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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1939  Mon. May 17. 2021  دوشنبه   27 ارديبهشت 1400   5 شوال 1442  سال هفتم  شماره 1939  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10211000

شاخص بورس
1188811

يادداشت- 1

چرا با برنامه ريزي مخالفم
تاريخ علم قياس است و آگاهي؛ 
مبتن��ي بر اين واقعيت اس��ت 
ك��ه خردمن��دان مي گويند، 
ملت هاي��ي ك��ه از تاريخ خود 
بهره مي برند و به داش��ته هاي 
تاريخي خود رجوع مي كنند، 
كمتر اشتباهات گذشته را تكرار 
مي كنند. در نقط��ه مقابل نيز 
كش��ورهايي كه توجه كمتري به تاريخ و گذش��ته خود 
مي كنند، مدام در حال تكرار اش��تباهات خود هس��تند. 
از ابتداي تاريخ اس��اطيري بشري كه آدم به زمين هبوط 
كرد و متوجه شد كه براي زيست روي اين خاك، بايدها و 
نبايدهايي مورد نياز است، ضرورت برنامه ريزي و استفاده 
سيستماتيك از اين مفهوم شكل گرفت. با اين توضيحات 
معتقدم هر رييس جمهوري كه در كش��ورمان روي كار 
بيايد، كاري از پيش نخواهد برد، چرا كه ساختارهاي اصلي 
رشد در كشورمان كه برنامه ريزي است با اشكاالت اساسي 
روبه رو است. بنابراين هر سكانداري كه اقتصاد را در دست 
بگيرد، باز هم كاري از پيش نخواهد برد. واقعيت آن است 
كه بخش قابل توجهي از دستاوردهاي بشري مبتني بر علم 
برنامه ريزي است. اما نوع نگاهي كه در كشورمان نسبت به 
علم برنامه ريزي وجود داشته و دارد، نگاه معقول و جامعي 
نيست و باعث ايجاد دامنه وسيعي از مشكالت شده است. 
از س��ال 1973 ميالدي )1352( كه اي��ران با درآمدهاي 
نفتي نجومي مواجه و خيل عظي��م دالرهاي نفتي وارد 
كشورمان ش��د و مفهومي ذيل عنوان بيماري هلندي در 
اقتصاد ايران ايجاد ش��د، تعادل از اقتص��اد ايران رخت بر 
بست و مش��كالت در بطن اقتصاد النه كردند. با توجه به 
چنين رخدادي بعد از انقالب دامنه وسيعي از رسانه هاي 
تحليلي در ايران، ساختار برنامه ريزي در ايران و برنامه هاي 
توسعه را دليل اصلي مشكالت عنوان كردند. در آن برهه به 
درستي بسياري از تحليلگران متوجه اين واقعيت شدند 
كه در اليه هاي دروني نظامات برنامه ريزي ايران مشكلي 
وجود دارد كه اين موارد باعث شده تا اقتصاد ايران در مسير 
توسعه دستاوردهاي قابل توجهي كسب نكند. اين روند 
انتقادي اما در سال 59 خورشيدي ناگهان متوقف شد و باز 
هم نظامات برنامه ريزي دقيقا مبتني بر رويكردهاي قبلي 
در ايران شكل گرفتند. متوسط تورم اقتصاد ايران در طول 
23سال بعد از انقالب بيش از 20درصد برآورد شده است. 
اعداد و ارقامي كه در برخي برهه ها به 50درصد نيز رسيده 
اس��ت. همين امسال هم كه بودجه س��ال1400 را مورد 
ارزيابي دقيق قرار دهيم، متوجه مي شويم كه بودجه بيش 
از 350هزار ميليارد تومان كسري برخوردار است. دامنه 
وسيعي از اهداف سياسي، اقتصادي، توسعه اي، فرهنگي 
و... در بطن بودجه گنجانده شده است. جالب اينجاست كه 
چنين بودجه اي در بخش عمراني نحيف و تقريبا هيچ است. 
در حالي كه بودجه ايران بايد باالي 50درصد از منابعش را 
به پروژه هاي عمراني تخصيص دهد كه چنين امري هرگز 
انجام نشده اس��ت. از طريق پروژه هاي عمراني است كه 
مي توان اشتغال ايجاد كرد، تورم را مهار كرد، توليد را رونق 
داد و ساير شاخص هاي اقتصادي را در مسير رشد قرار داد. اما 
بودجه هاي سنواتي ايران نشان مي دهد كه سرمايه گذاري 
ناخالص در اقتصاد ايران تقريبا صفر است. از سوي ديگر هر 
س��ال حداقل 20درصد تا 50درصد فرار سرمايه در ايران 
وجود دارد. كافي اس��ت نگاهي به خروج سرمايه از ايران 
براي خريد مل��ك در تركيه توجه كنيد يا برنامه هايي كه 
براي سرمايه گذاري در دوبي از سوي سرمايه گذاران ايراني 
دنبال مي شود. اين روند طي دهه هاي آينده ايران را در زمره 
كش��ورهاي رده پنجم اقتصادي قرار مي دهد. يك زماني 
هدف ايران اين بود كه خود را از ليس��ت كشورهاي درجه 
دوم اقتصادي به جمع كشورهاي توسعه يافته برساند، اما 
امروز اقتصاد ايران در حال هبوط به ليست كشورهاي رده 
پنجم جهاني است. در سال هاي قبل از انقالب خاطرم هست 
كه دانشجويان اندونزي، مالزي و... با ما صحبت مي كردند و 
مي گفتند كه خوراك شان يك مشت برنج در هر روز است. 
يعني براي صبحانه، ناهار، عصرانه و ش��ام يك كف دست 
برنج مي خوردند. امروز اما مردم كشورهايي چون مالزي، 
اندونزي، سنگاپور و... در مسير توسعه قرار دارند اما ايران آرام 
آرام از قافله كشورهاي برخوردار خارج شده و فقر مطلق با 
سرعت باال در حال گسترش است. اين در حالي است كه 
كمتر از 4سال به موعد رسمي سند چشم انداز 20ساله باقي 
مانده، اما مفاد اين اسناد هرگز محقق نشده است. به واقع علم 
اقتصاد از حدود 3قرن قبل رابطه اي انتقادي با برنامه ريزي 
برقرار كرده، چراكه نظامات برنامه ريزي سنتي باعث تسلط 
مالكيت مطلق دولت بر منابع و عوامل توليد بوده اس��ت. 
موفقيت هاي بزرگ علم اقتصاد كالسيك، نئوكالسيك 
و نئونئوكالسيك در عصر حاضر و اين امر كه همين علم 
اقتصاد توانسته اس��ت 7 ميليارد انسان را به رفاه و شرايط 
نسبتا خوب زندگي سوق دهد باعث شده است كه هنوز 
هم اقتصادداناني يافت ش��وند كه هر گونه دخالت و حتي 
اثرگذاري دولت مثال در باب برنامه ريزي اقتصاد ملي را رد 
كنند. اكنون هم كشورهايي يافت مي شوند كه به  شدت از 
عنوان كردن واژه برنامه ريزي ملي و برنامه ريزي پنج و بيست 
ساله پرهيز مي كنند اگر چه در همين كشورها، ده ها و صدها 
موسسات علمي تحقيقات عميق و گسترده اي در موضوعات 
فرآيند تحوالت فناورانه، زيست محيطي، مردم شناسانه و 
شاخه هاي مختلف توسعه اقتصادي به انجام مي رسانند و 
طرح ها و استراتژي هاي دورنمايي كوتاه مدت تا چندين 
ده ساله را منتشر مي كنند. در واقع كشورهاي پيشرفته 
سياس��ت ها و تصميماتي اتخاذ مي كنند كه در بطن آن، 
برنامه ريزي هاي عميقي نهفته است..  در همين خصوص 
گونار ميردال، كارش��ناس س��وئدي كه يك دهه از سوي 
سازمان ملل در...  ادامه در صفحه 5

علي اكبر نيكواقبال

بسته سياستي بخش خصوصي براي دولت بعدي تدوين شد

مطالبات بخش خصوصي از دولت آينده

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 انتخابات 
و پاسخ به سوالي تاريخي!

 اقتصاد 
و انتخابات 1400

 جنگل هاي صنوبر نروژي 
و انتخابات ايران

عدم توجه به ارزش ذاتي، از 
مصايب بزرگ اين روزهاي بازار

در اي��ن روزه��اي انتخابات��ي 
شدن فضاي كش��ور و اولويت 
داشتن »اقتصاد« در سخنان و 
برنامه هاي كانديداها بد نيست 
به يك س��وال تاريخي در اين 
حوزه اشاره نمود. سوالي كه تا 
پاسخ آن مشخص نشود، بعيد 
اس��ت تحول مهم��ي در روند 
توسعه اي كشورمان واقع شود كما اينكه متاسفانه تاكنون 
هم نشده است.  بيش از چهل سال قبل و در همان روزهاي 
اول انقالب، علي خسروشاهي از كارآفرينان برتر كشور و 
بنيانگذار كارخانه مينو و... در نامه اي به مهندس بازرگان، 
نخس��ت وزير دولت موقت اين س��وال را مط��رح كرد كه 
سيستم اقتصادي جمهوري اسالمي چيست و قرار است 
»با چه روشي اقتصاد كشور را اداره كند؟«  سوالي كه پس از 
گذشت چهار دهه هنوز پاسخي بدان داده نشده و هر روز نيز 
بر ابهام و سخت تر شدن پاسخ اين سوال افزوده شده است. 
خود آن كارآفرين برجسته مدل»اقتصاد آزاد« را پيشنهاد 
مي كند و از جمله محسنات اين مدل را چنين بر مي شمرد: 
»در چنين سيستمي، چون اشخاص خود به كار عالقه مند 
مي ش��وند و اين كار براي آنها نفع مستقيم و قابل لمسي 
دارد، لذا حداكثر كوشش و ابتكار خود را به كار مي برند تا 
با به كار بردن حداقل منابع، حداكثر توليد را به وجود آورند 
و... چون ميزان بازدهي عوامل توليد بيشتر مي شود، جامعه 
به طور كلي بيشتر از هر سيستم ديگري منتفع مي شود.« 
وي همچنين از »مكانيزم تعيين قيمت در بازار آزاد« به 
عنوان »بهترين وسيله براي تقسيم منابع اقتصادي بين 
فعاليت هاي مختلف« دفاع مي كند و اينكه »اين مكانيزم 
از هر نوع برنامه ريزي مركزي كه انجام گيرد مطمئن تر« 
است.  مرحوم خسروشاهي »بزرگي اقتصاد ايران« در آن 
زمان و »ناكارآمدي بوروكراسي« كشور را از عوامل ديگر 
ضرورت انتخاب اين مدل اقتصادي بر مي شمارد و از اين 
مي گويد كه »چون در اين سيستم، نيروي اقتصادي در 
دس��ت دولت متمركز نمي گردد، هميشه امكان وجود 
قطب هاي مختلف وجود دارد كه خود موجب آزادي خيلي 
بيشتر مي شود«. وي اما عنوان مي كند كه اگر اين سيستم 
را انتخاب كنيم الزم است »دولت با تمام قوا از آن پشتيباني 
كند واال اگر قرار باشد مثال وزارت صنايع از صنايع حمايت 
ادامه در صفحه 6 كند و...  

1- در اي��ن روزه��ا، بي��ش از 
پيش، »اقتص��اد« در كانون 
تصميم گيري شهروندان براي 
مشاركت يا عدم مشاركت در 
انتخابات قرار گرفته است، به 
گونه اي كه برخي از شهروندان 
با توجه به عملكرد اقتصادي 
دولت ها طي س��ه دهه اخير 
اساسا قيد شركت در انتخابات را زده اند و بر اين باورند كه 
با هر انتخابي، هيچ گونه تغييري در مناسبات اقتصادي 
و سياسي جامعه حاصل نخواهد شد. گروهي ديگر كه 
قصد شركت در انتخابات رياس��ت جمهوري را دارند، 
گوش هاي خود را براي ش��نيدن برنامه هاي اقتصادي 
نامزدها تيز كرده اند تا بهترين برنامه را براي برون رفت از 
شرايط كنوني بيابند و قدري از مشكالت معيشتي خود 
بكاهند. از همين رو است كه اغلب چهره هاي سياسي 
شناخته شده حاضر در ساختمان وزارت كشور، بالفاصله 
پس از ثبت نام به عنوان كانديداي رياست جمهوري تالش 
كردند، در چند جمله نظر خود را درباره رفاه و معيشت 

مردم بيان كنند.
2- ف��ارغ از اظهارنظره��اي غيرمنس��جم و پراكن��ده 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري كه گهگاه به اتهام زني 
به رقبا نيز آغش��ته بود، كارشناس��ان اقتصادي درباره 
برون رفت از شرايط كنوني اقتصاد چگونه فكر مي كنند 
و براي چه بحث هايي اصالت قائل هستند؟ در اين بخش 
از جامعه نيز نظريه منسجمي وجود ندارد اما بحث ها و 
نظرهاي اين گروه نس��بت به اظهارات اوليه كانديداها، 
به واقعيت هاي اقتصادي كش��ور نزديك تر است. طي 
چند دهه اخير، بنا ب��ه داليل مختلف از جمله جنگ و 
تحريم هاي اقتصادي، خام فروش��ي، مناسبات رانتي و 
در يك كالم آنچه به عنوان »يارانه اقتصاد به سياست« 
ش��ناخته مي ش��ود، ظرفيت هاي اقتص��ادي ايران به 
 ش��دت تضعيف ش��ده و چالش هايي همچون كسري 
بودجه، تورم، محيط زيس��ت و آب، بيكاري و بحران در 
صندوق هاي بازنشستگي را ايجاد كرده است. البته طي 
15 ماهه اخير، ريس��ك تازه اي به نام »كرونا« بر نظام 
تضعيف شده اقتصاد ايران اضافه شده و حتي اختالالتي 

فراتر از اقتصاد را بر جامعه ايران تحميل كرده است. 
3- اغلب كارشناسان اقتصادي روي لزوم واكسيناسيون 
ادامه در صفحه 5 عمومي و فوري از...  

جيمز سي اس��كات، نويسنده 
كتاب »حكومت ه��ا چگونه به 
دنيا مي نگرند« در اولين بخش 
كتاب��ش اش��اره مي كن��د كه 
چگونه حكومت ها با خواناسازي 
و ساده سازي تالش مي كنند، 
مشكالت را حل كنند. اسكات 
براي تش��ريح اين مفهوم مثال 
جالبي مي زن��د كه مي توان ابعاد گوناگ��ون آن را از منظر 
تحليلي بررسي كرد. او مثال جالبي از روند جنگلداري علمي 
در آلمان طي سال هاي 1765 تا 1800 ميالدي مي زند و 
مبتني بر آن نشان مي دهد كه سياستگذار براي اينكه بتواند 
از جنگل ها درآمد كسب كند، چطور با يكسان سازي جنگل 
و تبديل آن مثال به جنگل هاي صنوبر نروژ اكوسيس��تم 
جنگل مورد بحث را تغيير مي دهد و معادله را ساده مي كند 
و مانند پادگان كل نظامات جنگلداري را تغيير مي دهد و 
درختان را به صف مي كند و نام آن را هم جنگلداري علمي 
مي گذارد. در بدو امر برخي موفقيت هاي مقطعي هم رخ 
مي دهد اما در ادامه و طي سال هاي بعد شاهد سقوط آزاد 
توليد در اين منطقه هستيم كه خسارت هاي فراواني را ايجاد 
مي كند. چرا؟ چون اكوسيستم به درستي درك نشده بود، 
به مورچه ها، زنبورها، گياهان كوچك تر يا گياهان بزرگ تر 

از صنوبرها و حتي علف هاي هرز توجه نكرده بود. در واقع 
نمي دانست كه اين اكوسيستم است كه جنگل ها را شكل 
مي دهد. بنابراين سقوط آزاد جنگلداري علمي رخ مي دهد 
و مفهومي ذيل عنوان مرگ جنگل ها رخ مي دهد. بعد از اين 
تجربيات است كه آلمان ها بحث احياي جنگل ها را استارت 
مي زنند. به فرزندان شان ياد مي دهند كه چطور زنبورها را 
كمك كنند. مورچه ها را حمايت مي كنند و جنگل دوباره 
معناي خود را بازمي يابد. اين مثال يك نمونه بارز و برجسته از 
مفهوم سياستگذاري هاي اقتصادي دستوري است. افرادي 
كه تالش مي كنند موضوعات اقتصادي را ساده سازي كنند 
و بعد با اقدامات سطحي آن را حل كنند. اين نوع تصميمات 
در مخالف��ت با برج��ام، دالر 4200 توماني، عدم تصويب 
FATF، مقابله با رمزارزها و... به درس��تي نمايان مي شود. 
موضوعاتي كه نشان مي دهد مسووالن تصميم ساز ايران 
درك درس��تي از محتواي واقعي اقتصادي ندارند و عادت 
كرده اند كه موضوعات را مانند متوليان جنگل صنوبر نروژي 
ساده س��ازي و پادگاني ببينند. در واقع درك درس��تي از 
مكانيسم اقتصادي در كش��ورمان به درستي وجود ندارد. 
انتخابات سال جاري هم نزديك است و گروه ها و طيف هاي 
مختلف به دنبال جلب توجه افكار عمومي براي پيروزي در 
انتخابات هستند. اما آيا افرادي كه وارد گود انتخابات شده اند، 
ادامه در صفحه 5 درك درستي از...  

