجه، درآمد حق��وق ورودي را 
حدود ۲ ه��زار ميليارد تومان پيش بيني كرده، كه به 
تعيين تكليف و ترخيص خودروهاي مانده در گمرك 
مربوط مي شود نه واردات جديد. يكي از كارشناسان 
خودرويي درباره اين دو تصميم متناقض به »تعادل« 
مي گويد: تعيين تعرفه بسيار سنگين ۸۶ درصدي از 
طرف مجلس را مي توان به عنوان مانعي براي واردات 
در نظر گرفت. از سوي ديگر مي توان گفت مجلس با 
اعمال اين تعرفه ها به دنبال منابع مالي براي به نتيجه 

رساندن طرح هاي پوپوليستي خود است. 

    روند ممنوعيت واردات خودرو
بازارخودروه��اي وارداتي از حدود س��ه س��ال قبل با 
تغيي��رات پي در پي سياس��ت ها روبه رو بود؛ بس��ته 
شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش در سال ۹۶ افزايش 
تعرفه هاي گمركي آن، تغيير ودر نهايت يكسان سازي 
قيمت ارز سبب ش��ده تا موضوع واردات خودروهاي 
خارجي به حاشيه برود. اما خردادماه سال ۹۷ بود كه 
ورود خودروهاي خارجي رسما به كشور ممنوع شد. 
در اين مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل 
خودروهاي در گمرك مانده با مصوبات هيات دولت 
امكان ترخيص از گمركات را پيدا كردند. اخيرا اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ در هفدهم دي 
ماه س��ال جاري مصوب كردند، خودرو هاي خارجي 
كه تا پايان آذر س��ال ۹۹ وارد مناطق آزاد ش��ده اند و 
ارز آنها پرداخت ش��ده، با پرداخت ع��وارض ماليات 
و حق��وق گمركي ام��كان ورود آنها به داخل كش��ور 
وجود دارد. بر اين اس��اس در بن��د الحاقي به تبصره 
۶ بودجه دولت مكلف ش��د كه به منظور تنظيم بازار 
خودروه��اي وارداتي، ضمن شناس��ايي خودروهاي 
خارجي غيرامريكايي موج��ود در مناطق آزاد با اخذ 
حقوق گمركي و س��ود بازرگاني متناس��ب با قيمت 
خودرو در داخل كش��ور و با لحاظ معيارها، ظرف يك 
ماه از تاريخ ابالغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه 
واردات خودروهاي غيرامريكايي موجود در مناطق آزاد 
تجاري و صنعتي اقدام كند. همچنين مصوب شد كه 
نرخ سود بازرگاني متناسب با نوع خودرو و سال ساخت 
و ساير مشخصات خودرو بايد طوري تنظيم شود كه 
در مقايسه قيمت هاي بازار، منجر به سود بيش از ۲۰ 
درصد براي واردكنندگان نشده و در صورت مشاهده 
روند فزاينده تفاوت ميان قيمت هاي بازار و وارداتي، 
دولت مي تواند متناس��ب با افزايش قيمت نسبت به 
تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند. اين مصوبه 
نش��ان مي داد كه درآمد ۱۷ هزار ميلي��ارد توماني از 
حقوق ورودي براي دولت پيش بيني ش��ده است. اما 

اين موضوع مخالفت دولت را در پي داشت، 
در همين رابطه »تعادل« پيش تر در گزارشي با عنوان 
»رانت بزرگ با مصوبه مجلس« به انتقاد از اين تصميم 
مجلس پرداخت چراكه برخي فعاالن بازار خودرو اين 
مصوبه را به معناي چراغ سبزي براي واردات خودرو از 
مناطق آزاد تعبيركردند كه داراي ابهامات زيادي است.

به گفته آنها، تصميم گيري متناقض از سوي كميسيون 
 تلفيق براي ورود و خروج خ��ودرو به مناطق آزاد نيز 
شبهه برانگيز است؛ چراكه اين كميسيون از يك  سو از 
ورود خودروهاي صفر به كشور جلوگيري كرده، اما از 
سوي ديگر، زمينه ورود خودروهاي كاركرده از مناطق 
آزاد به سرزمين اصلي را مجاز اعالم كرده كه به گفته 
دولت و صاحبنظ��ران خودرويي اين اقدام به افزايش 
رانت در اين حوزه دام��ن مي زند. انتقاد ديگري كه از 
س��وي كارشناس��ان حوزه خودرو به اين مصوبه وارد 
ش��د، اين بود كه واردات خودرو به كلي ممنوع است 
و خودروي صفركيلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد.

بنابراين بايد همه اين قوانين برداشته و اصالح شود. 
نكته اي كه منتقدان اين مصوبه مطرح مي كنند اين 
است كه سن برخي از اين خودروها به پنج سال نزديك 
ش��ده و بايد تكليف اين خودروها مشخص شود؛ چرا 
كه براساس قانون پس از طي دوره زماني پيش بيني 
شده اين خودروها يا بايد اسقاط يا اينكه از كشور خارج 
شوند. از ديدگاه اين افراد چراغ سبز براي واردات چنين 
خودرويي هايي مي تواند رانت زا باشد و براي مقابله با 
رانت آن بايد تدبير كرد. نكته ديگرقابل طرح اين است 
كه كميس��يون تلفيق در مصوب��ه اي ديگري واردات 
خودرو به مناطق آزاد را در س��ال آينده ممنوع كرده، 
حال اگر در اين بازه خودروهايي كه در گمرك مانده اند، 
بتوانند وارد كشور يامناطق آزاد شوند؛ به موجب اين 
مصوبه درآمد اتفاقي قابل توجهي كسب خواهد شد، 
كه معلوم نيست پاي منفعت چه كساني در ميان است. 

    لغو واردات خودرو از مناطق آزاد
پس از انتقاداتي كه به اين مصوبه مجلس وارد شد؛ در 
نهايت در بررسي اليحه بودجه در صحن علني مجلس 
با مخالفت نمايندگان همراه و به طور كلي حذف شد. 
براين اس��اس هيچ گونه واردات خودرويي از مناطق 
 آزاد به سرزمين اصلي صورت نخواهد گرفت و درآمد 
پيش بيني شده براي دولت از اين محل حذف خواهد 
ش��د. نمايندگان در جلسه علني روز گذشته مجلس 
شوراي اس��المي و در جريان بررسي بخش درآمدي 
اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ با اصالحات اعمال ش��ده 
كميس��يون تلفيق مبني بر حذف بند الحاقي تبصره 
۶ موافقت كردند.در اين بند آمده بود: »دولت مكلف 

است به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي، ضمن 
شناسايي خودروهاي خارجي غيرامريكايي موجود 
در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني 
متناس��ب با قيمت خودرو در داخل كشور و با لحاظ 
معيارهاي زي��ر، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين 
قانون توس��ط كميته موضوع ماده )۱( قانون مقررات 
صادرات و واردات مص��وب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصالحات 
و الحاقات بعدي، تعيين و توسط دولت ابالغ مي شود، 
نسبت به ثبت س��فارش و اجازه واردات خودروهاي 
غيرامريكايي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي 
اقدام كند. نرخ س��ود بازرگاني متناسب با نوع خودرو 
و سال ساخت و س��اير مشخصات خودرو بايد طوري 
تنظيم شود كه در مقايسه قيمت هاي بازار، منجر به 
سود بيش از ۲۰ درصد براي واردكنندگان نشده و در 
صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمت هاي 
بازار و وارداتي، دولت مي تواند متناسب با افزايش قيمت 
نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند.« 
به موجب اين تصميم در ح��ال حاضر آنچه دولت در 
بودج��ه از درآمد حق��وق ورودي پي��ش بيني كرده، 
حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان است كه آن هم به تعيين 
تكليف و ترخيص خودروهاي مانده در گمرك مربوط 
مي شود نه واردات جديد. اما ابهام ديگري كه وجود دارد 
اين است كه مجلس در مصوبه ديگري حقوق ورودي 
خودروهاي سواري در سال آينده را حداقل ۸۶ درصد 

ارزش گمركي آن تعيين كرده است. 