بازاره��اي مال��ي ف��ارغ از نوع 
اقتصادي كه درگير آن هستند، 
جهانشمولي و ريزساختارهاي 
آنه��ا، محكوم به ط��ي كردن 
چرخه هاي زماني هس��تند و 
نمودارهاي گذش��ته قيمتي 
بازاره��ا گواه اين گزاره اس��ت. 
چرخه هاي زماني به معني گذار 
بازار از دوره هاي رونق به ركود و از دوره ركود به رونق است و 
به نوعي چرخه بازار )Market Cycle( شكل مي گيرد. 
به صورت كلي دو عامل منجر به تغييرات قيمتي دارايي هاي 
مالي مي شود كه يكي از عامل هاي مهم تكانه هاي قيمتي 
هس��تند كه با ابزارهايي همچون روش تحليل تكنيكال 
قابليت پيش بيني دارد. تحليل تكنيكال فارغ از بررسي و 
واكاوي اقتصاد كالن، روند صنعت و بخش هاي عملياتي 
و مالي شركت مربوطه، صرفا با اتكا بر نمودارهاي قيمت 
- زمان، حجم معامالت و ابزارهاي كمكي مش��تقه از اين 
دو )انديكاتورها، اسيالتورها و...( نقاط بهينه ورود و خروج 
از منظر قيمتي و زماني جهت سرمايه گذاري را مشخص 
مي كنند. هر چند كه تحليل تكنيكال مزايايي همچون 
يادگيري آس��ان، س��رعت باالي تحليل، كاربرد متنوع و 
گسترده در بازارهاي مالي و تعيين نقاط ورود و خروج دقيق 
دارد اما معايبي همچون سيگنال هاي معامالتي متعدد، عدم 
كارايي در نمادهاي جديد و همچنين عدم تشخيص حباب 
منفي يا مثبت بازار به دليل وزن دهي بيشتر به داده هاي اخير 
است كه كمتر به آن پرداخته شده و در مورد آن صحبت شده 
است. عامل ديگر كه منجر به تغييرات قيمتي دارايي هاي 
مالي مي شود، عامل بنيادي سهم است. تحليل بنيادي به 
دنبال ارزش ذاتي سهم و تطبيق ارزش ذاتي با قيمت سهم 
است و در صورتي كه قيمت سهم بيش��تر از ارزش ذاتي 
باشد، سيگنال خريد را صادر مي كند و به اصطالح سهم 
ارزان )Under value( اس��ت و بالعك��س. ارزش ذاتي 
س��هام با در نظر گرفتن متغيرهاي اساسي اقتصاد كالن، 
وضعيت صنعت و همچنين تحليل دقيق صورت هاي مالي 
و گزارش هاي شركتي با استفاده از روش هاي ارزش گذاري 
همانند تنزيل جريانات نقدي، ارزش گذاري نسبي، ارزش 
خالص دارايي ها و... محاسبه مي شود. پربيراه نيست اگر گفته 
شود كه تحليل بنيادي مزاياي تحليل تكنيكال همچون 
يادگيري آسان، سرعت باالي تحليل و تعيين نقاط دقيق 
ورود و خروجي ندارد، اما تحليل بنيادي مهم ترين رسالت 
خويش در بعد كالن، مبني بر هشدار تشكيل حباب مثبت 
بازار )قيمت اكثر سهام فراتر از ارزش ذاتي( و همچنين نويد 
حباب منفي بازار )قيمت اكثر سهام كمتر از ارزش ذاتي( 
به درستي انجام مي دهد. معموال در دوره اوج رونق يا نقطه 
حضيض ركود تنها عامل بنيادي است كه مي تواند به ياري 
سرمايه گذاران بشتابد تا دارايي هاي خود را به صورت بيش 
از حد ارزان نفروشند يا داريي هاي مالي را بسيار گران نخرند. 
هر چند كه تحليل بنيادي نقاط ورود و خروج را به درستي 
مشخص نمي كند اما...  ادامه در صفحه 6

يادمان

اكبر تركان درگذشت

اكبر تركان، وزير دولت هاي مرحوم هاشمي رفسنجاني 
بامداد يكشنبه پس از مدت ها دست و پنجه نرم كردن با 
بيماري، درگذشت. تركان تنها وزير غيرنظامي بود كه به 
وزارت دفاع در دولت اول مرحوم هاشمي رفسنجاني رفت 
و در دولت دوم آن مرحوم نيز وزير راه و ترابري شد تا اينكه 
با روي كار آمدن روحاني در س��ال 92، مدتي نيز مشاور 
و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و 
ويژه اقتصادي شد. تركان زماني نيز به سمت استانداري 
ايالم و هرمزگان انتخاب ش��ده بود. تركان در دولت اول 
احمدي نژاد معاون وزير نفت بود اما در آستانه انتخابات 

سال 88 از اين سمت بركنار شد. هر چند اگر در روزهاي 
مانده به انتخابات مصاحبه اي و از موسوي در آن روزها دفاع 
نمي كرد، چه بسا همچنان معاون وزير مي ماند. تركان يكي 
از اعضاي موسس حزب عدالت و توسعه نيز بود. رسانه ها 
معتقدند او »بي لكنت موض��ع مي گرفت.« خصوصا اين 
جمله اش كه گفته بود »اگر تعرفه واردات برداشته شود، 
قدرت رقابت در هيچ صنعتي جز قورمه سبزي و آبگوشت 
بزباش را نداريم.« س��ابقه اش نشان مي دهد تنها در عالم 
وزارت و اقتصاد نبوده و مدتي هم رياس��ت فدراس��يون 

كشتي را برعهده داشته است.

محمد ابراهيم سماويپيمان مولويمجيد اعزازي حسين حقگو

 حواشي عرضه خودرو 
در بورس كاال تمامي ندارد

 كارگران همچنان 
قشر محروم جامعه هستند

كليات طرح مسووليت، اهداف و 
وظايف بانك مركزي تصويب شد

 موج تازه افزايش قيمت كاالهاي اساسي 
در فاصله چند ماه به پايان دولت 

»تعادل« گزارش مي دهد

چرا خودرو در بورس كاال 
عرضه نمي شود؟

صفحه 4     صفحه 8    

صفحه 7    

 نوبرانه هايي 
كه حسرت مي شوند

موافقت 
نمايندگان 

با اصالح قانون 
بانك مركزي

داليل گراني  هاي اخير در اقالم اساسي

سه گمانه از 
انتخابات  1400

با عرض درود و احترام بدینوس�يله، انتخاب شایسته 
حضرتعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت بهره برداری  
 راه آه�ن ش�هری ته�ران و حومه تبری�ک و تهنيت 

عرض می نمایم .

جناب آقای مهندس علی عبداهلل پور

پيمان رسمی

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

نمايندگان مجلس با كليات طرح مس��ووليت، 
اهداف، ساختار و وظايف بانك مركزي جمهوري 
اسالمي موافقت كردند و اين طرح براي بررسي 
به صورت دو ش��وري به كميس��يون اقتصادي 
مجلس ارسال شد. در نشست علني يكشنبه26 
ارديبهش��ت مجل��س كليات طرح دو ش��وري 
مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانك مركزي 
با 199 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 3 راي ممتنع 
صفحه 3 را بخوانيد از...  

براس��اس اعالم ستاد انتخابات كش��ور، اسامي 
نهايي نامزدها ششم خرداد اعالم مي  شود. اما از 
همين حاال بازار گمانه زني ها براي رقباي اصلي 
رياس��ت جمهوري 1400 داغ اس��ت. برخي از 
شكل گيري رقابت اصلي ميان مثلث »جهانگيري، 
الريجاني و رييسي«س��خن مي گويند. به گفته 
آنهااين سه گانه مي تواند در يك ماه آينده منشأ 
تحوالت مهمي باشد. چه بسا كه منجر به انتخاباتي 
صفحه 2 را بخوانيد دومرحله اي شود كه...  



تعادل| فرشته  فريادرس |
براساس اعالم س�تاد انتخابات كشور، اسامي 
نهايي نامزدها شش�م خرداد اعالم مي  شود. 
ام�ا از همين ح�اال ب�ازار گمانه زني ه�ا براي 
رقباي اصلي رياست جمهوري ۱۴۰۰ داغ است. 
برخي از شكل گيري رقابت اصلي ميان مثلث 
»جهانگي�ري، الريجان�ي و رييسي«س�خن 
مي گويند. به گفته آنهااين س�ه گانه مي تواند 
در يك ماه آينده منشأ تحوالت مهمي باشد. 
چه بسا كه منجر به انتخاباتي دومرحله اي شود 
كه دوتن از اين س�ه تن به مرحله بعد راه پيدا 
كنند. در اين ميان، ام�ا برخي ديگر از فعاالن 
سياسي از سه گانه رقابتي »مسعود پزشكيان، 
الريجاني و جهانگيري« نام مي برند. غالمرضا 
تاجگردون در اين رابطه مي گويد: »انتخابات 
سه قطبي مي شود و من يكي از قطب ها را هم 
آقاي پزش�كيان مي دانم كه در صورت تاييد 
صالحيت مي تواند تاثيرگذار باشد. در صورت 
تاييد صالحيت آقاي جهانگيري و پزشكيان، 
كنار رفتن يكي به نفع ديگري راحت نيست.« 
اما برخ�ي از تحليلگران سياس�ي هم بر اين 
باورند كه در دو سويه ميدان انتخابات موجود 
يك س�مت آقاي جهانگيري و در سمت ديگر 
آقاي رييس�ي حضور دارد. اما آقاي الريجاني 
نقش ميان�ي را دارد؛ بنابراين ديدگاه، در اين 
رقابت س�ه گانه انتخابات از تك مرحله اي به 
دو مرحله اي هدايت خواهد ش�د، اما با توجه 
ب�ه گفتم�ان برتري ك�ه اي�ن دو ]الريجاني و 
جهانگيري[دارند، در اين رقابت ها آن كس�ي 
كه صحنه را واگذار مي كند، ب�ه احتمال زياد 
آقاي رييس�ي خواهد ب�ود. ناگفت�ه نماند كه 
جبهه اصالحات هنوز گزينه نهايي اين جريان 
سياسي را براي س�يزدهمين دوره انتخابات 
رياس�ت جمهوري معرف�ي نكرده اس�ت. اما 
فعاالن سياسي اصالح طلب معتقدند كه نامزد 
نهايي از ميان ليس�ت اخي�ر جبهه اصالحات 

انتخاب خواهد شد.

   چه كساني آمدند؟ 
مهل��ت قانوني ثبت ن��ام براي نامزد ه��اي انتخابات 
رياست جمهوري به پايان رسيد و در فرايند ثبت نام 
كانديداها بس��ياري از چهره هاي جناحي و مستقل 
به ميدان رقابت ها پاي گذاش��تند. بررسي ها نشان 
مي دهد، ۳۵ چهره شناخته شده از ميان اصولگرايان، 
اصالح طلبان، ميانه روها، مستقلين و نظامي ها طي 
روز هاي گذشته وارد صحنه شدند. اما با اين اوصاف 
كانديدا هايي ك��ه رقابت اصلي را ش��كل مي دهند 
پس از بررس��ي شوراي نگهبان مش��خص خواهند 
شد.در ميان كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
۱۴۰۰ چهره هاي شناخته ش��ده اي چون »ابراهيم 
رييس��ي، عليرضا زاكاني، اميرحس��ين قاضي زاده 
هاشمي، عزت اهلل ضرغامي، محسن رضايي و سعيد 
جليلي« از اردوگاه اصولگرايان و »اسحاق جهانگيري، 
مسعود پزشكيان، مصطفي تاج زاده، عباس آخوندي، 
مصطفي كواكبيان، محمد ش��ريعتمداري، محمود 
صادقي، محسن هاشمي، محس��ن رهامي و رسول 
منتجب نيا« نيز از جبهه اصالحات به چشم مي خورد. 
ام��ا در اين ميان علي الريجان��ي و علي مطهري نيز 
به عنوان چهره هاي ش��ناخته شده ميانه رو ثبت نام 
كردند. ناگفته نماند كه افراد ش��ناخته شده ديگري 
چون »محمود احمدي نژاد، محس��ن مهرعليزاده، 
عبدالناصر همتي، شمس الدين حسيني« نيز مستقل 
وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري شدند. عالوه بر 
چهره هاي سياسي، »حسين دهقان، سعيد محمد، 

محمدحسن نامي، رستم قاسمي و عليرضا افشار« ۵ 
نظامي شناخته شده نيز به ستاد انتخابات رفتند تا در 
انتخابات پيش رو شركت كنند. حال با توجه به اينكه 
روز ششم خردادماه اس��امي نهايي تاييد صالحيت 
ش��ده ها از س��وي ش��وراي نگهبان اعالم مي شود، 
بايد ببينيم چه كس��اني از فيلتر شوراي نگهبان رد 
خواهند ش��د و رقابت نهايي بين چه كساني صورت 

خواهد گرفت. 

   سه رقيب اصلي 
اما ت��ا اينج��اي كار ببينيم كدام ي��ك از نامزدهاي 
انتخاباتي به عنوان رقباي اصلي مي توانند وارد گود 
انتخابات ش��وند؟ همان طور كه گفته ش��د تا اعالم 
اسامي نهايي تاييد صالحيت شده ها و پايان مناظرات 
ممكن است فضاي رقابتي ميان كانديدا ها تغيير كند، 
ام��ا تا اين جاي كار برخي از تحليلگران سياس��ي بر 
اين باورند كه رقابت اصلي ميان مثلث »جهانگيري، 

الريجاني و رييسي« شكل خواهد گرفت. 
در اين ميان، محمد مهاجري فعال سياسي- رسانه اي 
نزدي��ك به دول��ت بر اين باور اس��ت كه »س��ه گانه 
الريجاني، رييسي و جهانگيري مي تواند در يك ماه 
آينده منشأ تحوالت مهمي باشد. چه بسا كه منجر 
به انتخاباتي دومرحله اي ش��ود كه دوتن از اين سه 
تن به مرحله بعد راه پي��دا كنند.« اما برخي ناظران 
معتقدند كه با توجه به اشتراك پايگاه راي الريجاني 
و رييسي، رييس پيشين مجلس شانسي در رقابت ها 
نخواهد داشت. اين در حالي است كه احمد زيدآبادي 
روزنامه نگار و تحليلگر مس��ائل سياسي خالف اين 

عقيده را دارد.
 او مي گويد: پيش بيني شكس��ت الريجاني درست 
نيست و مي توان از رييس اس��بق مجلس به عنوان 
پديده انتخابات رياس��ت جمهوري پيش رو نام  برد. 
بناب��ه اظه��ارات او، »الريجاني بخش��ي از اهداف و 
ايده هاي اصالح طلبان را در رويكردش گنجانده و با 
توجه به نزديكي او با مقام هاي اصلي قدرت، احتماال 
بتواند راي بخشي از جامعه غيرسياسي را بگيرد. در 
آن سو و در چنين شرايطي براي آقاي رييسي نيز به 

نظر مي رسد كه تنها آراء ايدئولوژيك جناح اصولگرا 
باقي بماند.« از سوي ديگر، محمدعطريانفر، معاون 
سياسي دولت سازندگي و عضو شوراي مركزي حزب 
كارگزاران نيز در اين رابطه به »فرارو«گفته است: در 
دو س��ويه ميدان انتخابات موجود يك سمت آقاي 
جهانگيري و در س��مت ديگر آقاي رييس��ي حضور 
دارد. اما آقاي الريجاني نقش مياني را دارد؛ بنابراين 
فكر مي كنم كه رقابت اصلي ميان اين سه نفر است.

 به اعتق��اد او، در اين رقابت س��ه گان��ه انتخابات از 
تك مرحله اي به دو مرحله اي هدايت خواهد ش��د. 
او مي گويد كه ب��ا توجه به گفتمان برتري كه اين دو 
]الريجان��ي و جهانگيري[دارند، در اين رقابت ها آن 
كس��ي كه صحنه را واگذار مي كند، به احتمال زياد 
آقاي رييسي خواهد بود.  البته جبهه اصالحات هنوز 
گزينه نهايي اين جريان سياسي را براي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري معرفي نكرده است. 
اما فعاالن سياس��ي اصالح طلب معتقدند كه نامزد 
نهايي از ميان ليست اخير جبهه اصالحات انتخاب 

خواهد شد.

   سه گانه ديگر
در اي��ن ميان، برخي ديگر از فعاالن سياس��ي هم بر 
اين باورند كه در س��ه گانه رقابتي پيش رو »مسعود 
پزشكيان، الريجاني و جهانگيري« حضور خواهند 
داش��ت. غالمرضا تاجگردون در اي��ن رابطه عنوان 
كرده كه »انتخابات س��ه قطبي ش��ود و من يكي از 
قطب ها را هم آقاي پزشكيان مي دانم كه در صورت 
تاييد صالحيت مي تواند تاثيرگذار باش��د در صورت 
تاييد صالحيت آقاي جهانگيري و پزش��كيان، كنار 
رفتن يكي ب��ه نفع ديگري راحت نيس��ت.« در اين 
ميان برخي ديگر نيز بر اين باورند كه تاييد صالحيت 
نامزد، شرايط رقابت انتخاباتي و مشاركت عمومي را 

مشخص خواهدكرد.

   سه واكنش متفاوت به حضور الريجاني 
از س��وي ديگر، بررسي واكنش ها نش��ان مي دهد، 
موضع گيري هادرباره حضور الريجاني س��ه دس��ته 

است. دس��ته اول معتقدند كه علي الريجاني بدون 
توجه جناح راست و چپ و با حمايت حسن روحاني و 
اطرافيان او و طيف موسوم به اعتدالي ها در انتخابات 
رياست جمهوري ش��ركت كرده اس��ت.اين دسته 
معتقدند كه الريجاني به شكل جدي وارد عرصه شده 
است تا ادامه دهنده راه حسن روحاني در موضوعات 

سياسي و اقتصادي باشد.
رضا غالمي، كارش��ناس اقتص��ادي در اين رابطه در 
اظهاراتي عنوان كرده: برخالف ادعاي الريجاني كه 
مي گويد مستقل آمده است، اما موضع اش در حوزه 
اقتصادي نشان مي دهد كه همسان با رويكرد روحاني 
فكر مي كند. او طي توئيتي نوشت: »بيان شيوا و روش 
خطابه علي الريجاني را دوست دارم، ولي بررسي نگاه 
اقتصادي اش نش��ان مي دهد كه دقيقًا در چارچوب 
تفكر اقتصادي دولت تدبير و اميد )و دولت اصالحات( 
مي انديشد. يعني با انتخاب ايشان، بايد ۸ سال ديگر 
منتظر بود تا ديپلماسي راه اقتصاد را باز كند.« دسته 
دوم با نگاهي خوش بينانه به ثبت نام علي الريجاني بر 
اين عقيده اند، كه او براي رياست جمهوري به ميدان 
آمده اس��ت و حضور او مي تواند كش��ور را از افراط و 

تفريط دور كند. 
سپهر سبحاني، جامعه شناس در اين باره در توييتر 
نوش��ت: »يك اتفاق خوب! به نظ��رم علي الريجاني 
تتمه ذخيره عقالني نظام سياسي است و مي تواند با 
آمدنش به سال ها رفتار مخّرب افراط و تفريط، ابتذال 
و عوام فريبي و تش��ديدگر ش��كاف درون ساختاري 
نظام پايان دهد يا الاق��ل از حجم آن بكاهد.« بهروز 
عزيزي خبرنگار و فعال رسانه اي هم نوشت: »انصافا 
سخنراني علي الريجاني بيانيه نبود؛ يك مانيفست 
حكومت داري بود. جمله به جمله آن حس��اب شده 
و داراي منطق بود. معلوم اس��ت برعكس كساني كه 
مدعي هس��تند با اكراه كانديد شده اند، الريجاني با 
برنامه آمده اس��ت.« اما نظر دسته سوم بر اين است 
كه الريجاني رقيبي جدي براي رييسي نيست و تنها 
به دنبال ماندن در قدرت است. اين دسته مي گويند 
كه او پا به عرصه گذاش��ته تا در آينده قدرت جايگاه 

مطلوبي داشته باشد.
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اسامي نهايي نامزدها
 ششم خرداد اعالم  مي شود

رييس س��تاد انتخابات كش��ور در ي��ك برنامه 
تلويزيون��ي گف��ت: از روز يكش��نبه بررس��ي 
صالحيت ه��ا در ش��وراي نگهبان آغاز ش��ده و 
۶ خرداد اس��امي نهاي��ي نامزده��اي انتخابات 

رياست جمهوري اعالم مي شود.
جم��ال عرف، عن��وان ك��رد: به دلي��ل فراگيري 
كرونا، در اين دوره از انتخابات رياس��ت جمهوري 
محدوديت هاي��ي وج��ود دارد.ب��ه گفت��ه او در 
تبليغات، برپايي تجمع و ميتينگ نخواهيم داشت 
و دس��تورالعمل ها بر اساس ش��رايط هر منطقه 

تنظيم خواهد شد.
او افزود: قرار بر اين اس��ت ك��ه تجمعات بصورت 
حداقلي و تبليغات رس��انه اي بصورت حداكثري 
باشد. عرف بيان كرد: با مركز ملي فضاي مجازي 
جلساتي داشتيم كه امكانات تبليغاتي در اختيار 

نامزدهاي انتخابات قرار دهند.

 بسته ۷+۳ آرامش و ثبات
 را به بازار سرمايه برمي گرداند

تس�نيم| وزير اقتصاد با بيان اينكه سياست ها 
و تحوالت بازار سرمايه از طريق رييس سازمان 
اطالع رساني خواهد شد، نسبت به بازگشت ثبات 
و آرامش در بازار سهام با پياده سازي مفاد بسته 

هفت به عالوه سه ابراز اميدواري كرد.
فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد با اشاره به جزييات 
بسته هفت به عالوه سه كه اخيراً از طريق وزارت 
اقتص��اد در س��تاد اقتص��ادي دولت و ش��وراي 
هماهنگي سران قوا مطرح شد، نسبت به بازگشت 

ثبات در بازار سهام ابراز اميدواري كرد.
به گفته دژپس��ند، اجرايي شدن هرچه سريع تر 
مفاد و جزييات بسته هفت به عالوه سه مي تواند 
منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمايه 

شود.
وزير اقتصاد با اش��اره به اينكه در ماه هاي پاياني 
دولت، بازار س��رمايه پيش از گذش��ته نيازمند 
حمايت است، گفت: نبايد به گونه اي عمل شود 
كه ب��ازار درگير مناقش��ات سياس��ي و مباحث 

غيرفني گردد.
دژپس��ند گفت: از بهم��ن ماه س��ال ۱۳99 در 
خصوص بازار سرمايه سكوت كرده ام تا بازار دچار 
تنش هاي سياسي نشود. هرچند وزارت اقتصاد 
پيگيري هاي جدي را كنار سازمان بورس براي 
بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده است كه 

نمونه بارز آن طراحي بسته 7+۳ است.

ماليات خودرو ندهيد 
چه مي شود؟

ايس�نا| طبق اعالم رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي، صاحبان خودروه��اي لوكس تا هفته 
ديگر شناسايي و مشمول پرداخت ماليات متعلقه 
تا پايان بهمن سال جاري مي شوند و در صورتي 
كه اين ماليات را پرداخت نكنند، نمي توانند نقل 
و انتقال يا اجاره خودروي خ��ود را انجام دهند.

بودجه امس��ال، صاحبان خودروه��اي با ارزش 
باالي يك ميليارد توم��ان را مكلف به پرداخت 
ماليات تا پايان بهمن سال جاري كرده است كه 
با شناسايي لوكس نشينان از هفته آينده شروع 

مي شود. 
طبق قانون، تمام مالكان انواع خودروهاي سواري 
و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي 
به نام خود و فرزندان كمتر از ۱۸ سال و محجور 
تحت تكفل كه در پايان هر سال مجموع ارزش 
آنها بيش از يك ميليارد تومان باشد، بايد ماليات 

مربوطه را به خزانه دولت واريز كنند. 
براين اس��اس، ماليات خودروه��اي تا يك و نيم 
ميلي��ارد تومان )نس��بت به مازاد ي��ك ميليارد 
تومان( يك درصد، تا مبلغ س��ه ميليارد تومان 
)نس��بت به مازاد يك و نيم ميلي��ارد تومان( دو 
درصد، تا مبلغ چهار و نيم ميليارد تومان )نسبت 
به مازاد سه ميليارد تومان( سه درصد و نسبت به 
مازاد چهار و نيم ميليارد تومان هم چهار درصد 

خواهد بود. 
با توجه به كف قيمت ماليات گيري )يك ميليارد 
تومان( تقريب��ا هيچ خودروي تولي��د يا مونتاژ 
داخلي مش��مول ماليات نخواهد ش��د و ماليات 
مربوطه مخصوص خودروهاي وارداتي است كه 
قيمت روز و سال ساخت يا ورود آنها مالك ميزان 

ماليات خواهد بود.
طبق محاس��بات انجام ش��ده، به عنوان مثال، 
مالي��ات خ��ودرو آزرا به ارزش ح��دود دو ونيم 
ميلي��ارد تومان، نس��بت ب��ه مازاد ي��ك و نيم 

ميلياردي، حدود ۲۰ ميليون تومان مي شود. 
قانون، در صورتي ف��رد را مكلف به پرداخت اين 
ماليات مي داند كه مجموع ارزش چندين يا يك 
خودروي آن به بيش از يك ميليارد تومان برسد. 
به عبارت ديگر، اگر ف��ردي داراي دو خودرو به 
ارزش هاي ۵۰۰ و 7۰۰ ميليون توماني باش��د، 

مكلف به پرداخت ماليات است.
همچني��ن، ثبت نقل و انتق��ال خودروهايي كه 
به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع ش��ده 
است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال 
ش��امل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و 
اجاره ممنوع اس��ت كه متخلفي��ن از حكم اين 
بن��د در پرداخت مالي��ات متعلقه مس��ووليت 
تضامني دارد. بنابراين، در صورتي كه صاحبان 
خودروهاي لوكس مالي��ات متعلقه را پرداخت 
نكنند، نمي توانند نقل و انتقال يا اجاره خودروي 

خود را انجام دهند. 

اعالم وصول طرح
 تشكيل  يك استان جديد

عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني ديروز 
طرح تشكيل استان كرمان جنوبي را اعالم وصول 
كرد. س��يدناصر موس��وي الرگاني عضو هيات 
رييس��ه مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
ديروز )يكشنبه ۲۶ ارديبهشت( قوه مقننه طرح 
اصالح ماده ۱۸۴ آيين نامه داخلي مجلس و طرح 
تشكيل استان كرمان جنوبي را اعالم وصول كرد. 
وي در ادامه طرح حماي��ت همه جانبه از مراكز 
علمي - تحقيقاتي، ضد اس��تكباري و اشخاص 
زيان ديده از دولت امريكا، طرح اصالح موادي از 
قانون ديوان محاسبات و همچنين طرح تأسيس 
موزه جنايات اس��تكبار جهان��ي را اعالم وصول 
كرد. عضو هيات رييسه مجلس همچنين طرح 
اصالح ماده ۱7 قان��ون افزايش بهره وري بخش 
كش��اورزي و منابع طبيعي، ط��رح الحاق يك 
تبصره به ماده ۶۶ قان��ون اجراي احكام مدني و 
طرح اصالح ماده ۱۲7 آيين نامه داخلي مجلس 

را اعالم وصول كرد.

وراث متوفيان سهام عدالت 
چه كنند؟

ايسنا|  حدود س��ه ميليون از مشموالن سهام 
عدال��ت، از زم��ان ثبت ن��ام اين س��هام تاكنون 
فوت ش��ده اند كه تعداد وراث اين افراد به حدود 

۱۰ميليون نفر مي رسد. 
با اين حال هنوز انتقال سهام بسياري از متوفيان 
به وراثش��ان صورت نگرفته و به نظر مي رس��د تا 
فراهم نشدن زيرس��اخت هاي آنالين، اين اتفاق 

رخ ندهد.
پيش از اين اعالم ش��ده بود كه وراث مش��موالن 
سهام عدالت پس از انجام امور مربوط به انحصار 
وراثت، وراث بايد به سامانه شركت سپرده گذاري 
مركزي مراجعه و خدمات انتقال سهام را انتخاب 

كنند.
در اين قسمت مدارك الزم براي انتقال سهام كه 
شامل گواهي نامه واريز مالياتي، گواهي انحصار 
وراثت، گواهي فوت، اصل شناسنامه و كارت ملي 

متوفي و ورثه مي شود، ذكر شده است.
پس از تهيه مدارك مذكور، يكي از ورثه به عنوان 
نماينده به يكي از دفاتر پيشخوان دولت مراجعه 
ك��رده و مدارك مذكور را تحوي��ل مي دهد و اين 
دفاتر، فرمي كه توسط نماينده تكميل شده است 
را براي ش��ركت س��پرده گذاري مركزي ارسال 

مي كنند.
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي پس از بررسي 
مدارك مذكور، طي پيامكي نتيجه را به نماينده 
وراث اعالم مي كند. در واق��ع اگر مدارك نقصي 
نداشته باشد، مراتب انتقال انجام مي شود، در غير 
اين صورت به نماينده اطالع داده و نماينده بايد 

نقص مدرك را برطرف كند.
اين مباحث درحالي مطرح شده است كه حسين 
فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اخي��را در مصاحبه اي اعالم كرده كه ش��رايط به 
گونه اي اس��ت كه نمي توانيم پذي��راي مراجعه 
فيزيك��ي وراث س��هام عدالت باش��يم؛ بنابراين 
بس��تري در حال ايجاد اس��ت كه تم��ام مراحل 

واگذاري سهام عدالت آنالين و برخط باشد.
وي با بيان اينكه بايد توجه داشته باشيم در حال 
حاضر جمعيت وراث سهام عدالت به ۱۰ ميليون 
نفر رس��يده  اس��ت، افزود: در اين شرايط سخت 
ش��يوع بيماري كرونا، اي��ن جمعيت۱۰ ميليون 
نفري نمي توانند براي انتقال سهام عدالت اموات 

خود حضور فيزيكي داشته باشند.
 مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اظهار 
كرده كه در حال حاضر مي توانيم بگوييم اين افراد 
و متقاضيان براي انتقال سهام به دفاتر پيشخوان 
مراجع��ه كنند، ام��ا نمي خواهي��م جمعيت۱۰ 
ميليون نفري در شرايط سخت نسبت به اين حق 
قانوني خود اقدام كنند. بنابراين بهتر است صبر 
كنند تا زيرس��اخت هاي انتقال آنالين س��هام با 

لينك تمام نهادهاي مربوطه آماده شود.

بررسي عملكرد مالي سال ٩٩ 
س��خنگوي كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي از بررسي عملكرد مالي سال ۱۳99 

كل كشور با حضور خزانه دار كل كشور خبر داد.
محمد مهدي مفتح در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
جلسه عصر روز يكشنبه كميسيون برنامه و بودجه 
گفت: طرح برخي احكام مربوط به اصالح ساختار 
بودجه كش��ور اعاده شده از سوي شوراي نگهبان 
در دستور كار جلسه قرار گرفت. پيش از اين ايراد 
شورا در اين كميسيون رفع شده بود اما مورد تاييد 
قرار نگرفت بنابراين در اين نشست بعد از بحث و 

بررسي اصالح و به صحن علني ارايه خواهد شد.
وي اف��زود: طرح اصالح م��وادي از قانون ديوان 
محاسبات كش��ور نيز در اين جلسه مطرح شد، 
براس��اس پيش��نهاد طراح��ان اختياراتي براي 
نظارت ديوان بر حوزه هايي غير از وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي مانند شهرداري ها درخواست 
ش��ده بود تا نح��وه هزينه كرد بودج��ه عمومي 
اي��ن مراكز ه��م مورد بررس��ي ق��رار بگيرد كه 
تصميم گي��ري درباره آن به جلس��ه بعد موكول 
ش��د.مفتح يادآور ش��د: در اين جلسه همچنين 
عملكرد مالي س��ال ۱۳99 كل كش��ور با حضور 
س��يد رحمت اهلل اكرم��ي خزانه دار كل كش��ور 
بررس��ي و وي به صورت جزئي مي��زان منابع و 
مصارف بودجه س��ال گذش��ته را بيان كرد و در 
ادامه هم پورمحمدي معاون اقتصادي س��ازمان 
برنامه و بودجه شرايط اقتصادي كشور و عملكرد 
دولت در حوزه بودجه اي و اقتصادي را تشريح و 
نمايندگان نيز نقطه نظرات خود را درباره موضوع 

بيان كردند.

»تعادل«گزارشميدهد

روحانيدرجلسهستادهماهنگياقتصاديدولت:

سه گمانه از انتخابات  ۱۴۰۰

ساختار اقتصاد دولتي براي اداره مناطق آزاد آسيب زا است
دويس�ت و بيس�ت و پنجمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت روز يكش�نبه به 
رياس�ت حجت االس�الم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور تش�كيل شد و اعضا 
پيش از ورود به دس�تور جلسه، ياد مرحوم 
مهن�دس تركان از همراه�ان دولت تدبير و 
اميد و از اعضاي س�تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت را گرامي داشته و از خدمات خالصانه و 

صادقانه آن مرحوم قدرداني كردند.

به گزارش ايسنا، رييس جمهور با اشاره به خدمات 
مرحوم مهندس تركان در مدت ۴ دهه گذش��ته 
در جمهوري اسالمي گفت: مرحوم تركان انساني 
خدوم، خردمند، تالش��گر و خوش��فكر بود كه در 
مناصب و حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه هاي 

اقتصادي و صنعتي و حتي در حوزه دفاعي كشور 
منش��أ خدمات و اثرات بسيار مهمي بوده و فقدان 
ايش��ان براي دولت و كش��ور ضايعه اي تاسف بار 
اس��ت.ارايه پيش��نهادهاي رفع موان��ع توليد در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت تحقق ش��عار 
سال دستور جلسه امروز بود كه رييس جمهور در 
اين ارتباط با بيان اينكه گشايش در فعاليت هاي 
اقتصادي مناطق آزاد بايس��تي همچنان از طريق 
س��ازوكارهاي توس��عه و جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي، اعتمادس��ازي، ايج��اد انعط��اف براي 
بازارياب��ي و مش��اركت در بازاره��اي منطقه اي و 
جهاني ت��داوم يابد، گفت: دول��ت تأكيد دارد كه 
توس��عه اقتصادي مناطق آزاد بايستي با تشويق 
و ايجاد امنيت اقتصادي ب��راي بخش خصوصي، 
انجام شود.  روحاني با بيان اينكه ساختار اقتصاد 

دولتي در اي��ن مناطق ام��كان مديريت كيفي و 
هدايت سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و آسيب زا 
خواهد بود، افزود: تقويت بخش خصوصي و نظارت 
شفاف و قانونمند از طريق رعايت قوانين و مقررات 
معتبر بين المللي، نه تنها اعتماد فعاالن اقتصادي 
را تقويت مي كند، بلكه انگيزه آنها را براي ورود به 

اين مناطق افزايش مي دهد. 
رييس جمه��ور اظه��ار داش��ت: الزم��ه حض��ور 
عزتمندانه و موفق در تجارت جهاني و بازارگشايي 
صادرات��ي، فراهم آوردن محيط مس��اعد با عرف 
تج��ارت بين المل��ل و س��ازمان هاي منطقه اي و 
جهاني اس��ت و هر چ��ه انگيزه س��رمايه گذاري 
اقتصادي بيشتر شود و تنش هاي مختلف سياسي 
كاهش يابد، امكان توسعه فعاليت هاي توليدي و 
صادراتي و در نهايت گذار از اقتصاد نفتي و دولتي 

به اقتصاد مولد افزايش خواه��د يافت. روحاني با 
اشاره به اينكه بخش مهمي از تأمين زيرساخت ها 
در اي��ن مناطق صرفًا در حيط��ه اختيارات دولت 
نيس��ت و نيازمند هماهنگي هاي كالن در حوزه 
مناف��ع و اقتصاد ملي و منطقه اي اس��ت، تصريح 
كرد: در سياس��ت خارجي باي��د زمينه هاي رفع 
موانع كالن هم فراهم ش��ود تا اقتصاد اين مناطق 
از ظرفيت ها و فرصت ه��اي خارجي و منطقه اي 

محروم نشود. 
در اين جلس��ه، با بررسي پيش��نهادهاي شوراي 
عالي مناط��ق آزاد، در جهت رف��ع موانع توليد و 
سرمايه گذاري، مقرر شد همه دستگاه هاي ذيربط، 
همكاري الزم را با دبيرخانه شوراي عالي به عمل 
آورده و رف��ع موان��ع مربوطه در صورتجلس��ات 

مشترك، به تصويب برسد.

كدخداييسخنگويشوراينگهبان:

براياحرازصالحيتنامزدها،7رأيمثبتالزماست
س�خنگوي ش�وراي نگهبان گف�ت: مبناي ما 
ب�راي بررس�ي صالحيت ها، قانون اساس�ي و 
سياست هاي كلي انتخابات ابالغي مقام معظم 

رهبري است.

عباس��علي كدخداي��ي گفت: مبناي ما در ش��وراي 

نگهبان در حوزه رياس��ت جمهوري، قانون اساسي 
و سياس��ت هاي كلي انتخابات ابالغ��ي مقام معظم 
رهبري اس��ت. پيرو آن مصوبه اي در شوراي نگهبان 
داش��تيم كه ش��رايطي را اعالم كرديم و به دوستان 
وزارت كشور اعالم كرديم و از فردا شورا كار خودش 
را آغاز مي كند. وي افزود: اداره كل انتخابات شوراي 

نگهبان مس��ووليت بررس��ي اوليه و تهيه اس��ناد و 
مدارك الزم را برعهده دارد كه اين كار امروز ش��روع 
شده است و ان ش��اءاهلل تا فردا سعي مي كنند تعداد 
پرونده اي كه اسناد و مداركش آماده شده را در اختيار 
ش��وراي نگهبان قرار دهند و ما از فردا كار رسيدگي 
پرونده ها را در ش��ورا داريم. كدخدايي درباره مالك 

احراز صالحيت داوطلبان گفت: مالك ما رأي نهايي 
اعضاي شوراي نگهبان است و با توجه به ۱۲ نفر عضو 
شوراي نگهبان، 7 رأي مثبت براي احراز صالحيت 
الزم اس��ت. او با اش��اره ب��ه فرصت قانوني بررس��ي 
صالحيت ها، تاكيد كرد: تالش مي كنيم در پنج روز 

اول نتايج بررسي ها را اعالم كنيم.