  كاكايي:
 تصميمات خودرويي مجلس متناقض  است

اميرحسين كاكايي، كارشناس خودرو و عضو هيات 
 علمي دانشگاه علم و صنعت در رابطه با مخالفت مجلس 
با واردات خودروهاي غيرامريكايي موجود در مناطق 
آزاد به سرزمين اصلي گفت: پيش بيني اي وجود داشت 
كه با توجه به شرايط فعلي كشور و فشاري كه بر مردم 
وارد مي شود، حتي اگر مجلس اين مصوبه را لغو نكند، 
شوراي نگهبان از آن جلوگيري مي كند. به طور كلي 
واردات خ��ودروي دس��ت دوم از مناطق آزاد با منافع 
كالن ملي در تضاد اس��ت و لغو اي��ن مصوبه اقدامي 
مناسب و مثبت است. همچنين كاكايي در خصوص 
تعرفه ۸۶ درصدي براي واردات خودرو در سال آينده 

به اين نكته اش��اره كرد كه، با توجه به شرايط كنوني، 
مي توان گفت كش��ور در يك جنگ قرار دارد و منافع 
ملي در گرو موفقيت در اين جنگ است. از طرف ديگر 
وكالي مجلس براي جلوگيري از عدم رضايت مردم، 
طرح هاي��ي را مطرح مي كنند كه ب��ه معناي آگاهي 
آنها بر اصول جنگ اقتصادي باشد و از سوي ديگر در 
راس��تاي جلب رضايت مردم و عدم مخافت با واردات 
باش��د. او ادامه داد: اين دو تصميم اتخاذ شده از سوي 
نمايندگان مجلس با يكديگر در تناقض است. از طرفي 
اجازه واردات دس��ت دوم داده نشده، كه اين تصميم 
درستي اس��ت. در واقع كشورهايي كه داراي صنعت 
خودروسازي هس��تند، خودروهاي دست دوم را وارد 
نمي كنند. اما خودروهاي اورجينال پيش از اين اجازه 
واردات داش��تند و كمبود ارز در شرايط كنوني سبب 
ممنوعيت واردات آنها به كش��ور ش��ده است. تعيين 
تعرفه ب��راي واردات و اجازه ب��راي واردات دو موضوع 
كامال جداس��ت.  به گفته اين كارشناس خودرويي، 
مجلس پيش بيني كرده كه س��ال آينده منابع ارزي 
كشور آزاد شده و واردات خودرو دست اول آزاد خواهد 
شد. بنابراين با توجه به اين نكته، مجلس ميزان تعرفه 
سال آينده را تعيين كرده است. حتي اين اقدام نيز از 
برخي جهات مشكالتي دارد. در واقع قوانين تصويب 
شده در مجلس با يكديگر در تناقض است و از انسجام 
الزم برخوردار نيست. قطعا در اين خصوص نگراني هاي 
ديگري نيز وجود دارد. بنا به توضيحات او، واردات در 
چنين ش��رايطي و به صورت موقتي ظاهرا براي بازار 
مفيد اس��ت؛ اما با توجه به محدود بودن منابع كشور 
پ��س از مدتي تقاضا براي ارز افزاي��ش پيدا كرده و در 
نتيجه آن قيمت روند صعودي پيدا مي كند. بنابراين 
در مجموع تورم به كشور تحميل خواهد شد و اين به 
زيان تمام افراد است. با توجه به نكات مطرح شده در 
چنين ش��رايطي هر گونه واردات خودرو بايد ممنوع 
باشد، زيرا در كشور اولويت هاي بسيار مهم تري براي 
واردات وج��ود دارد.كاكاي��ي در پايان گفت: مي توان 
اين تعيين تعرفه بسيار سنگين ۸۶ درصدي از طرف 
مجلس را به عنوان مانعي براي واردات در نظر گرفت. اما 
از سوي ديگر، مي توان گفت مجلس با طرح اين تعرفه ها 
به دنبال منابع مالي براي به نتيجه رساندن طرح هاي 

پوپوليستي خود است. 
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مردم روغن احتكار نكنند
رييس سازمان حمايت از مردم خواست از احتكار 
خانگي روغن خودداري كنند.عباس تابش، رييس 
س��ازمان حمايت اظهار داش��ت: طبق معمول با 
رس��يدن به روزهاي پاياني سال تب خريد در بازار 
زياد شده اس��ت. با توجه به تب كرونا، برنامه ريزي 
شده تا از تجمعات بزرگ جلوگيري شود.وي بيان 
كرد: حداقل ۴ ميليون تن كاال ظرف چند روز آينده 
از گمرك ترخيص مي شود تا نياز مردم كشور تأمين 
شود، در طول سال هم شاهد بوديم كه به رغم شيوع 
ويروس كرونا و خالي شدن قفسه هاي فروشگاهي 
در سراسر دنيا هيچ كمبودي در كشور ما ايجاد نشد، 
براي ماه مبارك رمضان هم تدارك الزم ديده شده 
است و مشكلي ايجاد نخواهد شد. رييس سازمان 
حمايت گفت: فروش روغن ب��ا كاالهاي جانبي يا 
با كارت ملي تخلف محس��وب مي شود. با توجه به 
برنامه ريزي  هاي اعالم شده نبايد كمبودي در بازار 
داشته باشيم. از مردم هم تقاضا داريم از احتكار هاي 
خانگي اجتناب كنند، اگر هر كس ۲ برابر نياز خود 
كاال خري��داري كند با تقاض��اي دوبرابري مواجه 
خواهيم ش��د. در همين حال عب��اس قبادي دبير 
ستاد تنظيم بازار در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
در خصوص وضعيت روغن در كشور، اظهار داشت: 
با توجه به ايجاد فضاي رواني در ۲ ماه اخير و پيش 
آمدن انتظارات تورمي در كشور، تفكراتي ايجاد شد 
كه شايد در ماه هاي پاياني سال، ارز وارداتي روغن 
از ۴۲۰۰ توماني به ارز نيمايي تبديل شود اين تفكر 
سبب ش��د كه مراجعه مردم به فروشگاه ها بيشتر 
ش��ود.قبادي تصريح كرد: با وج��ودي كه در حال 
حاضر ميانگين مصرف ماهيانه روغن خام در كشور 
حدود ۱۵۰ هزار تن اس��ت، ما حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ 
هزار تن روغن به كارخانجات تزريق مي كنيم، اما 
متأسفانه جو رواني ايجاد شده در ماه هاي گذشته 
هنوز هم در بازار احساس مي شود، زيرا اين جو رواني 
سبب شد كه مقداري از خريدها و احتكارها خانگي 
شود با اين حال وضعيت ذخاير روغن در كشور قابل 
قبول و مكفي است. ما هم موافق اعمال ارز ۴۲۰۰ 
توماني نيستيم، اما حذف آن تبعاتي دارد كه توضيح 

آن در برنامه گفت وگوي ويژه خبري نمي گنجد.