گروه بانك و بيمه|
نمايندگان مجلس با كليات طرح مسووليت، اهداف، ساختار 
و وظايف بانك مركزي جمهوري اسالمي موافقت كردند و 
اين طرح براي بررس��ي به صورت دو شوري به كميسيون 
اقتصادي مجلس ارسال شد. در نشست علني يكشنبه۲۶ 
ارديبهش��ت مجلس كليات طرح دو ش��وري مسووليت، 
اهداف، ساختار و وظايف بانك مركزي با ۱۹۹ رأي موافق، ۲۵ 
رأي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر 
در جلسه تصويب شد. محمدحسين حسين زاده بحريني 
نماينده درخواست كننده طرح مذكور در جريان بررسي 
اولويت اين طرح گفت: در ۲۰ س��ال گذشته يعني از سال 
۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ توليد كشور ۳۶ درصد افزايش يافت 
و در همين مدت نقدينگي كشور ده هزار و ۲۵۰ درصد زياد 
شده اس��ت كه اگر اين اعداد را به اقتصاددانان نشان دهيم 
تعجب مي كنند تا امروز س��رپا بوده ايم.محصول اين آمار 
تورم خانمان سوز است و ريشه اين وضعيت به سال ۱۳۸۰ 
و ايجاد بانك خصوصي برمي گردد چرا كه بانك خصوصي 
موتور توليد نقدينگي است و هرجا كه خواسته اند نقدينگي 
را به آن سمت بردند. به گفته قاليباف، اين طرح دوشوري 
شده و پس از تصويب كليات مجددا براي بررسي بيشتر به 
كميسيون اقتصادي ارجاع شد.پيش از در دستوركار قرار 
گرفتن كليات، اولويت بررسي اين طرح در جلسه به تصويب 
رسيد. مهدي طغياني س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس در همين ارتباط نوشت: مجلس يازدهم گام مهمي 
براي عمل به يكي از مهم ترين قول هايش در اصالح ساختار 
اقتصاد كشور برداشت: تصويب فوريت و كليات طرح اصالح 
قانون بانك مركزي با راي قاطع ۸۰ درصدي! او تأكيد دارد 
كه از مهم ترين نتاي��ج اصالح قانون بانك مركزي، تقويت 
نظارت و قدرت برخورد با بانك هاي متخلف موتور رش��د 
نقدينگي و افزايش تورم؛ پاسخگويي، تخصص و شفافيت 
در سياس��ت گذاري و اجراي سياس��ت هاي پولي و ارزي؛ 
نقش آفريني در حوزه رشد و اشتغال و ... خواهد بود. احسان 
خاندوزي ديگر نماينده مجلس نيز در همين ارتباط با تأكيد 
براينكه سه دولت اخير از دادن اليحه سرباز زده اند، نوشت: 
از رييس محترم مجلس خواستيم براي مالحظه بيشتر نظر 
منتقدان، جزييات اين طرح در ماه هاي بعد به صحن بيايد )۲ 
شوري شود( و ايشان پذيرفت. گفتني است، در زمان بررسي 
اين طرح در صحن علني مجلس، محمدحسين حسين زاده 
بحريني نماينده درخواس��ت كننده اولويت بررسي طرح 
مذكور، گفت: در ۲۰ س��ال گذشته يعني از سال ۱۳۸۰ تا 
سال ۱۳۹۹ توليد كشور ۳۶ درصد افزايش يافت و در همين 
مدت نقدينگي كش��ور ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد زيادش��ده 
است كه اگر اين اعداد را به اقتصاددانان نشان دهيم تعجب 
مي كنند تا امروز سرپا بوده ايم. وي تاكيد كرد: محصول اين 
آمار، تورم خانمان سوز است كه ريشه اين وضعيت در سال 
۱۳۸۰ با ايجاد بانك خصوصي به وجود آمد، چرا كه بانك 
خصوصي موتور توليد نقدينگي است و هرجا كه خواسته اند 
نقدينگ��ي را بردند. اين نماينده مجلس بي��ان كرد: براي 
تغيير اين وضعيت نياز به بانك مركزي قوي داريم تا بتواند 
بانك هاي خصوصي را مديريت كند چرا كه هر يك ساعت 
صدميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه مي شود اما توليد 
خوابيده است. نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس با 
بيان اينكه بايد بانك مركزي و نظام بانكي كشور اصالح شود، 
گفت: دولت ها حاضر به ارايه اليحه اي در اين زمينه نبودند 
و مي خواهند بانك مركزي در سلطه آنها باشد. روز گذشته 
به مقام معظم رهبري نامه اي ارسال كرديم كه رونوشت آن 
را به شما نمايندگان نيز داده ام و در آن توضيح دادم چرا بايد 

اين كار ش��ود و نقدها را يك به يك پاسخ دادم. حتي حاج 
آقا تقوي نيز گفتند از قول ايشان بگويم اين كار خيلي مهم 
است. احمد اميرآبادي فراهاني در مخالفت با اولويت طرح 
قانون بانك مركزي جمهوري اس��المي تاكيد كرد: اينكه 
بخواهند ۶ نفر از بخش خصوصي را به بانك مركزي ببرند 
باعث مي شود كه وزير ديگر پاسخگوي مجلس نباشد و البته 
اكنون بحث اولويت است و بايد گفت ۵4 طرح دوفوريتي 
و ۳۲ طرح يك فوريتي در نوبت دستور است و اگر بخواهيم 
به اولويت ها رأي مثبت دهيم، بررسي طرح هاي فوريت دار 
به تاخير مي افتد.وي بيان كرد: ب��ه زودي دولت جديدي 
روي كار مي آيد و بايد نظر او را در مورد بانك مركزي بدانيم، 
اصالح بانك مركزي برشي از طرح بانكداري اسالمي است 
كه كار بزرگي محسوب مي شود. البته بماند كه پشت پرده 
اين طرح چه افرادي حضور دارن��د و در آينده آن را مطرح 
مي كنند بنابراين به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادي 
مطرح شود تا بتوانيم روي جزييات آن كار كنيم. محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: آنچه آقاي 
اميرآبادي در خصوص حضور ۶ نفر از بخش خصوصي در 
بانك مركزي گفتند خالف واقع است امروز بايد صرفا بحث 
اولويت مطرح شود و اگر تصويب شد دوشوري خواهد شد 
و در كميسيون مي توان نقطه نظر تمام نمايندگان را مورد 
بررسي قرار داد. محمدرضا پور ابراهيمي داوراني در موافقت 
با درخواس��ت اولويت گفت: امروز آنچه به عنوان شرايط 
اقتصادي كشور شاهد هستيم از عملكرد نامناسب بانك 
مركزي است چرا كه اين بانك در سيطره دولت قرار دارد و 
نمي توان عملكرد مناسبي از آن انتظار داشت. وي گفت: اگر 
جايگاه بانك مركزي را در اولويت قرار ندهيم ناترازي مالي و 
حجم نقدينگي افزايش چشمگيري خواهد داشت چنانچه 
از ابتداي دولت يازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد 
نقدينگي هستيم. اين نماينده مجلس بيان كرد: وضعيت 
نرخ تورم به دليل استمرار شرايط پولي در كشور كه ريشه 
در ناكارآمدي بانك مركزي دارد اتفاق افتاده است در حالي 
كه بايد بانك مركزي از سياس��ت هاي ارزي حمايت كند 
تصميم گيران به نحوي عمل كرده اند تا با كاهش ارزش پول 
ملي درآمد دولت افزايش يابد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه ۳ اولويت اقتصادي در كشور وجود دارد، 
توضيح داد: اولويت اول اصالح نظام بانكي و بانك مركزي 
است كه متاسفانه با وجود پيگيري هاي ما دولت حاضر به 
ارايه اليحه نشد از اين رو در مجلس جلسات مستمري برگزار 
شد كه جمع بندي جلسات كارشناسي در چارچوب آيين 

نامه داخلي مورد حمايت اعضاي كميسيون است. وي بيان 
كرد: استمرار وضعيت بانك مركزي نتيجه مخربي بر اقتصاد 
كشور خواهد داشت بنابراين بايد اين جايگاه اصالح شود تا 
تركيب شوراي پول و اعتبار تخصصي و نگاه حرفه اي به امور 
اقتصادي كشور شكل بگيرد.پورابراهيمي ادامه داد: اولويت 
ديگر تقويت شفافيت در نظام اقتصادي است اين در حالي 
است كه بسياري از نمايندگان از تصميمات بانك مركزي و 
نتايج بغرنج آن بي اطالع هستند. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در پايان تاكيد كرد: سوال اينجاست كه چرا اصالح 
قانون بانك مركزي صداي بانك هاي خصوصي را درآورده 
است، در اين اصالح اساسي به حوزه نظام بانك مركزي نگاه 

ويژه اي شده است.

     موافقت مجلس با تقاضاي بررسي
با اولويت طرح اداره بانك مركزي

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با بررسي اولويت دار 
طرح اداره بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موافقت 
كردند.به گزارش ايس��نا، نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي در جلسه علني امروز مجلس درخواست عده اي 
از نمايندگان به منظور بررسي اولويت دار طرح اداره بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران را بررسي كرده و در نهايت 
با آن موافقت كردند.محمد حسين حسين زاده بحريني به 
عنوان نماينده متقاضيان بررسي اولويت دار اين طرح بيان 
كرد: در ۲۰ سال گذشته توليد كشور فقط ۳۶ درصد رشد 
داشته است و در همين مدت نقديندگي كشور ۱۰ هزار و 
۲۵۰ درصد زياد شده است. بانك خصوصي موتور ايجاد 
نقديندگي است. تنها بخشي كه مي تواند بانك خصوصي 
را مديريت كند بانك مركزي مي باشد. هر يك ساعت صد 
ميليارد تومان نقديندگي كشور افزايش مي يابد و اقتصاد 
كشور در حال نابودي است نظام بانكي كشور بايد اصالح 
شود و در راس آن اصالح ساختار بانك مركزي قرار دارد. 
احمد اميرآبادي فراهاني در مخالفت با بررسي اولويت دار 
اين طرح بيان كرد: بنده با محتواي اين طرح كاري ندارم 
چرا كه آن ني��ز داراي ايراداتي بوده و مي خواهد ۶ نفر را از 
بخش خصوصي آورده و اداره بانك مركزي را به دست آنها 
بس��پارد. اما اكنون بحث اين است كه بررسي اولويت دار 
اين ط��رح هيچ ضرورتي ندارد امروز م��ا حدود ۶۰ طرح 
دو فوريت��ي و ۳۲ طرح يك فوريتي و ۶۰۰ الي7۰۰ طرح 
عادي داريم اگر بخواهيم هر طرح��ي را بدون انجام كار 
كارشناسي در اولويت قرار دهيم فرصت براي رسيدگي 

به س��اير طرح هاي ضروري و اولويت دار باقي نمي ماند. 
محمدرضا پورابراهيمي در موافقت با بررسي اولويت دار 
اين طرح بيان كرد: آن چه كه امروز در بخش اقتصاد با آن 
مواجه هستيم نتيجه عملكرد نامناسب بانك مركزي است 
عملكردي كه به دليل سيطره دولت بر بانك مركزي شرايط 
ويژه اي را در حوزه اقتصاد ايجاد كرده است. بايد تغييرات 
اساسي در بانك مركزي صورت گيرد اگر به دنبال كنترل 
حجم نقديندگي كه از ابتداي دولت يازدهم تا به امروز 7 
برابر شده مي باشيم و قصد داريم تورم را در اقتصاد كشور 
كنترل كنيم، بايد به سمت اصالح نظام بانك مركزي برويم. 
رييس كميسيون اقتصادي گفت: امروز هيچ اولويتي مهم تر 
از اصالح نظام بانك مركزي نيست. دولت نيز اراده اي براي 
ارايه اليحه ندارد. اصالح ساختار بانك مركزي چرا صداي 
بانك هاي خصوصي را درآورده است. نظارت بانك مركزي 
بر بانك ه��اي خصوصي يك نظارت منفعل مي باش��د. 
محمدرضا صباغيان به عن��وان مخالف كليات اين طرح 
گفت: در اين طرح اهداف تقويت بانك مركزي، كمك به 
بانك مركزي، الزام بانك ها به س��رمايه گذاري و كمك به 
كارهاي عمراني و توسعه اي، كنترل تورم و كاهش التهابات 
اقتصادي عنوان شده اما مگر االن غير از اين وظايف دنبال 
مي شود؟ مشكل اصلي بانك مركزي چيز ديگري است.وي 
افزود: سود بانكي و ربايي كه در جامعه ريشه دوانده مشكل 
اصلي نظام بانكداري اس��ت كه در اين طرح در مورد آن 
حرفي زده نشده است و ما به راحتي از كنار آن نمي گذريم 
شما ببينيد موسسات مالي چه بر سر مردم و بيت المال 
آوردند. ما بايد ربا را حذف كنيم. اگر سود بانكي ربا نيست، 
ربا را براي ما تعريف كنيد.جعفر قادري نماينده شيراز نيز 
به عنوان موافق كليات اين طرح گفت: آقاي دكتر بحريني 
در طول مجالس نهم تا يازدهم براي به ثمر رساندن اين 

طرح تالش كردند. 
متاسفانه قانون بانكداري از سال ۶۲ اصالح نشده است. 
ما انتظار داريم بانك مركزي بانك حاكميت باشد و ارزش 
پول ملي و اشتغال را دنبال كند و صرفا در محدوده چهار 
سال عمر دولت برايش برنامه ريزي نشود. قادري با بيان 
اينكه منافع دولت ها اجازه نمي دهد طرح هاي كليدي و 
اساس��ي در مجلس رقم بخورد يادآور شد: ما بايد عمال 
اش��تغال، درآمد و توسعه پايدار را دنبال كنيم. محسن 
زنگنه به عنوان مخالف كليات اين طرح گفت: اين قانون 
به هيچ عنوان در مسير حمايت از توليد نيست بلكه به 
دنبال بستن دست بانك هاي خصوصي و ... است و يك 
كپي برداري از قوانين حاكم در س��اختار بانك مركزي 
حكومت فدرال امريكاست. كجاي اين قانون در جهت 
توليد است؟ جز اينكه تنها در بخش اهداف يك جمله 
در حمايت از توليد آمده است اما در وظايف شوراها اثري 
از حمايت از توليد وجود ندارد بلكه ساختار دچار به هم 
ريختگي اس��ت. همچنين يك هيات عالي پيش بيني 
شده كه تمام اختيارات به آن داده شده و متشكل از شش 
اقتصاددان دانشگاه رفته بدون رابطه استخدامي با دولت 
است كه توسط رييس جمهور انتخاب مي شود و رييس 
بانك مركزي و دو معاون وي هم در اين شورا هستند. لذا 
اين اختيارات به ۹ انسان حقيقي داده مي شود. نماينده 
مردم تربت حيدريه همچنين نسبت به در دستور كار 
قرار گرفتن كليات اين طرح در جلسه امروز مجلس انتقاد 
كرد و خواستار موكول كردن راي گيري كلي آن به جلسه 
سه شنبه شد كه قاليباف در اين باره گفت: هيات رييسه 
در اين زمينه طبق آيين نامه عمل كرده و بعد از تصويب 

كليات، طرح دو شوري مي شود.
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پيگيري تاسيس بانك تخصصي 
مناطق آزاد از رييس جمهور

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتصادي گفت: باتوجه به پتانس��يل 
مناطق آزاد در عرصه منابع مالي تاس��يس بانك 
تخصصي مناط��ق آزاد از رييس جمهور پيگيري 
مي شود.حميدرضا مومني، در جلسه شوراي اداري 
سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اينكه در راستاي 
پويايي بيشتر از طريق كوچك سازي و بهره مندي 
از نيروي كيفي، ساختار سازماني دبيرخانه شوراي 
عالي را تغيير داده ايم، اظهار داشت: حوزه فناوري 
اطالع��ات با تأمي��ن دو ركن »شفاف س��ازي« و 
»دقت« بايد به صورت مس��تقيم زيرنظر مديران 
عامل سازمان ها فعاليت كند و در همين مسير در 
مناطق آزاد جديد پلتفرم هوشمند و الكترونيكي 
جهت ارايه تمامي خدمات به صورت الكترونيك 
ايجاد مي ش��ود.مومني با تصري��ح براينكه حوزه 
تامين مالي يكي از واجب ترين حوزه هاي فعاليت 
مناطق اس��ت كه براس��اس آن در رويكرد جديد 
زمين فروشي علي الخصوص خام فروشي زمين 
ممنوع اعالم مي شود، افزود: اين حوزه جايگزين 
جدي در بازارهاي پولي و مالي خواهد بود و باتوجه 
به توانمندي بس��يارباالي مناطق آزاد در عرصه 
منابع مالي تاسيس بانك تخصصي مناطق آزاد از 
رييس جمهور پيگيري مي شود.او با اشاره به نقش 
اطالعات صحيح درتصميم گيري واجراي برنامه ها، 
بر اهميت به روزرساني مداوم شاخص ها و اطالعات 
مناطق آزاد تأكيد كرد و گفت: حوزه روابط عمومي 
در مناطق يكي از مهم ترين حوزه هاي عملكردي 
است، كه اطالع رساني مناطق آزاد در تمام سطوح 
قابل قبول نيس��ت و بايد با نگاه تخصصي و برنامه 
واقعيت ه��اي مناطق و عملك��رد مثبت مناطق، 
اطالع رساني شود.مش��اور رييس جمهور با بيان 
اينكه شبكه راديويي و تلويزيوني كيش به شبكه 
ملي مناطق آزاد كش��ور تبديل مي ش��ود افزود: 
اي��ن مهم را تا حصول نتيج��ه پيگيري مي كنيم. 
مومني، اش��اره اي به سفر گذشته خود به منطقه 
آزاد ارس ك��رد ك��ه در آن از ۳۰ مش��كل مطرح 
شده از س��وي بخش خصوصي ۲۹ مساله ظرف 
يك ماه برطرف ش��ده، و افزود: تحقق شعار سال 
تكليف همه مسووالن مي باش��د و اين امر تنها با 
تالش و باور امكان پذير است.او ارايه نقطه نظرات 
كارشناس��ي مناطق در بازنگري قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد و قانون برنامه هفتم توسعه كشور 
را ض��روري عنوان كرد و با تصريح براينكه اين امر 
يكي از ماموريت هاي كارشناس��انه مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي كشور است؛ اضافه نمود: اگر بخش 
خصوص اهليت فني، مالي و برنامه اي داشته باشد 
اين آمادگي را داريم تا با رعايت تشريفات قانوني 
مديريت مناطق جديد را به صورت كامل به بخش 

خصوصي واگذار كنيم.