نشانه هاي عبور از ركود 
رييس مركز آمار ات��اق بازرگاني ايران مي گويد 
برآوردهايي كه از وضعيت اقتصادي كش��ور در 
بهمن ماه صورت گرفته نش��ان از بهبود نس��بي 
ش��رايط بنگاه هاي اقتص��ادي دارد.محمدرضا 
دوس��ت محمدي گفت: اتاق بازرگاني ايران در 
دوره هاي شاخص شامخ )شاخص مديران خريد( 
را با كس��ب اطالعات از بنگاه ه��اي اقتصادي در 
سراسر كش��ور دنبال كرده كه با توجه به كسب 
اطالع از فعاالن اقتصادي، واقعيت هاي اقتصادي 
كش��ور را نش��ان مي دهد.وي درب��اره چگونگي 
ارزيابي اين ش��اخص توضيح داد: عدد شامخ در 
ميان ي��ك تا صد قرار دارد. هرچ��ه عدد به صفر 
نزديك باشد، به معني ركود و مشكالت اقتصادي 
در بخش هاي مختلف است و اگر اين عدد از مرز 
۵۰ عبور كند به معني رونق اقتصادي و افزايش 
فعاليت هاس��ت و به اين ترتيب هرچه ش��امخ از 
۵۰ بيش��تر باشد، ش��رايط اقتصادي كشور بهتر 
بوده اس��ت. وي در ادامه توضيح داد: بر اس��اس 
ارزيابي هاي ات��اق بازرگاني ش��امخ كل اقتصاد 
۴۸.۸۳ و ش��امخ صنعت ۴۹.۷۹ بود كه نس��بت 
به ماه هاي قبل بهبودي نسبي را نشان مي داد و 
البته بس��يار به عدد ۵۰ نزديك شده بود.دوست 
محمدي ادامه داد: هرچند هنوز گزارش مربوط 
به عملكرد بهمن ماه به پايان نرسيده اما برآوردها 
نش��ان مي دهد كه عدد شامخ از مرز ۵۰ گذشته 
كه نش��انه اي از حركت به س��مت بهبود شرايط 
اقتصادي كشور است. هرچند اين عدد به معني 
رونق نيس��ت اما الاقل نس��بت به اعداد زير۵۰ 
ماه هاي قبل نشان دهنده بهبود نسبي اوضاع در 

ميان بنگاه هاي اقتصادي سراسر كشور است.

 بهبود صادرات
 در محصوالت كشاورزي

صادرات محصوالت كش��اورزي در ۱۱ ماهه اول 
امس��ال به بي��ش از ۷.۸ ميليون تن رس��يده كه 
افزايش بالغ بر ۲۳ درصدي داشته است. براساس 
اعالم مهرداد جم��ال ارونقي معاون فني گمرك، 
در دوره مورد بررسي۷.۸ ميليون تن محصوالت 
كشاورزي به ارزش بالغ بر ۵.۵ ميليارد دالر صادر 
شده است.در مدت مشابه سال گذشته ۶.۳ ميليون 
تن به ارزش ۵.۲ ميليون دالر صادرات انجام شده 
بود. در اين حالت افزايش۲۳.۲ درصدي از لحاظ 
وزني و ۶.۱ درص��دي از لحاظ ارزش دالري براي 
سال جاري ثبت شده اس��ت.اما وضعيت۱۰ قلم 
اول محصوالت صادراتي كش��اورزي ايران نشان 
مي دهد كه س��هم آنه��ا در مجموع بيش از س��ه 
ميليون تن به ارزشي بالغ بر ۲.۴ ميليارد دالر بوده 
است.در بين اين محصوالت پسته تازه يا خشك با 
حدود ۱۶۱.۴ هزار تن به ارزش بالغ بر يك ميليارد 
دالر بيش��ترين ميزان صادرات را از لحاظ ارزشي 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت. از لحاظ وزني نيز 
سيب با ۷۲۲ هزار تن و ارزش ۲۷۶.۳ ميليون دالر 
باالترين مي��زان را دارد.همچني��ن صادرات مغز 
پس��ته با ۱۷.۹ هزار تن به ارزش ۱۹۹.۵ ميليون 
دالر گزارش ش��ده است. بر اين اس��اس، در بين 
اقالم صادراتي بيشترين ارز آوري مربوط به پسته 
است كه در مجموع پسته تازه و خشك  همچنين 
مغز پس��ته حدود ۱۸۰ هزار تن به ارزشي حدود 
 ۱.۲ ميليارد دالر صادرات انجام ش��ده كه حدود

۲۰ درصد صادرات ۵.۵ ميليارد دالري محصوالت 
كش��اورزي در ۱۱ ماه��ه اول امس��ال را به خود 

اختصاص داده است.

 پاسخ صمت به انتقادات 
فاسد شدن كاالهاي گروه ۲۷

ايسنا |مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به فاسد 
شدن كاالهاي گروه ۲۷، گفته كه اكثر كاالهاي رسوبي 
در گمركات اجرايي يا فاقد ثبت سفارش بوده و يا جزو 
كاالهاي ممنوعه يعني اولويت ارزي ۴ و ۲۷ هستند. 
توضيحات سعيد عباس��پور، مدير كل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت به ش��رح زير است: با 
استناد ماده )۸( قانون مقررات صادرات و واردات ورود 
كاال به كشور موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي 
فني و بهداشتي از مراجع ذي ربط است. اكثر كاالهاي 
رسوبي در گمركات اجرايي يا فاقد ثبت سفارش بوده 
و يا جزو كاالهاي ممنوعه است )اولويت ارزي ۴ و ۲۷(.  
برخي از اين كاالها به رغم ثبت سفارش فاقد تاييديه 
تامين ارز بانك مركزي بوده  بنابراين امكان ترخيص 
براي آنها در سامانه پنجره تجارت فرامرزي ميسر نيست. 
يكي از برنامه هاي عوام فريبانه بعضي از واردكنندگان 
كاالهاي فاقد ثبت سفارش و يا كاالهاي ممنوعه )بند ۲( 
استفاده از اهرم فشار رسانه اي و افكار عمومي عليه دولت 
بوده كه بهتر است در اين شرايط جنگ اقتصادي همه 
خود را متعهد به اجراي قوانين و مقررات بدانيم. جهت 
اقدامي عملي و راهگشا پيشنهاد مي شود با هماهنگي 
معاونت فني گمرك ايران نسبت به ارايه گزارش شفاف 
از ميزان كاالهاي رس��وبي در گم��رك اقدام تا زمينه 
اقدامات عملي از سوي اين دفتر، بانك مركزي ج.ا.ايران 

و گمرك ايران قابل انجام باشد.

 تكليف  معدني  مجلس
 براي وزارت صمت 

مهر|نماين��دگان مجلس، وزارت صم��ت را مكلف به 
واگذاري معادن شناسايي شده در سال ۹۹ كردند. وكالي 
ملت در جلسه علني بررسي بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقي 
۵ تبصره ۱۸ ماده واحده اين اليحه موافقت كردند كه 
بر اس��اس آن، وزارت صمت مكلف است حداكثر ظرف 
س��ه ماه پس از ابالغ اين قانون نسبت به مزايده معادن 
شناسايي شده تا پايان اسفند ماه ۱۳۹۹ اقدام نمايد. كليه 
پروانه هاي صادره سال هاي قبل كه در اختيار بخش هاي 
خصوصي-  تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير 
اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته چنانچه تا پايان 
اسفند ۱۳۹۹ منجر به اكتش��اف و استخراج نشده اند 
همچنين سهم معادني كه در اختيار دستگاه هاي اجرايي 
و شركت هاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته، 
چنانچه حداكثر تا پايان تير ماه ۱۳۹۹ منجر به اكتشاف 
و استخراج نشده باشند، لغو و از طريق مزايده در اختيار 
متقاضيان جديد قرار مي گيرد. چنانچه معادن واگذار 
شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ۱۰ ماه از تاريخ واگذاري 
منجر به اكتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طريق مزايده 
به متقاضيان جديد واگذار مي ش��ود. سازمان برنامه و 
بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين 
و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي 

شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.

پيش  فروش يك  ساله 
ايران خودرو آغاز شد

طرح پيش فروش هفت محص��ول گروه صنعتي 
ايران خودرو از امروز دهم اس��فند به مدت سه روز 
به اجرا گذاشته مي شود. در اين طرح، محصوالت 
 ،TU۵ پژو ۲۰۶ تي��پ دو، پارس بنزيني، پ��ارس
سمند ال ايكس بنزيني، س��ورن پالس، پژو ۲۰۷ 
دستي س��قف شيش��ه اي و رانا پالس عرضه شده 
اس��ت. موعد تحويل اين هفت محصول بر اساس 
نوع خودرو انتخابي، از دي تا اس��فند س��ال آينده 
تعيين ش��ده اس��ت. همانند روال قبلي، اس��امي 
نفرات برگزيده پس از گذش��ت حداكثر سه روز از 
پايان زمان ثبت نام، از طريق قرعه كشي و با حضور 
نمايندگان نهاده��اي نظارتي انتخ��اب خواهند 
ش��د. متقاضيان براي كس��ب اطالعات بيش��تر و 
ثبت ن��ام در اين طرح، مي توانند از ف��ردا به پايگاه 
 فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به نشاني

 esale.ikco.ir مراجعه كنند. براي پاسخ گويي 
ب��ه س��واالت حين ثب��ت نام ني��ز ش��ماره تلفن 

۰۲۱۸۲۲۷۲۷۲۷ اختصاص يافته است.

 روند تخليه و بارگيري كاال
 در مرز چذابه عادي است

ايس�نا| رييس اتاق بازرگاني اه��واز با بيان اينكه 
روند تخلي��ه و بارگيري كاال در م��رز چذابه عادي 
است، گفت: روند صادرات محصوالت ايراني از اين 
مرز به س��مت كش��ور عراق همچنان ادامه خواهد 
داشت. شهال عموري اظهار كرد: با توجه به اهميت 
فعاليت هاي تجاري در مرز چذابه، مديريت ارش��د 
استان خوزستان محدوديتي براي صادرات كاالهاي 
غيرنفتي به كشور عراق ايجاد نكرده و روند صادرات 
بدون وقفه ادامه خواهد داشت.رييس اتاق بازرگاني 
اهواز با تاكيد ب��ر رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
مشترك تعيين شده ميان كشورهاي ايران و عراق 
در زمينه صادرات كاال از م��رز چذابه، تصريح كرد: 
روزانه حدود ۲۴۰ كاميون، انواع محصوالت توليدي 
كش��ور را به منظور صادرات به كشور عراق در مرز 
چذابه تخليه و بارگيري مي كنند. عموري عنوان كرد: 
اين محصوالت شامل تره بار، سنگ مرمر و گرانيت، 
خيارشور و ترش��ي، كيك و شكالت و بيسكوييت، 
كاش��ي س��راميك، ديوارپوش، درب بطري، برنج 
استان، گچ، سيمان سفيد، ظروف يك بار مصرف، 
رب گوجه، س��س و آبليمو، مصنوعات پالستيكي 
و يونوليت هس��تند. وي با بيان اينكه روند تخليه و 
بارگيري كاال در مرز چذابه عادي است، خاطرنشان 
كرد: انتظ��ار داريم با تعامل و همكاري مس��ووالن 
مرزي، در آينده محدوديتي براي تردد كاميون هاي 
حمل كاالهاي صادراتي به دليل شرايط پيش آمده 

ناشي از شيوع كرونا، اعمال نشود.

مجلس با واردات خودروهاي غيرامريكايي به سرزمين اصلي مخالفت كرد

آيا با بازگشت امريكا به برجام، صادرات نفت ايران افزايش مي يابد؟ 

خودروهايلوكسدرمناطقآزادميمانند

پيش بيني صادرات نفتي ايران از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ 
پيش بيني شده كه صادرات نفت در سال ۲۰۲۱ با فرض 
بازگشت امريكا به توافق هسته  اي، تا ۶.۸ درصد افزايش 
خواهد يافت و در س��ال ۲۰۲۲ حجم صادرات نفت خام 
به دو برابر س��ال ۲۰۲۱ مي  رسد.در جديدترين گزارش 
موسسه »فيچ سلوشنز« كه مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
آن را ترجمه و منتشر كرده، آينده صنعت نفت و گاز ايران 
تا سال ۲۰۲۹ بررسي شده است. بعد از انتخاب جو بايدن 
به رياست جمهوري امريكا، پيش بيني ها نسبت به سال 

۲۰۲۰ تعديل شده است.

    آينده نفتي ايران
جديدترين گزارش موسس��ه »فيچ سلوشنز« با عنوان 
»صنعت نف��ت و گاز اي��ران؛ فص��ل اول ۲۰۲۱ حاوي 
پيش بيني هاي ۱۰ س��اله تا ۲۰۲۹« منتشر شد. در اين 
گزارش كه توسط مركز پژوهش هاي اتاق ايران ترجمه 
و منتشر ش��ده يكي از محورهاي اصلي مورد توجه اين 
اس��ت كه به تحليل و بررسي صنعت نفت و گاز ايران در 
فصل اول سال ۲۰۲۱ پرداخته و با انتخاب بايدن به عنوان 
رييس جمهور امريكا، پيش بيني هاي خود را از وضعيت 
صنعت نفت و گاز در اين فصل، نس��بت به فصل چهارم 
س��ال ۲۰۲۰ تعديل كرده است. طبق اين گزارش، يكي 
از محورهاي اين گزارش تحليل سوآت نفت و گاز ايران 
اس��ت. نقاط قوت صنعت نفت و گاز شامل ذخاير اثبات 
شده زياد، هزينه هاي استخراج پايين، موقعيت جغرافيايي 
استراتژيك و وجود ش��ركت هاي داخلي توانمند است. 
مهم ترين نقاط ضعف اين صنعت نيز ممانعت از فعاليت 
شركت هاي خارجي و جلوگيري از معامله دالري ايران 

به دليل تحريم هاي امريكا، برداش��ت كم از ميدان هاي 
س��احلي، كارايي كم صنايع نفت و گاز به دليل فناوري 
پايين و فقدان سرمايه  گذاري در فناوري هاي پيشرفته 
براي افزايش كارايي صنعت است. همچنين فرصت هاي 
صنعت نفت و گاز ش��امل عرضه طرح  ه��اي متعدد در 
چارچوب قرارداد نفتي با سرمايه  گذار خارجي و ظرفيت 
بالقوه توليدي زياد، افزايش توليد نفت با اصالح شيوه هاي 
اس��تخراج، افزايش بالقوه تولي��د گاز مايع و محصوالت 

پتروش��يمي از طريق ظرفي��ت باالي پ��ارس جنوبي، 
امكان بهبود فرآيند پااليش ب��ه منظور كمك به توليد 
و صادرات محصوالتي با ارزش افزوده بيش��تر است. در 
بخش تهديدات نيز ۳ مورد وضع دوباره تحريم ها و خروج 
سرمايه  گذاران از كشور، دشواري يافتن بازارهاي صادراتي 
براي گاز و وجود ريس��ك هاي امنيت��ي در كل منطقه 
برشمرده ش��ده اس��ت. در بخش ديگر گزارش افزايش 
تدريج��ي عرضه نفت از نيمه دوم س��ال ۲۰۲۱ با فرض 

پيوستن مجدد امريكا به توافق هسته اي، بازگشت تهران 
به تعهدات كامل خود و لحاظ كردن تأخيرهاي احتمالي 
ناشي از انتخابات رياست جمهوري ايران در ژوئن ۲۰۲۱ 

پيش بيني مي شود.
محور ديگر گزارش ادامه رش��د توليد گاز با پشتيباني از 
ناحيه افزايش توليد مي��دان گازي عظيم پارس جنوبي 
است. رشد توليد گاز طبيعي در سال ۲۰۲۱ رقم ۷ درصد 
پيش بيني مي شود. همچنين تقاضاي داخلي نفت و گاز به 
واسطه اثرات تركيبي همه گيري كوويد-۱۹ و تحريم هاي 
ثانويه امريكا تحت فشار است. چشم انداز براي سال ۲۰۲۱ 
روشن تر است؛ به گونه اي كه رشد ۷ درصدي براي تقاضاي 
نفت و گاز طبيعي پيش بيني مي شود؛ در حالي كه براي 
سال ۲۰۲۰ معادل ۸ درصد كاهش براي نفت و ۳ درصد 
رشد براي گاز طبيعي پيش بيني شده است. در بخش ديگر 
گزارش پيش بيني شده كه صادرات نفت در سال ۲۰۲۱ 
با فرض بازگشت امريكا به توافق هسته  اي، تا ۶.۸ درصد 
افزايش خواهد يافت و در سال ۲۰۲۲ حجم صادرات نفت 
خام به دوبرابر سال ۲۰۲۱ مي  رسد.در اين گزارش تاكيد 
ش��ده كه درباره صادرات گاز، ايران بايد براي به حداكثر 
رساندن ميزان بهره وري ظرفيت هاي جديد توليد خود، 
بازارهاي صادراتي تازه اي در كش��ورهاي همسايه بيابد. 
همچنين نش��ان داده بررسي ش��اخص ريسك به بازده 
بخش هاي باال دستي صنايع نفت و گاز ايران نشان مي دهد 
كه با توجه به منابع عظيم نفت و گاز، اين بخش ها گزينه اي 
معقول جهت سرمايه گذاري در كشور هستند. رتبه ايران 
در شاخص ريسك به بازدهي در منطقه، چهارم در ميان 

۱۲ كشور و در جهان بيستم در ميان ۷۲ كشور است.