خضريان: صف وام ازدواج
بايد برچيده شود

سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه 
طبق آمار رسمي بانك مركزي و محاسبات موجود، 
بانك ها با مش��كلي جهت تامين منابع تخصيص 
وام ازدواج رو برو نيستند، خواستار برچيده شدن 
صف وام ازدواج ش��د و گفت ك��ه در صورت ادامه 
اين روند، كميسيون اصل ۹۰ با توجه به تخلفات 
صورت گرفته شده به صورت ويژه به اين موضوع 

ورود خواهد كرد.
علي خضريان در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه منابع 
بانك ها جهت تخصيص وام ازدواج به جوانان، همان 
سپرده هاي قرض الحسنه اي هستند كه در بانك ها 
موجود است، گفت: طبق آخرين آمار منتشر شده از 
بانك مركزي مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۹، بانك ها 
پس از كسر س��پرده هاي صندوق مسكن، معادل 
۱۸۸ هزار ميليارد تومان س��پرده قرض الحس��نه 
پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده اند 
كه پس از كس��ر ذخيره قانوني، ح��دود ۱7۰ هزار 

ميليارد تومان مي شود.
وي اف��زود: ع��الوه ب��ر اي��ن، حجم س��پرده هاي 
قرض الحس��نه جاري نيز كه آن هم ب��ا نرخ صفر 
درصد جذب ش��ده، پس از كس��ر ذخي��ره قانوني 
حدود 4۵۰ هزار ميليارد تومان است كه طبق قانون 
بانك ها بايد بخشي از اين منابع را نيز به تسهيالت 
ازدواج پرداخت كنند. از مجموع اين دو سپرده كه 
۶۲۰ هزار ميليارد تومان مي ش��ود، تاكنون حدود 
۱۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه 

به مردم پرداخت شده است.
نماين��ده تهران اضافه كرد: بر اس��اس آخرين آمار 
رس��مي بانك مرك��زي در س��ال ۱۳۹۹ ظرفيت 
پرداخت وام قرض الحسنه از چند مسير امكان پذير 
خواهد بود؛ يكي از مس��يرها بازپرداخت اقس��اط 
تسهيالت قرض الحسنه است، همانطور كه برآوردها 
و آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد ساالنه حدود 
۲۰ درصد از حجم كل تسهيالت قرض الحسنه از 
طريق اقس��اط بازپرداخت ش��ده و به عنوان منبع 
جديد جهت اعط��اي وام، در اختي��ار بانك ها قرار 

مي گيرد.
 بنابراين از اين محل در سال جاري، حدود ۳۵ هزار 
ميليارد تومان منابع از محل بازپرداخت اقس��اط 
جهت اعطاي تس��هيالت قرض الحسنه در اختيار 
بانك ها قرار خواهد گرفت كه در واقع ۲۰ درصد از 
۱۸۰ هزار ميليارد تومان از تسهيالت قرض الحسنه 

پرداختي است. 
خضريان با اشاره به ميزان سپرده هاي قرض الحسنه 
پس انداز گفت: در آذرماه ۱۳۹۹ نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته اين سپرده ها نسبت به يك روال 
و روند ثابت، رشد 7۲ درصدي داشته است. آمارهاي 
سال هاي گذشته نش��ان مي دهد كه سپرده هاي 
قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد 

رشد داشته است.
 بر اين اس��اس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ 
درص��دي س��پرده هاي قرض الحس��نه پس انداز، 
در س��ال آت��ي ۵۰ هزار ميلي��ارد تومان س��پرده 
قرض الحس��نه جدي��د جهت اعطاي تس��هيالت 
قرض الحسنه در اختيار بانك ها قرار خواهد گرفت 
ك��ه اي��ن ۳۰ درص��د از ۱7۰ هزار ميلي��ار تومان 

سپرده هاي قرض الحسنه است.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در توضيح روش 
سوم گفت: با توجه به الزام قانون در تبصره بودجه، 
اگر تنها ۱۰ درصد از س��پرده هاي قرض الحس��نه 
جاري كه بي��ش از 4۵۰ هزار ميليارد تومان حجم 
آن اس��ت، جهت اعطاي تسهيالت قرض الحسنه 
مورد اس��تفاده قرار گيرد، از اين محل نيز در سال 
جاري حدود 4۵ هزار ميليارد تومان جهت اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه از جمله ازدواج در اختيار 

بانك ها خواهد بود.
وي ادام��ه داد: بنابراين ۸۵ ه��زار ميليارد تومان از 
محل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و 4۵ هزار 
ميليارد تومان از محل س��پرده هاي قرض الحسنه 
ج��اري، در مجموع ۱۳۰ ه��زار ميلي��ارد تومان، 
منابع��ي خواهد بود كه براي پرداخت تس��هيالت 
قرض الحس��نه در س��ال جاري در اختيار بانك ها 

خواهد بود.
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ همچنين گفت: براي 
پرداخت يك ميليون وام ازدواج 7۰ ميليون توماني 
)مطابق آمار ساالنه( به 7۰ هزار ميليارد تومان منابع 
نياز است كه با محاسبه وام هاي ۱۰۰ ميليوني زير 
۲۵ س��ال حدود 7۵ هزار ميليارد توم��ان برآورد 
مي شود؛ همچنين در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار 
نفر در صف دريافت وام ازدواج ۵۰ ميليون توماني 
س��ال گذش��ته قرار دارند كه در مجموع به ۵ هزار 

ميليارد تومان منابع نياز دارند. 
ساير مصارف قرض الحس��نه كه در بودجه ۱4۰۰ 
آمده اعم از اش��تغالزايي، زندانيان، وديعه مسكن و 
... حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. لذا 
براي پرداخت كل تسهيالت قرض الحسنه مدنظر 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان منابع در سال جاري نياز 
است در حالي كه طبق محاسبات انجام شده، بانك ها 
حداقل ظرفيت پرداخت ۱۳۰ هزار ميليارد تومان 

تسهيالت قرض الحسنه دارند.
خضريان اضافه كرد: علي رغم اينكه حدود ۱۰۰ هزار 
نفر از جوانان كشور در صف وام ازدواج معطل تامين 
منابع بانكي هستند، اما آمار رسمي بانك مركزي و 
محاسبات موجود نشان مي دهد، بانك ها با مشكلي 
جهت تامين منابع تخصي��ص وام ازدواج رو به رو 
نخواهند بود لذا بهانه تراشي هايي مانند عدم وجود 
منابع از سوي مقامات بانكي كشور پذيرفته نيست 
و در چنين شرايطي، صف وام ازدواج بي معني است 

و بايد برچيده شود.
 لذا در صورت ادامه اين روند، كميسيون اصل ۹۰ با 
توجه به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ويژه 

به اين موضوع ورود خواهد كرد.

واريز معادل ريالي
۵۰ ميليون دالر به صندوق تثبيت

بانك مرك��زي معادل ريالي ناش��ي از فروش ۵۰ 
ميليون دالر از منابع ارزي حساب صندوق توسعه 
ملي را به »صندوق تثبيت بازار سرمايه« واريز كرد. 
براساس تصميم هاي جلس��ه دويست و بيست و 
يكم س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت در تاريخ 7 
ارديبهشت ۱4۰۰، در اجراي مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
مي بايست نسبت به فروش تدريجي ۲۰۰ ميليون 
دالر از مناب��ع ارزي به حس��اب صندوق توس��عه 
ملي اق��دام و منابع حاصل را ب��ه صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز كند.  گفتني است پيش از اين 
رييس كل بانك مركزي اعالم كرده بود، مبلغ ۲۰۰ 
ميليون دالر به ص��ورت تدريجي فروخته و براي 
كمك به بورس به صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
واريز مي شود كه اقدام امروز اولين گام در همين 
راستا بود و ۱۵۰ ميليون دالر باقيمانده نيز به تدريج 

واريز خواهد شد.

ركورد تورم 7۵ ساله ايران 
شكسته شد

يك نماينده مجلس اعالم كرد: ب��ه تازگي ركورد 
7۵ساله تورم در ايران شكسته شد؛ اگر غير از اين 
اس��ت، بانك مركزي گزارش فروردي��ن ۱4۰۰ را 
منتشر كند. احسان خاندوزي نماينده مجلس در 
پيامي توييتري اعالم كرد: به تازگي ركورد 7۵ ساله 
تورم در ايران شكسته شد؛ اگر غير از اين است، بانك 
مركزي گزارش فروردين ۱4۰۰ را منتشر كند. او 
تأكيد كرده كه ايران فقط در سال هاي اِشغال، شاهد 
تورم باالت��ر از ۵۰ درصد بوده اس��ت. با اين وجود، 
 اعضاي دولت آق��اي روحاني به جاي ثبت نام براي 

دولت آينده آيا نبايد خجالت زده باشند؟

   كنايه يك نماينده مجلس
به تورم ۵۰ درصدي

مالك شريعتي ضمن كنايه به ثبت نام اعضاي دولت 
روحاني در انتخابات رياست جمهوري گفت: خبر 
تورم ۵۰ درصدي درحالي اس��ت كه جهانگيري با 
بغض خود قول شرف داد حتما وضع موجود تغيير 
كند و نگذارد دولت س��وم روحاني تش��كيل شود! 
مالك شريعتي نماينده مجلس در پيامي توييتري 
نوشت: در آخرين روز ثبت نام، اتوبوس اعضاي دولت 
روحاني كه عازم وزارت كشور بود، خبر آمد »تورم 
۵۰ درصدي« نصاب جديدي ثبت كرده است. اما 
جاي نگراني نيست، جهانگيري فرمانده اقتصادي 
دولت در حاشيه حضور الريجاني با بغض خود قول 
ش��رف داد حتما وضع موجود تغيير كند و نگذارد 

دولت سوم روحاني تشكيل شود!

كلياتطرحمسووليت،اهدافووظايفبانكمركزيتصويبشد

تاثيرتدريجيافتنرخارزبرقيمتكاالها

موافقت نمايندگان با اصالح قانون بانك مركزي

دالر در كانال 23 هزار تومان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱4۰۰، در بازار آزاد ارز قيمت 
دالر ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان، قيمت ي��ورو ۲7 هزار و ۸۰۰ 
تومان و درهم امارات ۶ هزار و 4۲۰ تومان اعالم ش��د. در 
بازار طال نيز با اعالم هر اونس طال به قيمت ۱۸44 دالر، و 
همچنين رشد نرخ دالر، قيمت طال و سكه افزايش يافته و 
سكه به ۱۰ ميليون و 47۰ هزار تومان رسيد. قيمت طالي 
۱۸عيار هرگرم يك ميليون و 47 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و 4۵۰ هزار تومان 
و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و 
4۰۰ هزار تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۳ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد. همچنين هر مثقال 
طال 4 ميليون و ۵۳۸ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

     قيمت سكه به ۱۰ ميليون و 
۴7۰ هزار تومان رسيد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ديروز در 
بازار تهران با افزايش ۳۰۰ هزار توماني نسبت به روز كاري 
گذشته به ۱۰ ميليون و 47۰ هزار تومان رسيد.نيم سكه بهار 
آزادي پنج ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و ۹۰۰ تومان و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار 
تومان قيمت خورد.ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي امروز 
با ۱۱7 تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 
۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسيد.فروش يورو نيز با افزايش ۱۸ 
توماني نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۶7۰ 
تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۱ هزار و ۸۵۸ تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۶ هزار و ۱4۱ تومان بود. عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و ۳۳۳ 
تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۱۱۲ تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ خريديورو در اين بازار ۲۶ هزار و 7۶4 تومان 
و نرخ فروش آن نيز ۲۶ هزار و 4۹۹ تومان اعالم ش��د. در 
سامانه سنا نيز قيمت دالر ۲۱ هزار و ۸۰۹ تومان و قيمت 
يورو ۲۶ هزار و 477 تومان رقم خورده است. همچنين در 

س��امانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۵ هزار و 
۱۱4 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰ هزار و ۶۸۶ 

تومان معامله شد.

     عرضه 322 ميليون دالر در سامانه نيما
سامانه نيما ۲۵ ارديبهشت ماه شاهد عرضه حدود ۳۲۲ 
ميليون دالر به صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات 

كشور بوده است.اما كمتر از يك سوم آن خريدار داشت.
از عرضه هاي مذكور حدود ۱۰۳ ميليون دالر معامله شده 
است. بر اساس معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ 
دالري معامالت ۲۰۵74 تومان بوده است. اين امر حاكي از 
اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده 

است و روند آن در روزهاي اخير نزولي بوده است.

     تغييرات قيمت سكه و دالر در بازار
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: صبح يكشنبه به 
دليل افزايش قيمت ارز، شاهد رشد قيمت ها در بازار طال و 
سكه هستيم. قيمت انس جهاني ۱۸44 دالر و به اين ترتيب 
قيمت س��كه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۳7۰ هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، نيم 
سكه ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۵۰ 
هزار تومان و سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
فروخته شده است. وي گفت: هر مثقال طال 4 ميليون و ۵4۰ 
هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عياريك ميليون و 4۸ هزار 
تومان فروخته شده است. همچنين قيمت ارز امروز در بازار 
با افزايش روبرو بوده است.به دليل موج جديد كرونا و اعالم 
شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 
4 هفته تعطيل بود و از ۱۸ ارديبهشت ماه بعد از يك دوره 
تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. قيمت هاي 
درج شده در اين خبر با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي 
اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي 
رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است.  به اعتقاد كارشناسان دو باور 

در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود، 
 نخس��ت اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت 
ارز كاهش چش��م گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي 
مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران 
شود و امكان كاهش چش��م گير قيمت ارز وجود ندارد و 
نهايتا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند. 
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر ۲۲ ه��زار و 47 تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۱ 
هزار و ۶۱۰ تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل ۲۶ ه��زار و ۳۱4 تومان و قيمت خريديورو نيز 
۲۵ هزار و 7۹۳ تومان اعالم شده است. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.

     بيت كوين كماكان زير ۵۰ هزار دالر
با وجود اخبار مثبت، بازار ارزهاي ديجيتالي ريزشي باقي 
ماندند.به گزارش سي ان بي سي، با افزايش مقبوليت ارزهاي 
ديجيتالي، مسير آنها به سمت كاربردهاي خردتر نيز هموار 
شده است. قرار اس��ت يكي از شهرهاي كوچك در ايالت 
داكوتاي شمالي به نخستين شهر اين ايالت تبديل شود كه 
ارزهاي ديجيتالي را به عنوان ابزاري براي پرداخت قبوض 
قبول مي كند. به گفته شهردار شهر ويلي استون، قبوض 
شهري و عوارض از اين پس در اين شهر با استفاده از ارزهاي 

ديجيتالي از جمله بيت كوين قابل پرداخت خواهند بود.
رمزارز پر سر و صداي اين روزها به دنبال انتشار خبر ليست 
شدنش در صرافي كوين بيس و توييت جديد ايالن ماسك 
جان تازه اي گرفته است. بنيان گذار اسپيس ايكس و تسال 
در توييتي نوشت: با توسعه دهندگان دوج كوين همكاري 
خواهم كرد تا كارايي آن را در هنگام استفاده از تراكنش ها 
افزايش دهيم. ماسك پيشتر نيزيك نظرسنجي توييتري 
برگزار كرد كه اكثر راي دهندگان به استفاده از دوج كوين 
به عنوان ابزار پرداخت خريد محصوالت تسال راي مثبت 
دادند. به فاصله چند س��اعت پس از آنكه ايالن ماسك- 
مديرعامل تسال- در تغيير موضعي عجيب اعالم كرد كه 
قبول بيت كوين براي خريد محصوالت اين ش��ركت به 
دليل نگراني هاي زيست محيطي متوقف شده است، دفتر 
خدمات مالي داخلي امريكا هم از آغاز رسيدگي به تخلفات 
صرافي بايننس- بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي در 
جهان- به اتهام پولشويي و تخلفات مالياتي گسترده خبر 
داد. مقر صرافي بايننس در جزاير كايمن و سنگاپور قرار 
دارد.  مجم��وع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در 
حال حاضر ۲۲۵۰ ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين 
رقم نس��بت به روز قبل ۵.۲ درصد كمتر شده است. در 
حال حاضر 4۶ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوين و ۱۸ درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين 
۱۲ سال پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر 
بستر بالك چين ايجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه 

آن شكل گرفت. 



گروه بازارسرمايه|
طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو از سوي مجلس 
نشينان قريب به چندين ماه مي شودكه مطرح شده 
است. طرحي كه گفته ش��د به زودي اجرا يي  شده و 
محور اصل��ي آن، عرضه خودرو در بورس كاالي ايران 
به منظور شفافيت باالي معامالت اين بورس و تحقق 
اهداف براي تبديل خودرو به يك كاالي مصرفي است.

بورس��ي ها نيز در اين م��ورد توضي��ح داده بودند كه 
خودروهايي كه با تيراژ باال وارد كش��ور مي ش��وند و 
همچنين خودروهاي توليد داخل، در بس��تر بورس 
كاالي ايران م��ورد معامله قرار مي گيرن��د. در طرح 
نماين��دگان مجلس قيمت پايه اي خواهيم داش��ت 
كه اين قيمت پايه، توسط ش��وراي رقابت تصويب و 
تعيين مي ش��ود، قيمت پايه روي تابلوي بورس قرار 
خواهد گرفت و متقاضيان روي قيمت پايه با يكديگر 
رقابت خواهند كرد. افرادي كه بهترين قيمت را داده 
باشند برنده رقابت مي شوند و خودرو به آن اشخاص 

تعلق مي گيرد.
در اي��ن مي��ان وزارت صم��ت طبق روال گذش��ته 
خود با ورود به بورس مخالف اس��ت و تنها به دنبال 
قيمت گذاري دس��توري اس��ت. البته؛ اي��ن روزها 
مجلس در سردرگمي قرارگرفته و در واقع اگرچه اين 
طرح مجلس به نوعي به معناي حذف قيمت گذاري 
دستوري خواهد بود، اما نمايندگان تاكيد دارند كه در 
شرايط كنوني آزادسازي قيمت ها به افزايش تنش ها 
در بازار منجر خواهد ش��د و مجلس برنامه اي در اين 
زمينه ندارد موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان عالوه 
بر تضاد كامل با اهداف بورس به واسطه انحصاري كه 
در توليد و عرضه خودرو وجود دارد بازهم ش��رايط 

ايجاد بازار سياه را رقم خواهد زد.
برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين نظرند كه كاهش 
گپ قيمتي ميان فاصله كارخان��ه با بازار مهم ترين و 
اساسي ترين خواسته خودرو سازان است و در اين ميان 
ش��وراي رقابت از فرصت پيش آمده بهره مي برد و به 
نظر مي رسد براساس مصوبه مجلس نشينان اين گپ 
قيمت در اختيار خودروس��ازان قرار نخواهد گرفت و 
دولت موظف است آن را هزينه توسعه زيرساخت هاي 

صنعت خودروسازي كند.

    داستان اصلي از كجا شروع شد
داستان عرضه خودرو در بورس كاال با عنوان ساماندهي 
بازار خودرو كه طرح اصلي آن عرضه خودرو در بورس 
كاال بود كه براساس اين طرح مابه التفاوت قيمتي حذف 

شده و قيمت براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
بر اساس اين طرح كه البته با مخالفت وزارت صمت 
همراه بود قرار اس��ت خودروهايي كه در بورس كاال 
عرضه نمي ش��وند، فروش��ندگان و خريداران آنها 
مجرم محس��وب و قانون آنها را مجازات كند، ضمن 
آنكه خودروهاي معامله ش��ده ني��ز در زمره كاالي 
قاچاق قرار گيرند. بر اين اساس قرار شد به هر كس 
كه اقدام به خريد خودرو از بورس كاال مي كند، يك 
شناس��ه اختصاصي تعلق گيرد و اگر شخص قبل از 
پايان ۳ سال، اقدام به فروش كرد، بايد ۸۰ درصد از 
مابه التفاوت نرخ پايه و قيمت فروش بازار را به دولت 
بدهد. همچنين مصوب ش��د تا واريز ما به التفاوت 
نرخ پايه و قيمت كشف شده خودروها به صندوقي 
در وزارت صمت واريز شود تا صرف ارايه تسهيالت 
به خودروس��ازان و ش��هروندان و همچنين توسعه 
حمل و نقل عمومي و اسقاط و جايگزيني خودروهاي 
فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پيش بيني 
شده بود نرخ پايه خودروها به شكلي تعيين شود كه 
شركت هاي خودروساز زيان نكنند، با اين حال آنها 
با بند مربوط به واريز ما به التفاوت نرخ پايه و قيمت 
كشف شده به حس��ابي ديگر، مخالفت كردند. حال 
با توجه به چك��ش كاري جديد طرح س��اماندهي 
خودرو در كميس��يون صنايع و معادن مجلس، بايد 
منتظر ماند و ديد چه تغييراتي در آن نسبت به طرح 

قبلي ايجاد و آيا نظر خودروس��ازان و وزارت صمت 
تامين شده يا مجلس��ي ها همچنان بر مواضع قبلي 

خود اصرار دارند.

     تصويب عرضه خودرو در بورس كاال
در اين خصوص علي جدي عضو كميس��يون صنايع 
مجلس در خصوص آخرين وضعيت طرح مجلس با 
محوريت ساماندهي صنعت خودرو مي گويد: اين طرح 
مجدد در كميسيون صنايع و معادن مجلس بررسي 
خواهد شد و پس از نهايي شدن در كميسيون به صحن 
ارايه مي شود؛ بحث ها در مورد اين طرح طوالني شد 
واگر نه مقرر ب��ود قبل از تعطيالت مجلس، به صحن 
ارايه ش��ود. يكي از مهم ترين محوره��اي اين طرح، 
عرضه خودرو در بورس است كه موافقان و مخالفاني 
در كميس��يون دارد اما احتمال تصوي��ب اين بند در 

كميسيون زياد است.
 نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد 
اينكه آيا اين طرح در خرداد ماه نهايي مي شود، گفت: 
اين طرح در واقع طرحي است كه در مجلس قبلي آماده 
شده و از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود؛ بنابراين با 
توجه به اينكه اين طرح اعاده شوراي نگهبان است، پس 
از ارايه به صحن، بايد سريع تر در صحن تعيين تكليف 
شود. البته به خاطر انتخابات شايد ۲ هفته به تعويق 
بيفتد.وزارت صمت تلويحا موافق اين بند است اما در 

مورد نحوه تعيين قيمت پايه اختالفاتي وجود دارد.
 جدي افزود: وزارت صمت معتقد است كه تعيين قيمت 
پايه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا بايد قيمت 
پايه خودرو در بورس را تعيين كند اما نمايندگان تاكيد 
دارند كه قيمت پايه با ضابطه قيمت گذاري س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و توس��ط 
شوراي رقابت تعيين شود. در واقع مجلس معتقد است 
ك��ه اين مبالغ بايد در خزانه دول��ت برود و در صنعت 
خودرو هزينه شود نه اينكه براي خودروساز باشد. فعال 

روي اين مسائل بحث زياد است.

     آزادسازي واردات نسخه نهايي
بازار خودرو

در واقع اين ط��رح در حالي مراحل نهايي خود را طي 
مي كند كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي خصوصا 
كارشناسان خودرويي هر گونه دخالتي در بازار خودرو 

مي تواند مشكالت زيادي براي بازار پديد آورد.
يكي از كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« 

مي گويد:  اينك��ه مجلس در مقوله اي وارد مي ش��ود 
كه اساسا س��نخيتي با آن ندارد جاي تعجب دارد، اما 
آنچه مسلم است در پش��ت پرده اين مصوبه منافعي 
نهفته كه به جيب مصرف كننده واقعي نخواهد رفت. 
فلسفه بورس ايجاد شفافيت است درنتيجه نمي توان 
انتظار داش��ت كااليي انحصاري در اي��ن بازار عرضه 
ش��ود و امكان تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضا 
وجود نداشته باش��د. اگر مجلس در اين طرح اصالح 
قيمت گذاري را دنبال مي كند پس كنترل قيمت بر 
اساس بخشنامه هاي مختلف اصل طرح را زير سوال 
مي برد. در اين ميان تنه��ا اتفاقي كه مي افتدكاهش 
فاصله قيمتي بازار آزاد با نرخ كارخانه اس��ت كه آنهم 
قرار نيست به جيب خودروس��از برود و از آنجايي كه 
تعيين اف��ق آينده نيز در اختيار خودروس��از اس��ت 
بنابراين عالوه بر ش��كل گيري بازار سياه تنش ها در 
بازار نيز افزايش خواهد يافت. به اعتقاد اين كارشناس 
آنچه مي تواند بازار كنوني را ساماندهي كند مصوبات 
اينچنيني نيست و دولت در ابتدا با آزاد سازي قيمت 
دغدغه خودروسازان را به لحاظ درآمد مرتفع كند و با 
تعيين فرجه اي چندماهه با آزادسازي واردات زمينه 

رقابت پذيري را فراهم كند.

     بررسي بازار طي روزي كه گذشت
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني يكشنبه، 
۲۶ ارديبهش��ت ماه ۷۹۱ واح��د افت داش��ت كه در 
نهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۱۸۸ هزار 

واحد رسيد.
برپايه معامالت اين روز بي��ش از پنج ميليارد و ۲۴۸ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار 
و ۹۰۹ ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با چهار هزار و ۲۰۴ واحد كاهش به ۴۱۰ 
هزار و ۷۰۳ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 
۷۲۶ واحد افت به ۲۶۶ هزار و ۲۹۱ واحد رسيد.شاخص 
بازار اول ۲۱۷ واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و ۸۴۴ 

واحد كاهش داشتند.
ع��الوه بر اي��ن در بين هم��ه نمادها، نم��اد »صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس« با يك هزار و ۵۷۴ واحد، 
»معدني و صنعتي چادرملو« ب��ا ۶۹۱ واحد، »ايران 
خودرو« با ۶۸۴ واحد، »سايپا« با ۴۴۸ واحد، »فرآوري 
معدن��ي اپ��ال كاني پارس« ب��ا ۴۳۸ واح��د، »بانك 
پارس��يان« با ۳۹۷ واحد، »توس��عه معادن و فلزات« 
با ۲۵۱ واح��د، »فوالد خوزس��تان« ب��ا ۲۲۴ واحد، 

»گروه بهم��ن« با ۲۰۱ واحد، »بانك تجارت« با ۱۷۸ 
واحد، »پتروشيمي پارس« با ۱۵۷ واحد، »پرداخت 
الكترونيك سامان كيش« با ۱۴۹ واحد و »كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران« با ۱۴۵ واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل »ف��والد مباركه اصفهان« ب��ا ۸۸۵ واحد، 
»ملي صنايع مس اي��ران« با ۷۴۸ واحد، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي« ب��ا ۴۲۴ واحد، 
»معدني و صنعتي گل گهر« با ۳۲۴ واحد، »شركت 
س��رمايه گذاري غدير« با ۲۵۱ واحد، »توليدي فوالد 
س��پيد فراب كوير« ب��ا ۲۵۰ واح��د، »پااليش نفت 
تهران« با ۲۴۳ واحد، »پتروشيمي جم« با ۲۳۳ واحد، 
»مخابرات ايران« با ۲۲۴ واحد و »پااليش نفت تبريز« 

با ۱۸۷ واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گ��زارش، در اين روز نم��اد »گروه دارويي 
بركت«، »ايران خ��ودرو«، »پااليش نفت اصفهان«، 
»زامياد«، »ملي صنايع م��س ايران«، »پااليش نفت 
بندرعباس« و »باما« در گ��روه نمادهاي پرتراكنش 
ق��رار داش��تند.گروه خودرو ه��م در معام��الت اين 
روزصدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه دو ميليارد و ۵۶۰ ميليون برگه سهم به ارزش ۶ 

هزار و ۳۴۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در دومي��ن روزكاري هفته ش��اخص فراب��ورس نيز 
حدود ۱۱۴ واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ 
ه��زار و ۶۶۷ واحد ثابت ماند.همچني��ن در اين بازار 
۸۵۳ ميليون و ۸۸۱ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش ۱۳ 
هزار و ۹۶ ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. روز يكشنبه 
تنها نماد »هلدين��گ صنايع معدن��ي خاورميانه«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »پليمر آريا ساسول«، »فوالد 
هرمزگان جنوب«، »ش��ركت آهن و ف��والد ارفع«، 
»بيمه پاس��ارگاد«، »بهمن ديزل«، »سرمايه گذاري 
مس سرچشمه«، »توسعه و عمران استان كرمان« و 
»بيمه سامان« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.

در مقاب��ل س��هامي»ذوب آهن اصفه��ان«، »زغال 
س��نگ پرورده طبس«، »سرمايه گذاري مالي سپهر 
صادرات«، »پتروش��يمي تندگويان«، »توكاريل«، 
»ذوب روي اصفهان«، »ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تامين«، »توزيع داروپخش«، »پااليش نفت شيراز«، 
»پتروش��يمي مارون« و »پااليش نفت الوان« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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بسته ۷+۳ آرامش و ثبات را
به بازار سرمايه بر مي گرداند

فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد با اشاره به جزييات بسته 
هفت به عالوه س��ه كه اخيرا از طريق وزارت اقتصاد در 
ستاد اقتصادي دولت و شوراي هماهنگي سران قوا مطرح 
شد، نسبت به بازگشت ثبات در بازار سهام ابراز اميدواري 
كرد. به گفته دژپسند، اجرايي شدن هرچه سريع تر مفاد و 
جزييات بسته هفت به عالوه سه مي تواند منجر به بازگشت 
آرامش و ثبات در بازار سرمايه شود. وزير اقتصاد با اشاره به 
اينكه در ماهاي پاياني دولت، بازار سرمايه پيش از گذشته 
نيازمند حمايت است، گفت: نبايد به گونه اي عمل شود 
كه بازار درگير مناقشات سياسي و مباحث غيرفني گردد.

حركت بازار با اهرم كاموديتي ها
سنا| محمد ثريانژاد، كارش��ناس بازارسرمايه 
گفت: هم اكنون ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سرمايه را 
شركت هاي كاموديتي محور تشكيل مي دهند و 
توليدات آنها بر اساس قيمت هاي جهاني فلزات و 
به شكل عمومي كاموديتي ها تعيين مي شود. از 
طرفي با توجه به شرايط حاكم در دنيا و روند رو 
به بهبود بيماري كرونا در كشورهاي پيشرفته و 
ادامه آن در ديگر كشورها انتظار مي رود كه توليد 

و از آن مهم تر تقاضا در دنيا اوج بگيرد .
وي توضيح داد: به هر ح��ال قيمت هاي جهاني 
نفت و محصوالت پتروشيمي و همچنين فلزات 
اساسي با توجه به رشد تقاضا رو به افزايش است؛ 
به نظر مي رسد كه شركت هاي كاموديتي محور، 
كليت بازار سرمايه ما را هم تحت تاثير قرار داده 
اس��ت و موجبات افزايش پتانس��يل سودآوري 
ش��ركت ها را در كوتاه م��دت و بلندمدت فراهم 
آورده و كم��ك خواهد ك��رد كه بازار س��هام از 

چشم انداز مناسبي براي رشد برخوردار باشد .
مديرعام��ل كارگ��زاري بانك توس��عه صادرات 
 اف��زود: از ط��رف ديگ��ر عملكرد ش��ركت هاي 
كاموديتي محور هم ظرف س��ال گذشته بسيار 
مناس��ب بوده و گزارش هاي ماهانه آنها در كدال 

منتشر شده است.
با توجه به نزديكي ماه هاي خرداد و تير و نزديك 
ش��دن به فصل مجامع، گزارش س��االنه آنها هم 
در كدال منتشر مي شود كه خود اين گزارش ها 
نش��ان خواهد داد وضعيت عمومي شركت ها به 

چه صورت بوده است .
به گفته ثريانژاد، از آنجا كه شركت هاي كاموديتي 
محور غالبا تقسيم سودهاي بسيار مناسب و باالي 
۶۰-۵۰ درصد در بازار دارند، مي توانند محرك 
بسيار خوبي براي بازار سرمايه و همچنين براي 
كساني باشند كه حتي كوتاه مدت به بازار سرمايه 

فكر مي كنند .
وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به ادامه مذاكرات 
هسته اي و احتمال بازگش��ت امريكا به برجام و 
همچنين فض��اي مثبتي كه تا امروز ش��اهد آن 
بوده ايم، مي ت��وان اميدوار بود كه بقيه گروه ها از 
جمله بانكي ها هم با توجه به گشايش ها و سهولت 

نقل و انتقاالت ارزي تحت تاثير قرار بگيرند .
به گفته ثريانژاد، از ديگر گروه هايي كه مي توان 
انتظار داش��ت روند مثبتي را ط��ي كنند، گروه 

خودرويي است.
اين گ��روه در صورت تامين به موق��ع مواد اوليه 
و قطع��ات و س��هولت در نقل و انتق��االت ارزي 
چش��م انداز و عملكرد مثبتي را به نام خود ثبت 

خواهند كرد.

خروج سيمان از نظام 
قيمت گذاري در گام نهايي

مهدي زماني سبزي، رييس اداره نظارت بر بازار بورس هاي 
كااليي سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان حافظ حقوق س��هامداران و در جهت ارتقاي 
ش��فافيت، تمام تالش خود را دارد ت��ا از طرفي موضوع 
خروج س��يمان از نظام قيمت گذاري را پيگيري كرده و 
از طرفي شركت هاي سيماني را ملزم به پذيرش و عرضه 
در بورس كاال كند. وي با بيان اينكه طبق مكاتبات انجام 
شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقام عالي وزارت 
نسبت به خروج سيمان از نظام قيمت گذاري دستوري 
و رفع سهميه بندي نظر مس��اعد دارد، گفت: از اين رو با 
پذيرش مجدد شركت هاي سيماني در بورس كاال شاهد 
تقويت بازار، انجام رقابت، كشف صحيح قيمت سيمان 
جهت شفافيت هرچه بيشتر، حفظ حقوق سهامداران و 
همچنين حذف رانت خواهيم بود. رييس اداره نظارت بر 
بازار بورس هاي كااليي سازمان بورس افزود: پيش از اين 
شركت هاي سيماني در بورس كاال حضور فعال داشتند، 
به طوري كه بررس��ي آمار معامالت نش��ان مي دهد در 
س��ال ۹۰ به ميزان ۱.۰۸۴.۲۲۰ تن سيمان توسط ۲۳ 
عرضه كننده انجام شد. پس از آن عرضه سيمان توسط 
شركت هاي س��يماني "به دليل اينكه از طرف سازمان 
حمايت قيمت گذاري مي شود " پيگيري نشد؛ به طوري 
كه ب��ه مرور حجم عرضه و معام��الت در بورس كاهش 
يافت و عمال در دو سال گذشته عرضه و معامله اي انجام 
نشد. وي ادامه داد: در پي آن شركت هاي سيماني به دليل 
عدم ايفاي تعهدات عرضه در بورس لغو پذيرش شدند 
و هم اكنون با مرقومه وزير صنع��ت درخصوص خروج 
سيمان از نظام قيمت گذاري اميد تقويت بازار سيمان در 
بورس كاال بيشتر شده است. به گفته زماني سبزي، عرضه 
سيمان در بورس كاال مي تواند از دو طريق »عرضه در بازار 
فيزيكي«و »عرضه در بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال« كه 
به صورت گواهي سپرده كااليي است، محقق شود. رييس 
اداره نظارت بر بازار بورس هاي كااليي س��ازمان بورس 
خاطرنش��ان كرد: جهت تقويت عرضه در بازار فيزيكي 
بورس كاال، فرآيند پذيرش كاالي شركت هاي سيماني از 
اواخر سال گذشته شروع شده و در سال جاري قوت گرفته 
است؛ به طوري كه با پذيرش كاالي شركت هاي سيماني 
زير مجموعه هلدينگ شستا، مجموعه اميد و بانك ملي 
كه جمعا سهم بااليي از بازار سيمان را به خود اختصاص 
داده اند، ساير شركت ها هم براي پذيرش و عرضه ترغيب 
خواهند شد. زماني سبزي توضيح داد: در همين راستا، 
عالوه بر مكاتبات با نهادهاي باالدستي از جمله وزارت 
صنعت، مكاتباتي با ۳۳ شركت سيماني پذيرفته شده در 
بورس و فرابورس انجام شده كه پيگيري بعدي هم ادامه 
دارد. وي افزود: درخصوص عرضه سيمان به صورت خرد 
نيز بورس كاال در برنامه خود دارد كه با راه اندازي گواهي 
سپرده كااليي سيمان در ماه هاي آتي در جهت تقويت 

خرده فروشي سيمان برآيد.

روز خوب معدني ها
در بورس كاال

بررس��ي روند معامالت نشان مي دهد كنسانتره 
سنگ آهن شركت معدني و صنعتي چادرملو به 
حجم ۲۵ هزار تن با تقاضاي ۲۵ هزار تني مواجه 
و م��ورد معامله قرار گرفت. ه��ر كيلوگرم از اين 
محموله كه به بهاي ۲۳ هزار و ۸۶۰ ريال عرضه 

شده بود با همان نرخ پايه به فروش رسيد.
۳۰ هزارتن كنس��انتره ش��ركت مهندسي فكور 
صنعت ته��ران نيز كه با تقاض��اي ۳۰ هزار تني 
همراه ش��د و با قيمت پايه ۲۴ هزار ريال معامله 
شد. در ادامه ۵۰ هزار تن گندله شركت صنعتي 
و معدني اپال پارس��يان سنگان نيز مورد معامله 
قرار گرفت و هر كيلوگرم از اين محموله ۳۵ هزار 
و ۲۰۰ ريال فروخته شد. روز گذشته از ميان ۳۰ 
هزار تن كنسانتره س��نگ آهن شركت توليدي 
بازرگاني نيك اميدواران مك��ران تنها يك هزار 
تن از آن ب��ا نرخ پايه آن يعن��ي ۱۷ هزار و ۵۰۰ 

ريال معامله شد.

نخستين پذيرش سيماني
سال ۱۴۰۰ در بورس كاال

براس��اس اين اطالعيه، پذيرش سيمان شركت 
سيمان فارس پس از بررسي مدارك و مستندات 
در دويست و شصت و نهمين جلسه كميته عرضه 
در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه جاري در بازار اصلي 

بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت.
مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي 
ايران ب��ا صدور اطالعي��ه اي از پذيرش محصول 
سيمان ش��ركت س��يمان فارس در بازار اصلي 
اين بورس خبر داد. گفتني اس��ت، اين نخستين 
پذيرش سيماني ها در بورس كاال طي سال جاري 

است كه رقم مي خورد.
توليدكنندگان س��يمان معتقدن��د راهكار حل 
گراني قيمت س��يمان و همينطور شفاف شدن 
تولي��د و عرض��ه س��يمان در ب��ازار، عرضه اين 
محصول در بورس كاالست. آنها مي گويند وقتي 
سيمان وارد بورس كاال مي شود از قيمت گذاري 
خارج شده و سازوكار شفافي را پيدا خواهد كرد. 
همچنين انجمن صنفي كارفرمايان سيمان بارها 
موافق��ت خود با عرضه س��يمان در بورس كاالرا 

اعالم كرده است.
شيخان دبير اين انجمن مي گويد: انجمن سيمان 
سال هاست كه به دنبال عرضه سيمان در بورس 
كاال و كشف قيمت عادالنه است و در زمينه نرخ 
و نحوه ورود و عرضه سيمان به بورس كاال در حال 

رايزني نهايي با وزارت صمت است.
وي گفته بود: بسياري از شركت ها در تالشند تا 
مراحل پذيرش خود را انجام داده و كد بورسي را 
براي ورود به بورس كاال دريافت كنند.براس��اس 
اين گزارش، س��ال گذشته ۸ ش��ركت سيماني 
موفق به پذيرش محصول خود در بورس كاالي 

ايران شدند.