پيش بيني هاي اصلي )ايران 2024- 2018( 

e2018e2019 f2020f2021 f2022f2023f2024شاخص 

نفت خام، گاز طبيعي مايع
 و ساير توليدات مايع 
)هزار بشكه در روز( 

4.462.73.314.22968.03173.24349.24683.64786.2

توليد گاز طبيعي خشك 
225.4241.1248.4265،8273.7275.1277.9)ميليارد مترمكعب( 

مصرف گاز طبيعي خشك 
223،5236.9224.1261.1269.0271.4273.8)ميليارد مترمكعب( 

توليد محصوالت پااليش شده 
1.946.92.044.31.880.72.012.42.026.52.040.72.054.9)هزار بشكه در روز( 

مصرف محصوالت پااليش شده 
1.794.71.740.91614.51723.21809.31899.82054.9و اتانول )هزار بشكه در روز( 

71.6964.1642.548.0050.0054.0058.00قيمت نفت برنت )دالر در بشكه( 

 eبرآورد و f پيش بيني هاي موسسه فيج است. 
منبع: اداره اطالعات انرژي امريكا، اوپك، ابتكار مشترك آمارهاي نفتي و موسسه فيج
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خبرروز

مشاركت ۲۰۰ هزار نفر در طرح ناظران سالمت
رييس سازمان جوانان هالل احمر از مشاركت ۲۰۰ هزار نفر از جوانان هالل احمر در طرح ناظران سالمت خبر داد. محمد 
گل فش��ان گفت: س��ازمان جوانان هالل احمر با قدمتي۷۳ س��اله قديمي ترين بخش هالل احمر اس��ت. در طرح ناظران 
س��المت بالغ بر ۱۹۹ هزار نفر از جوانان هالل احمر فعاليت داش��تند و ۱۲۲ هزار تيم۲ ال��ي۳ نفره نيز در زمينه نظارت بر 

اماكن مشاركت داشتند.
 بيش از يك ميليون مكان نيز مورد نظارت قرار گرفتند. همچنين بيش از ۷ ميليون نفر نيز از خدمات هالل احمر بهره مند 

شدند و۱۹۱ هزار تيم مراقبتي ما نيزدر اجراي اين طرح فعاليت داشتند.

محیطزيست

ايران و اتحاديه اروپا با تخصيص اعتبار ۱۰ ميليون 
يورويي درصدد جان بخش��يدن به ت��االب هامون 
هس��تند، در اين پروژه مش��ترك تالش مي شود تا 
معيش��ت مردم به گونه اي پي��ش رود كه كمترين 
وابس��تگي به آب را داشته باشد تا آب بيشتري وارد 

تاالب شود.

      هفتمين تاالب بين المللي در خطر نابودي
درياچ��ه ي��ا ت��االب بين المللي هامون س��ومين 
درياچه ب��زرگ ايران پس از درياچه خزر و درياچه 
اروميه، هفتمين تاالب بين المللي جهان و يكي از 
ذخيره گاه هاي زيست كره يونسكو در ايران است. 
اين درياچ��ه از چهار درياچه كوچ��ك به نام هاي 
درياچه هامون صابري يا سيستان، درياچه هامون 
پوزك اي��ران، درياچه هامون هيرمن��د و درياچه 
هامون پوزك افغانس��تان تش��كيل شده  است كه 
در زمان فراواني آب به ه��م مي پيوندند و درياچه 
مش��ترك هامون بين افغانستان و ايران را تشكيل 

مي دهند.
اصلي ترين رود در حوضه  آبريز درياچه هامون، رود 
هيرمند است كه در چند سال اخير به علت نوسانات 
آب اين رود مشكالتي براي تمام اكو سيستم تاالب 
به وجود آمده است، هامون حتي در ادبيات ايران نيز 
جايگاه  ويژه اي دارد، در شاهنامه  فردوسي از اين تاالب 
زيبا با نام درياچه  زره ياد شده است، اين نشان مي دهد 
كه هامون مي تواند مانند زره اي از اكوسيستم منطقه 
محافظت كند براي اي��ن منظور تالش هاي زيادي 
براي زنده نگه داشتن اين بستر آبي صورت گرفته تا 

به كانون گرد و غبار تشكيل نشود.
اما در چند دهه اخير كه با خشكسالي مداوم همراه 
بوديم باعث شد تا مخزن اصلي تاالب هامون خشك 

شود از اين رو بس��يار شكننده شد و با هر بادي گرد 
و غبارش به هوا بلند مي ش��ود، البته سال ها پيش با 
كشور افغانستان توافق شده بود كه در شرايط نرمال 
س��االنه ۸۲۰ ميليون متر مكعب حقابه هامون در 
ايران را پرداخت كند اما گويا اين حقابه فقط براي آب 
شرب و كشاورزي تخصيص يافته است و اين تاخير در 
تامين حقابه زيستي تاالب باعث شد تا هامون پر رمق 

شود و با كوچك ترين تلنگر از هم بپاشد.

     تعهدي كه همچنان پا برجاست
مسعود باقرزاده كريمي مديركل حفاظت و احياي 
تاالب هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
بعد از برجام، بين رييس اتحادي��ه اروپا كه به ايران 
سفر كرده بود مذاكراتي در سطح دولت درباره يك 
سري پروژه هاي مش��ترك صورت گرفت كه مورد 
حمايت اتحاديه اروپا قرار گيرد، تعداد پروژه ها زياد 
بود اما ظاهرا به پروژه هاي محيط زيستي عالقه مند 
شده بودند به ويژه پروژه هايي كه در سطح منطقه اي 
بودند. البته برخي پروژه هاي ملي هم مورد توجه آنها 
قرار گرفت به طوري كه پيشنهاد سازمان حفاظت 
محيط زيست را براي منطقه سيستان پذيرفتند و 
براي تخصيص اعتبار ۱۰ ميليون يورويي براي اجراي 
پروژه اي در راستاي احياي هامون به توافق رسيدند، 
زماني كه برجام به هم خورد اما آنها به تعهدش��ان 
پايبن��د بودند و از تخصيص اين اعتبار به س��ازمان 

محيط زيست صرف نظر نكردند.
باقرزاده اظهار داش��ت: البته پ��ول از طريق برنامه 
عمران س��ازمان ملل متحد )UNDP( در اختيار 
سازمان محيط زيس��ت گذاشته مي شود و سازمان 
هم در اين راس��تا مجري ملي و محلي تعيين كرد، 
گروه هاي كاري تش��كيل ش��د و ميان اس��تاندار، 

نمايندگان مجلس، شوراهاي محلي، وزارت جهاد و 
نيرو مذاكرات متعددي صورت گرفت حتي با ستاد 
اجرايي فرمان امام كه در منطقه فعال است مذاكراتي 