بررسي عملكرد تمام كانون هاي 
بازارسرمايه زيرنظر سازمان بورس

زينب فالح تفتي مسوول گروه مشاوران حقوقي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهاداردر م��ورد اي��رادات وارده از طرف 
نمايندگان مجلس و همينطور كارشناسان مبني بر اختيار 
سازمان بورس در لغو مجوز كانون سهامداران حقيقي اين 
ايراد را چگونه توضيح مي دهيد، اظهار كرد: وفق بند هاي 
۵ و ۶ ماده ي��ك قانون بازار اوراق به��ادار، كانون ها جزو 
مصاديق تشكل هاي خودانتظام هستند، كه مي توانند 
براي حسن انجام وظايفي كه به موجب قانون بازار اوراق 
بهادار بر عهده دارند و همچنين براي تنظيم فعاليت هاي 
حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا، ضوابط 
و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي در چارچوب قوانين 
و مقررات، وضع و اجرا كنند. او افزود: تمامي كانون ها از 
جمله كانون سهامداران حقيقي بازار سرمايه مستنداً به 
مواد ۳ و ۵ آيين نامه اجرايي قانون بازار مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ 
هيات وزيران، جزو اشخاص تحت نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار تلقي مي شود و مشمول مقررات قانون بازار 
أوراق بهادار، آيين نامه اجرايي آن و همچنين مقرراتي كه 
در چارچوب اختيارات قانوني توسط اركان ذي صالح بازار 
اوراق بهادار وضع مي شود.  مسوول گروه مشاوران حقوقي 
سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: قانونگذار صراحتًا 
در بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعليق و حتي 
لغو مجوز تأسيس كانون ها را در اختيار هيات مديره سازمان 
قرار داده است اما لغو مجوز، در صورت تخلف و نقض مفاد 
قانون و پس از طي فرآيند رسيدگي به تخلفات در مراجع 
رسيدگي كننده ذي صالح قانوني صورت مي پذيرد كه 
تاكنون در خصوص هيچي��ك از كانون ها چنين رأيي 
صادر نشده است. شايان ذكر آنكه با عنايت به ماده ۵ قانون 
بازار اوراق بهادار، سازمان بورس به هيچ وجه داراي وصف 
دولتي نبوده و انتصاب فعاليت هاي س��ازمان بورس به 
دولت، برخالف قصد مقنن از احكام قانون بازار اوراق بهادار 
و پيش بيني اين سازمان به عنوان نهاد عمومي غيردولتي 
اس��ت. تفتي بيان كرد: س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
لحاظ به بند هاي ۶، ۷ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران و لزوم اخذ نظرات كارشناسي و 
همفكري با عموم فعاالن و صاحب  نظران بازار سرمايه، به 
منظور راه اندازي »كانون سهامداران حقيقي«، اقدام به 

نظرخواهي در اين مورد كرده است.

حواشيعرضهخودرودربورسكاالتماميندارد

چراخودرودربورسكاالعرضهنميشود؟

احتمال واريز۳۰ درصد از باقيمانده سود سهام عدالت به حساب سهامداران
نخستين مرحله از واريز سود سهام عدالت براي سهامداران ۲ 
روش مستقيم و غيرمستقيم در تاريخ ٢٨ اسفند ماه سال ٩٩ 
انجام شد، دارندگان سهام ۵۰۰ هزار توماني، رقمي حدود 
۲۰۰ هزار تومان دريافت كردند و براي دارندگان س��هام 
يك ميليون توماني دو برابر سود سهام ۵۰۰ هزار توماني 
پرداخت شد كه رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود. در اين ميان، 
گمانه زني هايي در زمينه واريز۵۰ درصد باقيمانده س��ود 
سهام عدالت مطرح شد كه در ابتدا رييس سازمان بورس 
از زمان واريز باقيمانده سود سهام عدالت خبر داد و افزود: 
تالش سازمان بورس در جهت تجميع سود شركت ها است، 
در نتيجه مرحله دوم سود سهام عدالت تا قبل از ماه رمضان 

و در نهايت، همين ماه پرداخت مي شود.

  شركت سپرده گذاري مركزي، مجري واريز 
سود به حساب سهامداران

در اواسط ارديبهش��ت ماه »حسين قش��مي«، مدير 
سيستم هاي تس��ويه و پرداخت شركت سپرده گذاري 
مركزي درباره علت عدم واريز باقيمانده سود سهام عدالت 
به خبرنگار ايرنا اعالم كرد: به محض تكميل شدن وجه و 
واريز سود توسط همه شركت هاي سرمايه پذير، مرحله 
دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ كه مجامع آن در سال 
۱۳۹۹ برگزار شده است، واريز مي شود. وي خاطرنشان 
كرد: شركت سپرده گذاري مركزي، مجري واريز سود به 
حساب سهامداران است و در خصوص تامين موجودي، 
شركت سپرده گذاري و س��ازمان بورس مكاتباتي را با 

شركت هاي سرمايه پذير داشته اند تا براي واريز هر چه 
زودتر سود منابع مورد نياز را تامين كنند. قشمي تاكيد 
كرد: ٣٦ شركت جزو شركت هاي سهام عدالت هستند 
كه از اين تعداد ٢٩ شركت سود خود را محقق كرده اند، 
همه اين ٢٩ ش��ركت بايد س��ود را واريز كنند تا بتوان 
سود سهامداران مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت 

را پرداخت كنيم.

  پنج شركت هنوز اقدام به واريز سود نكرده اند
در ادامه صحبت هاي مطرح ش��ده از س��وي مسووالن، 
»حس��ين فهيمي« اع��الم ك��رد: تاكنون تع��دادي از 
شركت هاي بزرگ اقدام به واريز سود نكرده اند اما به محض 
واريز سود همه شركت ها مرحله دوم واريز سود سال ۹۸ 
سهام عدالت س��هامداران انجام مي شود. وي با تاكيد بر 
اينكه اگر ش��ركت ها اقدام به واريز سود نكنند، نام آنها را 
اعالم و فاش خواهيم كرد، افزود: اعالم نام اين شركت ها 
مهم ترين ضمانت اجرايي است و طبق قانون عالوه بر اعالم 
نام اين شركت ها، مشمول جريمه هايي هم خواهند شد.

  واريز سود سهام عدالت در انتظار واريز سود 
از سوي۲۰ درصد شركت هاي سرمايه پذير

 پيگيري هاي صورت گرفته از سوي خبرنگار ايرنا نشان 
مي دهد كه تاكنون بيش از ۸۰ درصد از ش��ركت هاي 
سرمايه پذير سود خود را به حساب شركت سپرده گذاري 
مركزي واريز كرده اند و اكنون واريز سود سهام عدالت 

در انتظار پرداخت س��ود از س��وي۲۰ درصد باقيمانده 
شركت هاي سرمايه پذير اس��ت كه تاكنون با توجه به 
تذكرهاي داده شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار 
و نيز شركت س��پرده گذاري مركزي هيچ اقدامي براي 
واريز سود به حساب شركت س��پرده گذاري نكرده اند. 
با وجود صحبت هاي مطرح ش��ده از سوي سخنگوي 
آزادسازي س��هام عدالت مبني بر اعمال جريمه براي 
شركت هايي كه تاكنون سود مربوطه را واريز نكرده اند 
اما اين تصميم تاكنون به مرحله اجرا نرس��يده است و 
خبر دقيقي از اجراي حتمي آن و زمان اجرا وجود ندارد.

  پيگيري س�ود س�هام عدالت در دستور كار 
جلسه هفته جاري شوراي عالي بورس

با توجه به پيگيري هاي مكرر مشموالن سهام عدالت براي 
اعالم زمان دقيق واريز س��ود، قرار بر اين است تا بررسي 
اين موضوع در جلسه هفته جاري شوراي عالي بورس در 
دستور كار اعضاي اين شورا قرار گيرد تا راه هاي الزم براي 
واريز هر چه زودتر سود سهام عدالت به حساب مشموالن 
انجام شود. پيگيري هاي انجام شده از سوي خبرنگار ايرنا 
نشان دهنده آن است كه احتمال تعيين تكليف و واريز 
سود سهام عدالت تا پايان ارديبهشت ماه بسيار زياد است 
و ممكن است پيگيري هاي مسووالن براي واريز هر چه 
زودتر به نتيجه برس��د و باقيمانده سود تا قبل از شروع 
خردادماه به حساب س��هامداران واريز شود. همچنين 
پيشنهادهاي جديدي در زمينه واريز سود مطرح شده 

اس��ت بر اين اس��اس كه اكنون از ۵۰ درصد باقيمانده 
سود س��هام عدالت، ۳۰ درصد آن به حساب مشموالن 
پرداخت شود و ۲۰ درصد ديگر بعد از تكميل سودهاي 
واريز شده از س��وي شركت هاي سرمايه پذيربه حساب 
شركت سپرده گذاري مركزي در اختيار سهامداران قرار 
گيرد، اين موضوع فعال فقط در حد يك پيشنهاد است 

و تصميم گيري دقيقي در مورد آن انجام نشده است

  رقم واريزي س�ود س�ال هاي گذشته سهام 
عدالت

بعد از چند سال، انتظار سهامداران به سر رسيد و در سه 
سال اخير سود شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت 
دريافت و در مجموع مبلغي به ارزش ۱۲۷ هزار ميليارد 
ريال به حساب بيش از ۴۱ ميليون نفر از مشمولين طرح 
سهام عدالت واريز شد. سود سال ۹۵ سهام عدالت كه به 
ازاي هر سهم يك ميليون توماني، ۱۵۰ هزار تومان بود 
در سال ۱۳۹۶ به حساب مشموالن اين سهام واريز شد، 
اين روند در سال هاي بعد با افزايش درصد سود ادامه دار 
بود و تاكنون تا س��ود سال ۹۷ به حساب اين افراد واريز 
شده است. طبق آمار ارايه شده سود پرداختي سال ۹۶ 
براي مشموالن سهام عدالت به مبلغ ۱۷۵ هزار تومان 
و سود مالي سال ۹۷ رقمي حدود ۲۰۵ هزار تومان بود 
كه به حس��اب بيش از ۴۱ ميليون نفر واريز شده و اين 
موضوع حاكي از افزايش بيش از ۱۶ درصدي سود نسبت 

به سال ۹۶ است.
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گروه راه و شهرسازي|
زندگي شهرنش�يني دچار تغييرات شگرفي 
ش�ده اس�ت، تغييراتي كه نيازمن�د قوانين و 
مقررات تازه هستند. از شركت هاي دانش بنيان 
و حيوان�ات خانگي نيز مي توان ب�ه عنوان دو 
پديده نوظهور در شهرها ياد كرد. دو مساله اي 
كه ديروز بخش قابل توجهي از نشست علني 
شوراي ش�هر تهران را به خود اختصاص داد و 
اعضاي شوراي شهر از س�ويي به يك فوريت 
طرح »الزام ش�هرداري تهران به ايجاد اليحه 
فعاليت هاي دانش بنيان و نوآورانه در ش�هر« 
راي دادند و از س�وي ديگر، طرح س�اماندهي 
وضعيت خدمت مراكز دامپزش�كي حيوانات 
ش�هري در تهران را تصويب كردند. در واقع با 
اين دو مصوبه، نحوه استقرار اين دو نوع بنگاه 
اقتصادي كه متضمن اشتغال افراد نيز هست، 

مشخص مي شود.

     استقرار دانش بنيان ها در فضاي مسكوني؟
بر اساس اين گزارش، ديروز اعضاي شورا در دويست 
و نود و چهارمين جلسه علني، طرح الزام شهرداري 
تهران به ايجاد اليه فعاليت هاي دانش بنيان و نوآورانه 
در شهر تهران را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت 
كليات اين اليحه به راي گذاش��ته ش��د و با ۱۷ راي 

موافق به تصويب رسيد.
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي شهر در 
اين خصوص گفت: در بهمن ماه سال گذشته طرح 
يك فوريتي »الزام ش��هرداري تهران به ايجاد اليحه 
فعاليت ه��اي دانش بنيان و نوآورانه در ش��هر« ارايه 
ش��د كه به تصويب رسيد. او افزود: با سبك تازه اي از 
فعاليت ها در سطح شهر روبرو هستيم. فعاليت  هاي 
شركت هاي دانش بنيان در بخش اقتصادي با رويكرد 
دانش محورانه شكل مي گيرند و تمايل دانشجويان 
به افزايش اين رويكرد در س��طح شهرها مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت اما در حال حاض��ر بخش بزرگي 
از اين شركت ها در بافت مس��كوني شهرها فعاليت 
مي كنند كه منجر به آشفتگي در بافت هاي مسكوني 
شده اس��ت. همچنين دانش��گاه هاي توليد كننده و 
حمايت كننده اين اس��تارتاپ ها، تحت عنوان مراكز 
رش��د و توس��عه، در حوزه پيراموني خود، يك ورود 
جدي را آغاز كرده اند. نژادبهرام ادامه داد: بدين ترتيب 
مديريت شهري به اين جمع بندي رسيد كه نيازمند 
يك دستورالعمل هم براي حمايت از اين استارتاپ ها 
و هم براي حفظ س��اختار شهر است. در بندهاي 5 و 
6 طرح جامع به اين موضوع اش��اره ش��ده است. اما 
در طرح تفصيلي ناديده انگاش��ته شده اند. بنابراين 
با عنايت به اين بند در طرح جامع و مصوبه ش��وراي 
عالي شهرسازي اين طرح تهيه شده است تا ضوابطي 
را براي ش��هرداري مشخص كند. متاسفانه در طرح 
تفصيل��ي براي اين نوع فعاليت ه��ا ضابطه اي وجود 
ندارد. سيد حسن رسولي نيز با طرح پرسشي اظهار 
كرد: ش��وراي اسالمي ش��هر تهران كه در وهله اول 
موظف اس��ت كه در دوگانه حقوق عمومي و حقوق 
خصوصي، مدافع حقوق عمومي باشد، با استفاده از 
چه مس��تندات قانوني بنا دارد كه شهردار را موظف 
كند كه با تدوين يك دستورالعمل، نسبت به استقرار 
شركت ها و بنگاه هاي دانش بنيان در فضاي مسكوني 

اقدام كند؟ اين امر باعث هرج و مرج مي شود.
نژاد بهرام در پاس��خ به رسولي گفت: دغدغه ما هم با 
شما مشترك است و اين امر را فقط در برخي مناطق 

اجرا مي كنيم تا شامل ديگر مناطق نشود.
ميرلوح��ي به عن��وان موافق طرح مذك��ور گفت: از 
گذش��ته تا محدوده ۱۲۰ كيلومتري ش��هر امكان 
ايجاد واحد هاي توليدي نبود. وقتي موضوع فناوري ها 
مطرح ش��د، چون تعارضي با ش��هر نداشت، شامل 
ممنوعيت نشد. او ادامه داد: در دنيا، انقالبي در كسب 
و كار رخ داده است و شهرهاي جديدي در حال ايجاد 
هستند كه در زمينه فناوري فعال هستند. ۲۲ منطقه 

تهران از حيث تقسيم كار تفاوتي ندارند و اين اشكال 
دارد. اگر بتوانيم بين دانش��گاه ها و محالت و مناطق 
يك نقطه تالقي پيدا كنيم، اين نقطه تالقي همين 
گونه طرح هاي فناوري اس��ت. ساالري نيز در پاسخ 
به رس��ولي گفت: دغدغه آقاي رسولي كامال درست 
است و در طرح تفصيلي شهر تهران پهنه بندي شده 
است و از طرفي اين شركت هاي دانش بنيان تعريف 
جامع��ي ندارند. م��ا مي گوييم ش��هرداري تهران با 
توجه به اهميت حمايت از شركت هاي دانش بنيان، 
دستورالعمل جامع نحوه اس��تقرار اين شركت ها را 

ارايه كند.

     نياز پايتخت به ارايه  خدمات دامپزشكي مجاز
در رويدادي ديگر، اعضاي شوراي شهر تهران طرح 
س��اماندهي وضعيت خدم��ت مراكز دامپزش��كي 
حيوانات شهري در تهران را در صحن علني شورا به 
تصويب رساندند. در جريان بررسي طرح ساماندهي 
وضعيت خدمت مراكز دامپزشكي حيوانات شهري 
در تهران زهرا صدراعظم نوري گزارش كميس��يون 
مشترك سالمت، محيط زيست و خدمات شهري و 
معماري وشهر س��ازي را قرائت كرد. در ادامه كليات 
اين طرح به راي گذاشته شد و با ۱۷ راي به تصويب 
رسيد. همچنين پيشنهادي از سوي ناهيد خداكرمي 
ارايه شد تا در س��طر 5 ماده واحده عالوه بر خدمات 

درماني، خدمات مراقبت و پانسيون نيز آورده شود.
ح��ق ش��ناس در موافقت ب��ا اين پيش��نهاد گفت: 
خانم خداكرمي روي نكته مهمي دس��ت گذاشتند.

سبك زندگي در شهرها متفاوت شده و در خيلي از 
خانواده ها مي بينيم ك��ه حيوانات خانگي نگهداري 

مي ش��ود. ما به عنوان مس��وول بايد به دنبال حفظ 
بهداشت ش��هر باشيم هرچه ما تمايلي به اين سبك 
زندگي نداشته باشيم مسووليت مان ايجاب مي كند 
راجع اين موضوغ فكر كنيم.پيشنهاد خانم خداكرمي 
درس��ت، دقيق و هوش��مندانه اس��ت. در ادامه اما 
خداكرمي پيشنهاد پانسيون را پس گرفت. او گفت: 
وقتي يك حيواني عمل ارتوپدي دارد و مجبور است 
بستري شود. بنابراين به اين ماده واحده فقط كلمه 
نگهداري را اضافه كنيم. اين پيشنهاد به راي گذاشته 

شد و با ۱4 راي موافق به تصويب رسيد.
محمد ساالري درباره طرح ساماندهي خدمات مراكز 
دامپزشكي و حيوانات خانگي در شهر تهران با اشاره 
به نياز ش��هر تهران به ارايه خدمات دامپزش��كي به 
حيوانات خانگي مجاز گفت: نظارت بر امور بهداشت 
حوزه شهر يكي از وظايف ش��وراهاي شهر است و با 
توجه به مشكالت واحدهاي دامپزشكي جهت ارايه 
خدمات درماني و ضرورت ساماندهي استقرار آنها، 
طرح ساماندهي خدمات مراكز دامپزشكي در شهر 
تهران در شوراي پنجم پيشنهاد و به تصويب رسيد.

ساالري با اشاره به اهميت حوزه بهداشت و سالمت 
عمومي جامع��ه گفت: در اين طرح اس��تقرار مراكز 
داراي مجوزو پروانه تاس��يس از سازمان دامپزشكي 
براي ارايه خدمات درماني در ساختمان هاي مستقل 
بدون س��كنه كه به طوركامل در اختي��ار اين مراكز 
باش��د و منوط به رعايت مالحظات محيط زيستي 
و بهداشتي، عدم ايجاد مزاحمت براي همسايگان و 
ساكنان اطراف بالمانع خواهد بود. وي گفت: دراين 
طرح مقرر شد تا جزييات ضوابط و دستورالعمل هاي 
م��ورد نياز اس��تقرار واحدها و مراك��ز ارايه خدمات 

دامپزشكي متناس��ب با س��طح فعاليت واحدهاي 
دامپزش��كي )مطب ه��ا، درمانگاه ه��ا، كلينيك ها، 
بيمارس��تان ها( و ب��ا توجه به س��اير ش��اخص هاي 
تاثيرگذار بر فعاليت اين واحدها توس��ط شهرداري 
تهران و همكاري سازمان دامپزشكي و دستگاه هاي 
ذي ربط تهيه و در مراجع قانوني به تصويب برس��د. 
ساالري با اش��اره به دغدغه هاي فعاليت واحدهاي 
دامپزش��كي در س��طح ش��هر گفت: به منظور رفع 
دغدغه ها فهرست گونه هاي حيوانات خانگي مجاز 
جهت معاينه و درمان در مراكز دامپزش��كي مستقر 
در محدوده شهر تهران نيز در اين طرح مشخص شد.