انجام شد تا كار با سرعت درستي پيش رود.
مدي��ركل حفاظ��ت و احياي تاالب هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت درباره اين پروژه مشترك 
توضيح داد: پروژه خيلي مهمي است و قرار است در 
روند اجراي آن معيشت مردم محلي ساماندهي شود 
تا كمترين وابستگي را به منابع آبي حوضه آبريز تاالب 
هامون داشته باشند تا بيشترين آب وارد تاالب شود.
به گفته او اتحاديه اروپا حدود ۱۰ ميليون يورو براي 
اين كار تخصيص داده كه طي پنج س��ال و از سال 
۲۰۲۰ در ايران براي احياي هامون هزينه مي شود. 
او ادامه داد: اين پروژه سه محور دارد يكي در زمينه 
اصالح وضعي��ت منابع آب و خاك اس��ت كه مثال 
وضعيت گرد و غبار كنترل يا اليروبي ها انجام شود، 
بخش بعدي يك سري كارها براي مشاركت مردمي 
و س��اماندهي معيشت ها اس��ت و محور سوم انجام 
كارهايي براي تاالب و اكولوژيك آن اس��ت، در واقع 
اين پروژه برنامه هاي مفصلي دارد و در نهايت هدف 
آن ساماندهي منطقه سيس��تان از لحاظ معشيت 
مردم و ساماندهي محيط زيست تاالب هاي هامون 

با هدف احيا است. 
اودرباره حقابه تاالب هامون گفت: هامون يك مخزن 
6 تا ۷ ميليارد متر مكعبي دارد اگر اين مخزن پر باشد 
س��االنه يك تا دو ميليارد متر مكع��ب آب هم وارد 
شود تاالب زنده مي ماند اما چون در مقطع طوالني 
مثال ۲۰ سال خشكسالي مداوم داشتيم و باعث شد 
مخزن خالي شود، حاال هر چقدر آب هم وارد مي شود 
پهنه هاي��ي در حد يك س��وم تا يك چه��ارم پرآب 

مي شود كه آنهم با تبخير از بين مي رود.

آيا اعتبار 10 ميليون يورويي هامون را نجات مي دهد؟
جامعه ادامهازصفحهاول

 فقر از 
پيامدهاي  كرونا است

 كه ش��ما هرچه مي خواهيد جمعيت زياد كنيد و 
اين جمعيت بتوان��د از منابع طبيعت تغذيه كند. 
البته اين به اين معنا نيس��ت ك��ه جمعيت از يك 
مقدار كمتر شود، اما اين جمله تعبير درستي است. 
انسان با افزايش جمعيت ظلم به طبيعت كرد، چرا 
كه با اين افزايش منابع طبيعي نسبت به جمعيت 
كم شد و انسان رفت سراغ خوردن خفاش، خفاش 
خورد و اين بال )كرونا( را بر سر دنيا آورد. ما بايد با اين 
حقيقت كنار بياييم ديگر در هيچ موردي به دوران 
قبل از كرونا برنمي گرديم، يعني كرونا يك گسست 
جهاني ايجاد كرده است. حاال در كنار جمعيت باالي 
جهان ويروس كرونا هم با قدرتي كه از او سراغ داريم، 
شيوع پيدا كرده اس��ت. از پيامدهاي هر دوي آنها 
افزايش جمعيت بيكار براي كشورها و همين طور 
براي كشور خودمان است، بيكاري هم كه مي دانيد 
مادر همه فسادها است. بنابراين همانطور كه گفتم 
در نتيجه اين ظلم انسان به طبيعت در كنار افزايش 
بي رويه جمعيت، گويي اين كرونا از فرصت استفاده 
كرده، در نتيجه بيكاري باال مي رود و بعد از آن جرم 
باال مي رود، طالق باال مي رود، فقر، دزدي، خودكشي 
ب��اال م��ي رود، ازدواج كاهش پي��دا مي كند، وضع 
معيشت بدتر خواهد ش��د، خيابان خوابي افزايش 
مي يابد، بحران هاي خانوادگي و سياسي به وجود 
مي آورد. بيكاري بحراني است كه هنوز چهره واقعي 
خودش راآش��كار نكرده است، در همين ايران بايد 
منتظر روزهاي سختي باشيم، ايران از يك سو تحريم 
است، از س��وي ديگر نمي تواند نفتش را بفروشد، 
درآمدش پايين آمده است، بنابراين قحطي به وجود 
خواهد آمد و با وجود ۱۵ميليون كارگر كه با حداقل  
زندگي دارند معاش مي كنند، اين وضعيت به شدت 
مخرب خواهد بود، به خصوص با اختالف طبقاتي 
كه در كش��ور وجود دارد، اينكه يك عده اي از رانت 
برخوردارند و عده اي ديگر گرفتار نان شب هستند، 
اين يعني بحراني در راه اس��ت.  نخبگان مي توانند 
كاري انجام دهند، اما يكي ديگر از آثار بزرگ كرونا و 
بيكاري و كاهش درآمدهاي آن براي كشوري مثل 
ما فرار مغزها است، اين بچه ها را، نخبه ها را فراري 
داديم، نيروهاي جواِن فعال و متخصص ما مي روند 
كانادا و ما رايگان اين بچه ها را در اختيار كشورهاي 
ديگر مي گذاريم. چه كساني باقي مي مانند؟ پيرهايي 
مانند بنده، خب ما كاري از دستمان ساخته نيست. 
شما نگاه كنيد، همانطور كه گفتم ما با يك بحران 
فقر و بيكاري روبرو هستيم، شايد افراد نخبه بتوانند 
 به اين بح��ران كمك كنند، حاال ب��ا اين وضعيت 
ايجاد شده افراد متخصص دارند از كشور مي روند و 
اين روند به دليل كاهش درآمدها و مشكالت ديگر 
سريع تر هم مي شود، حاال ما مي مانيم و يك بحران 
بزرگ و كلي نيروي غي��ر متخصص كه كاري بلد 
نيستند و نمي توانند براي كشور كاري انجام دهند.

آغاز تست انساني دومين واكسن ايراني كرونا 
 رييس موسس��ه تحقيقات واكسن و 
س��رم س��ازي رازي از آغ��از تس��ت 
انساني واكس��ن تزريقي - استنشاقي 
»كووپارس« خبر داد و جزييات آن را 
تشريح كرد. دكتر علي اسحاقي، درباره 
جزئيات مرحله اول كارآزمايي باليني 
واكسن »كوو پارس«، گفت: به طور كلي 
قرار است ۱۳۳ نفر در فاز اول كارآزمايي 

باليني واكسن و واكس��ن نما دريافت كنند كه ۱۳ 
نفر پيش قراول هس��تند. از ۱۳ نفر فرد پيش قراول 
۱۰ اس��فندماه در روز اول كارآزمايي باليني دو نفر 
واكسن يا واكسن نما دريافت مي كنند. او افزود: ۱۳ 
نفر ابتدايي قرار است طي هشت روز تزريق واكسن 
را تجربه كنند. ابتدا دو نفر و سپس معموال يك روز 
در ميان تزريق واكس��ن را تا اتمام ۱۳ نفر خواهيم 

داش��ت. س��پس ۱۲۰ نفر ديگ��ر وارد 
مطالعه مي ش��وند و پس از ۲۳ روز بايد 
تزريق واكسن فاز يك به اتمام برسد. او 
تاكيد كرد: كساني كه )روز صفر( واكسن 
دريافت مي كنند، ۲۱ روز بعد دوز دوم 
)عضالني( و ۵۱ روز بعد دوز سوم واكسن 
كه استنشاقي است را دريافت مي كنند. 
 رييس موسس��ه تحقيقات واكس��ن و 
سرم سازي رازي درباره اين دو نفري كه امروز واكسن 
دريافت مي كنند، تصريح كرد: اين دو نفر از طريق 
ثبت نام در سايت داوطلبان كارآزمايي باليني انتخاب 
شدند و روز گذشته تس��ت هاي مختلفي از جمله 
تست PCR دادند و براي كارآزمايي باليني واكسن 
آمده اند. اين افراد يك ش��ب تحت نظر ما هستند و 

سپس مي توانند به منزل خود بروند.

۹۳ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداش��ت از فوت ۹۳ 
بيمار مبتال ب��ه كوويد۱۹ در كش��ور و 
گذشتن ش��مار قربانيان از مرز 6۰ هزار 
نفر خبر داد. سيما س��ادات الري، گفت: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ 
هزار و ۱۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۴۹۴ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كش��ور به يك ميليون و 6۳۱ هزار و ۱6۹ نفر رسيد. 
الري بيان كرد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
 ۹۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 6۰ هزار و ۷۳ نفر رسيد. به 
گفته او، خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۳۹۳ هزار 

و ۱۲۵ نفر از بيماران، بهب��ود يافته و يا از 
بيمارستانها ترخيص شده اند. همچنين سه 
هزار و ۷۳۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوي وزارت 
بهداشت تاكيد كرد: تا كنون ۱۰ ميليون و 
۸۵۳ هزار و ۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۱ 
شهرستان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجي، ۲۵۱ شهرستان 
زرد و ۱۵۴ شهرستان آبي هستند. به گفته او، شهرهاي 
آبادان، اهواز، بندر ماهش��هر، خرمشهر، دزفول، دشت 
آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، كارون و هويزه در 

وضعيت قرمز بيماري قرار دارند.

ايران درساخت واكسن موفق خواهد بود
اطمين��ان دارم كه ايران در س��اخت 
واكسن يكي از پلتفرم هاي موفق منطقه 
را خواه��د داش��ت. نماينده س��ازمان 
جهاني بهداشت در ايران گفت: ديروز 
توانستم خطوط توليد واكسن پاستور 
را مش��اهده كنم و فك��ر مي كنم ايران 
بسيار پيش��رفته اس��ت و اميدوارم در 
تالش براي س��اخت واكس��ن داخلي، 

موفق باشيد و به كش��ورهاي ديگر نيز كمك كنيد.
كريستف هملمن اظهار داشت: ما از اپيدمي كوويد۱۹ 
درس هاي زيادي آموختيم، يكي از مهم ترين درس ها 
اين است كه سيستم س��المت، يك سيستم با ارايه 
خدمات برابر براي همه مردم است. او افزود: ايران در 
زمينه استفاده از نيروهايي به نام بهورزان يك نمونه 
خاص است. اين نيروها )بهورزها( ارتباطي بين نظام 
سالمت از نظر فيزيكي و امكانات و تسهيالت و مردم 
و خانواده هايي كه به آن مراجعه مي كنند، هستند. 

هملمن ادامه داد: اخيرا در كمپين ملي 
كنترل فشارخون كه در ايران انجام شد، 
ماهيت خانوارها براي تقويت و افزايش 
سالمتي بيش��تر تقويت شد، همچنين 
در تمام��ي كمپين هايي ك��ه در طول 
كوويد۱۹ شكل گرفتند، نيروهاي مازاد 
نيز وارد عمل شدند و به بهورزها كمك 
كردند، از بس��يج گرفته تا هالل احمر؛ 
چراكه همانطور كه ديديم بهورزها نيازمند حمايت 
و كمك همه جانبه هستند. نماينده سازمان جهاني 
بهداشت در ايران بيان كرد: در حال حاضر حدود ۷۰ 
درصد جمعيت در ش��هرها زندگي مي كنند، اما در 
مناطق روستايي نيز همين شبكه PHC و بهورزهاي 
قدرتمند براي ارايه خدمت حضور دارند. چه بسا در 
دوران كرونا نيز قابليت ها و پتانس��يل هاي سيستم 
ش��بكه را در نقاط پرجمعيت س��نجيديم و اكنون 
مي دانيم در كدام نقاط اين سيستم بايد تقويت شود.

گليماندگار| ماه هاست كه بازنشستگان 
در برابر مجلس و سازمان هاي بازنشستگي 
تجمع مي كنند و از شرايط دشواري كه دارند 
مي گويند. سال هاست كه بازنشستگان از ميزان حقوق 
دريافتي خود بعد از سال ها خدمت گله دارند و معتقدند 
اين ميزان حقوق نه تنها چرخ زندگي آنها را نمي گرداند 
كه باعث شده آنها در اين سن و سال پيري دوباره مجبور 
به كار كردن بش��وند تا بتوانند كمي توازن ميان دخل و 
خرجشان برقرار كنند. مساله اي كه هيچ يك از مسووالن 
جز وعده هاي توخالي راه چاره اي ب��راي حل آن ندارند. 
صندوق هاي بازنشستگي به گفته بسياري از كارشناسان 
اين حوزه رو به ورشكستگي گذاشته اند، البته در اين بين 
صندوق بازنشستگي كش��وري و لشكري اوضاع بهتري 
دارد و اين صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي است كه 
 هر روز بيشتر از روز قبل در گرداب ناكارآمدي فرو مي رود و 
هيچ كس هم قرار نيست كاري براي احياي دوباره آن انجام 
دهد. اينكه دولت بيش از ۳۱۰ هزار ميليارد تومان به تامين 
اجتماعي بدهكار است و هيچ تالشي هم براي بازپرداخت 
آن انجام نمي دهد، خود گوياي وضعيت بازنشستگان اين 
صندوق است. كساني كه سال ها سخت كار كرده اند به اين 
اميد كه در دوران بازنشستگي زندگي راحتي داشته باشند 
و حاال بايد براي امرار معاش دوباره به سر كار بروند و اين بار 
مجبورند به هر كاري تن بدهند، تا بتوانند از پس هزينه هاي 
سرسام آور زندگي خود بر بيايند. خيلي از آنها كه حاال يا 
سرايدار مي شوند، يا نگهبان شب يا حتي كنار خيابان بساط 
پهن مي كنند و دستفروشي مي كنند، تنها به اين خاطر 
است كه حقوق بازنشستگي شان كفاف خرج زندگي شان 

در اين شرايط نا به سامان اقتصادي را نمي دهد. 

    وضعيت حداقل بگيران بدتر است
البته كساني كه با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده اند باز 
هم در برابر كساني كه تنها به ۱۰ سال خدمت بازنشسته 
شده اند وضعيت بهتري دارند، مستمري بگيران حداقلي 
كه اغلب هم سن و سال بااليي دارند، دريافتي شان به يك 
ميليون تومان در ماه هم نمي رسد و آنها نمي دانند با اين پول 
بايد چه كار كنند. در واقع وضعيت آنها از بقيه بازنشستگان 
بدتر است. فريبرز نوايي، ۷۲ ساله است و يكي از كساني 

است كه با حداقل حقوق بازنشسته شده است. او تنها ۱۰ 
سال سابقه بيمه داشته و عليرغم اينكه به گفته خودش از 
۱۵ سالگي كار مي كرده سابقه بيمه نداشته و حاال تنها 
دريافتي اش ماهانه نزديك به ۹۰۰ هزار تومان اس��ت. او 
در يكي از خيابان هاي تهران سيگار مي فروشد. تنها به اين 
خاطر كه بتواند كمي بيشتر پول در بياورد تا هم از پس اجاره 
خانه اش بر بيايد و هم بتواند خرج خورد و خوراك خود و 
همسرش را بدهد. دو فرزند فريبرز ازدواج كرده اند و آنها 
هم وضعيت مالي خيلي خوبي ندارند تا به پدر كمك كنند.

    اعتراض ها به جايي نمي رسد
حسين ميرزايي هم يكي ديگر از بازنشستگاني است كه 
حداقل حقوق را مي گيرد. او كه ۷۴ سال سن دارد، براي 
اينكه بتواند هزينه هاي زندگي خود و همسرش را تامين 
كند مجبور است در بازار تهران باربري كند. كاري كه 
باعث شده هر شب با كلي درد به خواب برود و صبح زود 
با همان دردها از خواب بيدار شود و به سر كار برود. او قبال 
نجار بوده و در يك كارگاه نجاري كار مي كرده و كارفرما 
تنها ۱۰ سال براي او بيمه رد كرده بود و شكايت كردن 
هم دردي از او دوا نكرد و به جايي نرسيد. او حاال بيشتر 

از ۱۰ سال است كه در بازار باربري مي كند.

    افزايش حقوق  حداقل بگيران هم 
جوابگو  نيست

عضو كميسيون امورداخلي و شوراهاي مجلس شوراي 
اسالمي در اين باره به »تعادل« مي گويد: فكر مي كنم نياز 
است كه حقوق اقش��اري كه دريافتي هاي باال دارند طي 
چندين سال ثابت بماند تا آنها كه كمتر دريافت مي كنند 
به يك حداقلي از تناسب و برابري با اين ها برسند. محمدرضا 
صباغيان درخصوص شكاف درآمدي موجود در جامعه و 
افزايش حقوق هاي سال ۱۴۰۰ مي افزايد: به عقيده من 
افزايش حقوق ها بايد به روشي باشد كه فاصله طبقاتي 
و ش��كاف حقوقي موجود رفع شود. بايد طي چند سال، 
افزايش حقوق براي كس��اني كه حقوق هاي باال دريافت 
مي كنند، متوقف شود تا كساني كه حقوق هاي پايين و 
حداقلي دريافت مي كنند و در رده هاي پايين هرم حقوقي و 
درآمدي هستند طي فرآيند افزايش ساليانه از نظر درآمدي 

به اين افراد برس��ند و شاهد يك تعادل حداقلي در بحث 
حقوق ها باشيم. او همچنين درباره پيشنهاد افزايش حقوق 
۳۵ درصدي در سال آينده كه توسط برخي نمايندگان 
مطرح شده، مي گويد: بحث افزايش حقوق ۲۵ درصدي 
براي كارمندان دولت در بودجه پيشنهاد شده و يا همين 
افزايش حقوق ۳۵ درصدي براي كارگران، اين ها هنوز به 
عنوان پيشنهاد است و تصويب نشده اما در صورت تصويب 
بازهم پاسخگوي شرايط كنوني كشور و فاصله موجود در 
بحث حقوق هاي دريافتي نيست. او مي افزايد: فكر مي كنم 
نياز است كه حقوق اقشاري كه دريافتي هاي باال دارند طي 
چندين سال ثابت بماند تا آنها كه كمتر دريافت مي كنند 
به يك حداقلي از تناسب و برابري با اين ها برسند. به هر 
حال افزايش حقوق كاركنان دولت همه ساله در اليحه 
بودجه توسط دولت پيشنهاد و با راي نمايندگان تصويب 
مي شود اما افزايش حقوق س��اليانه كارگران خارج از 
اين ساختار و در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان 
كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود. اين در 
حالي اس��ت كه عدد افزايش حقوق كارگران معموال 
بين 6  الي 6 ۱درصد بيشتر از افزايش حقوق كاركنان 
دولت است كه باتوجه به افزايش ۲۵ درصدي حقوق 
كارمندان، محتمل است كه شايد افزايش حقوق ۳۰ الي 

۳۲ درصدي كارگران در سال ۱۴۰۰ باشيم.

    دولت از قانون و اصل تامين اجتماعي
 نافرماني   مي كند

رييس فراكس��يون كارگري مجلس يازدهم در ارتباط با 
بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي گويد: دولت 
خالف قانون عمل مي كند و تامي��ن اجتماعي را ناديده 
مي گيرد.  دولت بيش از ۳۱۰ هزار ميليارد تومان به تامين 
اجتماعي بدهكار است ولي علي بابايي )رييس فراكسيون 
كارگري مجلس يازدهم( معتقد است بدهكاري دولت به 
تامين اجتماعي مدام در حال تغيير است و نمي توان مبلغ 
دقيقي براي اين بدهكاري تعريف كرد. نماينده مردم ساري 
درباره توانايي دولت در پرداخت بدهكاري خود به تامين 
اجتماعي مي گويد: دولت به هيچ وجه به اصل و اس��اس 
تامين اجتماعي و بيمه اعتقاد ندارد. به هر حال رويه دولت 
در برابر تامين اجتماعي خوب نيست، اين روش تنها براي 

اين دولت نيس��ت و در دولت هاي قبلي نيز وجود داشته 
است. بابايي با تاكيد بر بدهكاري دولت به تامين اجتماعي 
مي افزايد: دولت ۲۵۰ هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي 
بدهكار است و تكليف اين مبلغ بايد هرچه زودتر مشخص 
شود.  دولت انگيزه زيادي براي پرداخت بدهي هاي خود به 
تامين اجتماعي ندارد به همين دليل از دولت مي خواهيم به 
تامين اجتماعي توجه كند و شرايط پرداخت را فراهم كند. 
شرايط تامين اجتماعي و جايگاه اين نهاد در كشور، براي ما 
حياتي و مهم است. اين نماينده مجلس درباره ميزان دقيق 
بدهكاري دولت به تامين اجتماعي مي گويد: بدهكاري 
دولت به تامين اجتماعي ماهانه تغيير مي كند. دليل اين 
تغيير، تعهداتي مثل بيمه هاي يارانه اي و قاليبافان است. در 
مورد اين گروه هاي خاص، دولت فقط به تامين اجتماعي 
تكليف مي كند و قول مي دهد ك��ه اين مبلغ را پرداخت 
مي كنم اما به هيچ وجه به قول هاي خود پايبند نيست و 
ريالي بابت اين گروه ها نمي پردازد. به همين دليل رقم بدهي 
ثابت نيست و ماهانه تغيير مي كند. هيچ وقت نمي توانيم 
مبلغ دقيق را اعالم كنيم اما چيزي كه مسلم است دولت 

بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد توم��ان به تامين اجتماعي 
بدهكار است. رييس فراكسيون كارگري مجلس درباره 
توانايي دولت در پرداخت بدهكاري خود گفت: دولت با 
واگذاري شركت ها مي تواند بدهكاري خود را پرداخت 
كند. اما دولت اعتقادي به اين موضوع ندارد. نگاه دولت 
به سازمان تامين اجتماعي سياسي و فردگراست و نگاه 
سيستمي ندارد. واقعيت اين است كه دولت به اصل و 

اساس تامين اجتماعي و بيمه اعتقاِد چنداني ندارد.

     قانون هايي كه ضمانت اجرايي ندارند
موضوع مهمي كه بايد به آن توجه داش��ت چه در مورد 
بدهي دولت به س��ازمان تامين اجتماع��ي چه در مورد 
طرح يكسان سازي حقوق و ... مساله اين است كه قوانين 
تصويب مي شوند اما ضمانت اجرايي ندارند. اينكه مجلس 
بگويد دولت بايد بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي 
را پرداخت كند به تنهايي نمي تواند پاسخگوي مشكالت 
بازنشستگاني باشد كه حقوقش��ان در برابر تورم بسيار 
ناچيز است. اگر قانوني در اين زمينه تصويب مي شود بايد 

چگونگي اجرا شدن آن هم مشخص شود. اينكه قوانين 
ضمانت اجرايي داشته باشند، مي تواند باعث حل بسياري 
از مشكالتي شود كه االن در كشور شاهد آن هستيم. اما 
تصويب قوانين به تنهايي و بدون فراهم آوردن ش��رايط 
اجرايي شدن آنها دردي را از مردم و مسووالن دوا نخواهد 
كرد. بسياري از افراد براي اينكه بتوانند زير بار فشارهاي 
اقتصادي قد راست كنند نياز به حمايت دارند، حمايتي 
كه بايد از سوي دولت و مجلس و ديگر نهادها و سازمان ها 
انجام ش��ود. تا زماني كه هيچ كس مسووليت اين كار را 
بر عهده نگيرد و زير ساخت هاي مناسب براي اجرايي 
شدن قوانين در كش��ور فراهم نشود، نمي توان شاهد 
رضايتمندي مردم بود. بسياري از بازنشستگان تامين 
اجتماعي معتقدند همسان سازي حقوق در حوزه هاي 
ديگر مثل بازنشستگي كشوري و لشكري به طور كامل 
انجام شده و اين بازنشستگان تامين اجتماعي هستند 
كه بايد از حقوق قانوني شان محروم بمانند. به راستي 
دولت چه زماني قرار است بدهي خود به صندوق هاي 

بازنشستگي را پرداخت كند؟

گزارش

بدهي دولت به تامين اجتماعي بيش از ۳10 هزار ميليارد تومان است

معيشت بازنشستگان و وعده هاي تو خالي
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