     ارايه اليحه پس از 3   سال
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران همچني��ن ديروز در 
جريان بررسي اليحه ش��هرداري در خصوص طرح 
تهران ۱4۰۰ بر ض��رورت بازنگري آن تاكيد كردند. 
سيد ابراهيم اميني در اين باره گفت: يك مصوبه در 
اين زمينه در ۲۰ اس��فند ۹6 داشتيم و شهرداري را 
مكلف كرديم ك��ه حداكثر ظرف ۳ ماه اليحه را ارايه 
كند. معاون فرهنگي هم حض��ور ندارد. اين وهن به 
شوراس��ت كه پس از چهار س��ال اليحه آمده است. 
خداكرمي نيز گفت: در اين طرح قرار بود بخش هاي 
فرهنگي و تجاري و طبيعت تهران نشان داده شده و 
احيا شوند. به نظر مي رسد اهداف كلي طرح ناپديد 
شده اند. بنابراين از شهرداري خواهشمندم اين اليحه 
را پ��س گرفته و دوباره با ط��رح اوليه تطبيق دهند. 
درنهايت يك فوريت اليحه به راي گذاشته شد كه با 
۹ موافق به تصويب نرسيد و جهت بررسي بيشتر به 

كميسيون هاي مربوطه ارجاع داده شد.

اعضايشورايشهرتهرانتكليفنحوهاستقرارشركتهايدانشبنيانومراكزدرمانيويژهحيواناتخانگيرامشخصكردند
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جانمايي بنگاه هاي اقتصادي متفاوت در شهر

پس لرزه هاي تحقيق و تفحص از رساتجارت
گروه راه و شهرسازي|

قرائت گزارش تحقيق و تفحص از فساد مالي مديريت 
شهري س��ابق در پرونده رس��ا تجارت در شوراي شهر 
ته��ران و همچنين پيگيري پرونده موس��وم به امالك 
نجومي آنگونه كه اعضاي اين شورا مي گويند منجر به 
افزايش فشارها به اين نهاد شهري شده است. همزمان 
همچنان صالحيت 5 نفر از اعضاي شوراي شهر تهران 
كه در انتخابات س��ال جاري نيز كانديدا شده اند، علي 
رغم پيگيري در سطوح باال از سوي هيات نظارت تاييد 
نشده است. محسن هاشمي، ريس شوراي شهر تهران 
ديروز در پايان دويست و نود و چهارمين جلسه شورا و 
در جمع خبرنگاران در اين رابط��ه گفت: مي دانيد كه 
انتخابات شوراها در كنار انتخابات رياست جمهوري از 
اهميت ويژه اي برخوردار است و وجود انتخابات شوراها 
مشاركت را باال مي برد؛ از اين رو، اگر نگاه حذفي داشته 
باشيم برخالف نظر و منويات مقام معظم رهبري عمل 
كرده و تعداد راي دهنگان و شركت كنندگان در انتخابات 
كم خواهد شد، لذا بايد از منظر ملي به انتخابات شوراها 
نگاه كنيم. هاشمي افزود: متاسفانه رد صالحيت هايي 
اتفاق افتاد و اعتراض شد و بخشي دوباره تاييد صالحيت 
شدند كه جاي تشكر دارد و هنوز 5 نفر از اعضاي شوراي 
فعلي تاييد صالحيت نشدند. ما با هيات نظارت مركزي 
وارد مذاكره شديم تا بتوانيم اينها را تاييد صالحيت كنيم 

و اميدوارم در بقيه ش��هر ها اين اتفاق نيز بيفتد و تاييد 
صالحيت ها صورت گيرد. هاشمي همچنين گفت: يكي 
از شاخصه هاي شوراي پنجم عمل به منويات رهبري 
بوده به ويژه در بحث فضاي سبز، حفظ باغات، جلوگيري 
از شهر فروشي، و شفافيت كه دقيقا در راستاي منويات 
مقام معظم رهبري عمل شد در حالي كه اين اتفاق در 
ش��وراي قبل و دوره شهرداران قبلي نيفتاده است. وي 
ادامه داد: ما در حوزه شفافيت به خوبي در اجرا و عملكرد 
شورا اقدام كرديم و موارد بسياري است كه عملكرد شورا 
در جهت اهداف نظام خوب بوده و اين درست نيست به 
خاطر مسائل سياس��ي و رقابت هاي سياسي زحمات 
اعضاي شورا را زير سوال ببريم و بدون دليل اينها را رد 
كنيم و در بند هايي كه اليق اين موضوع نيستند آنان را 
مشمول دانسته و ردصالحيت كنيم. لذا ما براي تاييد 5 
عضو باقي مانده شورا تا مقامات باالي هيات نظارت نيز 

پيش خواهيم رفت.

     شهردار واقعيات دوره گذشته 
را به مردم بگويد

محمد ساالري، رييس كميسيون شهر سازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز ديروز در جلسه علني اين 
شورا گفت: اينكه امروز مي بينيم با ارايه گزارش تحقيق و 
تفحص هجمه هاي فراواني به شورا وارد مي شود به اين 

دليل است كه شهردار و مديرانش تخلفات دوره گذشته 
را مطرح نكردند و واقعيات را به مردم نگفته اند. ساالري 
افزود: بعد از گزارش تحقيق و تفحص در خصوص رسا 
تجارت مجموعه قابل توجهي از هجمه ها به اعضاي شورا 
و كليت مديريت دوره پنجم و شهردار تهران وارد شد، من 
در نشست )كالب هاوس( حضور پيدا كردم و سعي كردم 
در مدت كمي كه داشتم به برخي از موارد پاسخ بدهم. 
رييس كميسيون شهر سازي و معماري شورا گفت: تذكر 
من به شهردار تهران و مديران شهرداري اين است كه 
علي رغم اينكه در يكي دو ماه اخير گزارش هاي خوبي 
ارايه شده و شخص شهردار نيز خود صحبت مي كنند 
كه جاي سپاس هم دارد، ولي بخش قابل توجهي از اين 
هجمه هايي كه به ش��ورا و مديريت شهري مي شود به 
دليل عدم طرح تخلفات دوره گذشته بوده كه در ابعاد 
مختلف صورت گرفته است. وي ادامه داد: شهردار تهران 
و مدي��ران بايد بدانند اگر بخواهن��د واقعيات را مطرح 
نكنند، به قول كسي كه اگر مطالبات را نگيريد جزو بدهي 

شما مي نويسند، همين گونه خواهد بود.
ساالري ادامه داد: در ۱۲ سال مديريت شهري گذشته 
قريب به ۱5۰۰ هزار ميليارد تومان فقط بودجه رسمي 
شان بود به جز تبصره ها، در صورتي كه كل اين دوره تا به 
حال ۹۰ هزار ميليارد تومان يعني كمتر از يك شانزدهم 
بودجه داشته، بايد بگويند با اين بودجه چه كار كردند. 

وي ادامه داد: بحث من اين است مجموعه اقداماتي كه 
مديران گذشته ش��هرداري به آن افتخار مي كنند كه 
بخش��ي از آن مربوط به مترو است كه قابل افتخار هم 
هست ولي در راس��تاي اجراي زير ساخت ها كه عمدتا 
در بزرگراه هاي درون ش��هري هزينه ش��ده اين هزينه 
از امالك و اراضي متعلق به ش��هرداري هزينه ش��ده و 
همه كارنامه مديريت ش��هري در حوزه زير ساخت ها 
از مح��ل تبصره ها و از محل واگذاري امالك و اراضي به 
صورت تهاتر و به طريق كارگزاري ها بوده است.  رييس 
كميسيون شهر سازي و معماري شورا افزود: به عبارتي 
اگر حداقل اين امالك و اراضي واگذار ش��ده به قيمت 
همان زمان را معادل بودجه بگيريم به نظرمن حداقل 
۳۰ هزار ه��زار ميليارد تومان دوس��تان هزينه كردند. 
س��االري ادامه داد: افزايش قيمت ام��الك و اراضي به 
قيمت روز چن��د ده برابر افزايش قيمت پي��دا كرده و 
دوستان بايد بيايند پاسخ دهند كه با اين حجم از دارايي 
امالك و اراضي شهر كه يا واگذار كردند به ديگران يا در 
بزرگراه هاي درون شهري هزينه كردند چه كار كردند. 
ساالري افزود: اينجا تقاضاي من اين است كه شهردار 
تهران و سازمان امالك و مستغالت بيايند احصا كنند 
و مطرح كنند و به م��ردم بگويند كه با دارايي مردم چه 
كردند؟ وقتي گفته نمي شود و يك گزارش ارايه مي شود 

اين هجمه ها نيز وارد مي شود.

اقتصاد  و انتخابات 1400
 طريق واردات واكسن هاي خارجي تاكيد دارند. مساله اي 
كه نه تنها باعث بازش��دن گره هاي اقتصادي در سطح 
بنگاه ه��ا و خانوارها خواهد ش��د كه منج��ر به كاهش 
ش��ديد هزينه هاي درماني خانوار و دولت نيز مي شود 
و به عبارتي ش��ليك تيري اس��ت به دو ه��دف! با اين 
ح��ال، تاكنون ن��ه از طرف دولت مس��تقر و نه از طرف 
كانديداهاي رياست جمهوري نش��انه اي دال بر باور به 
اين فوريت مشاهده نش��ده و برنامه ريزي هاي گذشته 
نيز تاكنون به  طور كامل تحقق نيافته اس��ت. اگر از اين 
ريسك سيستماتيك بگذريم، قطعا وخامت حال سه 
شاخص اقتصاد كالن يعني نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم 
و نرخ بيكاري در كنار انواع چالش هاي اقتصادي ديگر 
خودنمايي مي كنند. آن گون��ه كه مركز پژوهش هاي 
مجلس گزارش كرده، متوسط رشد اقتصادي كشور از 
سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزديك به صفر درصد بوده است. 
در اين حال، رشد اقتصادي در سال هاي اخير پرنوسان 
نيز بوده، به گونه اي كه بين منفي ۸.۳ تا مثبت ۱4 درصد 
نوسان داشته است. در اين حال، بررسي روند حركت نرخ 
تورم در سه دهه گذشته نشان مي دهد كه در سال ۹5 با 
نرخ ۹ درصد، كمترين ميزان تورم به ثبت رسيده است و 
سال ۷4 نيز با رقم 4۹.4 درصد تورم، ركورددار نرخ تورم 
در ۳۰ سال گذشته به شمار مي رود. همچنين داده هاي 
آماري نش��ان مي دهد، طي سه دهه اخير متوسط نرخ 
تورم ساالنه همواره باالتر از ۲۰ درصد بوده است و در اغلب 
سال هاي دهه هاي اخير، نرخ بيكاري دو رقمي بوده است.

4- از ميان چالش هاي ريز و درشت اقتصاد ايران، كدام 
يك اولويت دارد و دولت آينده )حتي دولت دوازدهم( بايد 
به صورت فوري و اورژانسي به آن بپردازد؟ در پاسخ به اين 
سوال، عده اي از كارشناسان اقتصادي روي زمينه سازي 
براي افزايش »رش��د« اقتصادي تاكيد دارند، چرا كه بر 
اين باورند كه با افزايش رونق توليد و درآمدهاي خانوار و 
بنگاه ها، فضا براي تعديل ساير معضالت اقتصادي فراهم 
خواهد ش��د. گروه ديگري اما نرخ »تورم« را  ام الفس��اد 
مي دانند و بر اي��ن باورند كه دولت بايد به صورت فوري 
جلوي رش��د نقدينگي و افزايش حجم پول را از طريق 
اصالح بودجه سنواتي بگيرد. چرا كه تورم، افزون بر تهي 
كردن جيب فقرا، مانع رونق توليد شده و به سفته بازي 
و داللي در هم��ه بازارها دامن مي زند. اما در صورتي كه 
برنامه منس��جمي براي مهار نقدينگي و تورم از سوي 
دولت يا نامزدهاي رياست جمهوري اعالم شود، در تعديل 
انتظارات تورمي و بروز نشانه هاي رونق در اغلب بنگاه هاي 

اقتصادي موثر خواهد شد.

جنگل هاي صنوبر نروژي  و 
انتخابات ايران

 اقتصاد و ضرورت ه��اي آن دارند؟ آيا در س��ال ۱4۰۰ به 
همان روال گذش��ته عمل خواهيم كرد و همان تجربيات 
اشتباه قبلي را تكرار خواهيم كرد؟ واقعيت هايي چون رشد 
اقتصادي صفر در يك دهه، سقوط آزاد درآمد سرانه، نياز 
به رشد اقتصادي باالي ۸درصد، افزايش پروژه هاي عمراني، 
اتالف درآمدهاي ارزي، اس��تقراض از بانك مركزي براي 
جبران كسري بودجه و... در اقتصاد ايران نمايان است و بايد 
راهبردهاي نويني براي حل و فصل آنها پايه ريزي شود. اما 
آيا فردي و جرياني كه سكان هدايت ساختار اجرايي و نظام 
تصميم سازي هاي كشور را به دست مي گيرد، متوجه اين 
ضرورت هاي اقتصادي است يا اينكه مي خواهد به سبك 
متوليان جنگلباني آلمان در س��ال ۱۸۰۰ ميالدي عمل 
كند. اقتصاد هم مانند جنگل، يك اكوسيستم است. در آن 
از كوچك ترين اجزاي ناديدني تا بزرگ ترين اجزا هر كدام 
در حال نقش آفريني خاصي هستند. اقتصاد پيچيده است، 
پيچيدگي در اقتصاد موضوعي بسيار مهم است. احساس 
من آن است كه تفكر اقتصادي در ايران با جهان مدرن فاصله 
زيادي دارد. اميدوارم در ميان نامزدها شخصي وجود داشته 
باشد كه متوجه اين گونه گوني و اكوسيستم بودن اقتصاد 
شود. ش��خصي كه متوجه اين واقعيت باشد كه نمي توان 
اقتصاد را به شكل پادگاني و دادگاهي اداره كرد. بايد مشكالت 
بين المللي حل ش��وند. روند پيوستن به كنوانسيون هاي 
بين المللي طي شود. فعاليت ها تسريع شود و اكوسيستم 
اقتصادي درك ش��ود. بايد اين اصل اساس��ي مورد توجه 
قرار بگيرد كه امروز بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند افراد 
و افكاري هستيم كه شناخت شان از اقتصاد به روز، نوين و 
مدرن باشد. نگاه هاي محفلي، سنتي و غيرعلمي به اقتصاد 
مي تواند فاصله ايران را با توسعه بيشتر از قبل سازد. نكته اي 
كه سرنوشت يكايك ايرانيان را به خطر خواهد انداخت؛ اما آيا 

گوش شنوايي براي شنيدن اين نصايح وجود دارد؟

چرا با برنامه ريزي مخالفم
 دهه هاي 5۰ و 6۰ ميالدي اقتصاد پاكستان را مورد بررسي 
قرار داد و تحقيقات مفيد و گسترده اي در مورد عقب ماندگي 
كشورهاي جهان سوم به خصوص كشورهاي آسياي جنوب 
شرقي به عمل آورد، موارد جالب توجهي را مطرح مي كند. 
ميردال به اين نكته اشاره كرد كه هرچند كشورهاي فقير از 
واژه برنامه ريزي تالش مي كنند در ظاهر نشان دهند طبق 
نقشه و برنامه ريزي توسعه اقتصادي عمل مي كنند اما واقع 
آن است كه آنها از برنامه ريزي واقعي و حقيقي، فاصله زيادي 
دارند. برنامه ريزي اگر اهميت��ي دارد در حوزه تخصيص 
پروژه هاي عمراني است. اين در حالي است كه تنها موردي 
كه در نظامات برنامه ريزي هاي ساالنه كشورمان مورد غفلت 
قرار مي گيرد، عمران و توسعه است. دامنه وسيعي از نهادها، 
سازمان ها، ارگان ها و... از بودجه سهم هاي باال مي برند، بدون 
اينكه سهمي در توسعه كشور داشته باشند. بنابراين گام 
نخست براي بهبود شاخص هاي اقتصادي در كشورمان 
و كم كردن فاصله اقتصاد ايران با توسعه، بازتعريف دوباره 
مفهوم برنامه ريزي در كش��ور است. با نگاهي كه امروز در 
خصوص نظامات برنامه ريزي در كشور وجود دارد، هر اندازه 
هم كه بودجه و دالر در اقتصاد تزريق شود، باز هم گرهي از 
هزار توي اقتصاد كشور باز نمي شود. مانند بشكه سوراخي 
كه هر اندازه آب و نوش��يدني در آن ريخته شود باز هم پر 
نخواهد شد، چراكه خانه از پاي بست خراب شده است. بايد 
رويكرد بودجه مبتني بر عمران و توسعه شكل بگيرد، بعد به 
آن منابع تزريق شود. در غير اين صورت سرمايه گذاري هاي 

مالي وارد جيب سوداگران و دالالن خواهد شد والغير... .

افزايش ۲۶  درصدي تعداد 
سفر اتوبوسي در عيد فطر

داريوش باقر جوان، مديركل دفتر حمل ونقل مسافري 
س��ازمان راهداري گفت: ب��ا اتصال به س��امانه وزارت 
بهداش��ت از س��ال گذش��ته تا به امروز قبل از صدور 
بليت وضعيت سالمت مس��افران از نظر ابتال به كرونا 
استعالم گيري مي شود و سال گذشته تا به امروز ماهانه به 
صورت متوسط براي ۱۰۰۰ متقاضي مبتال به كرونا بليت 
صادر نشده  است. باقر جوان در گفت وگو با ايلنا درباره 
ميزان سفر با حمل و نقل عمومي در ايام عيد فطر امسال 
كه ممنوعيت تردد با وسايل شخصي به اجرا رسيد با سال 
گذش��ته اظهار كرد: در ايام عيد فطر امسال بازه زماني 
۲۱ تا ۲5 ارديبهش��ت ماه نسبت به ايام مشابه در سال 
گذشته، تعداد سفر ۲6 درصد و تعداد جابه جايي مسافر 
۱5 درصد افزايش يافت. وي تاكيد كرد: شرايط عادي 
و پايانه هاي مسافربري خلوت بودند. بايد توجه داشته 
باشيم كه سال گذشته ميزان سفر به شدت كاهش يافته 
بود و عمال سفري قابل توجهي وجود نداشت به همين 
دليل اين افزايش ۲6 درصدي تردد وسايل حمل و نقل 
عمومي نشان گر شلوغي جاده ها نيست.  مديركل دفتر 
حمل و نقل مسافري س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي ادامه داد: در اين ايام در مجموع ۱۸5 هزار سفر 
انجام و يك ميليون و ۲۸5 هزار مس��افر جابه جا ش��د. 
باقرجوان با اشاره به عدم صدور بليت براي متقاضياني 
كه مبتال به كرونا هس��تند، گفت: با اتصال به س��امانه 
وزارت بهداشت از سال گذشته تا به امروز قبل از صدور 
بليت وضعيت سالمت مس��افران از نظر ابتال به كرونا 
استعالم گيري مي شود و سال گذشته تا به امروز ماهانه 
به صورت متوسط براي ۱۰۰۰ متقاضي مبتال به كرونا 
بليت صادر نشده  است. وي درباره برخورد با متخلفاني 
كه پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در 
ناوگان حمل و نقل عمومي را رعايت نمي كنند، اظهار 
داشت: از ابتداي سال گذشته تا به امروز 6 هزار پرونده 
براي سه گروه رانندگان، مالكان وسايط نقليه و شركت ها 
حمل و نقل كه در اين حوزه تخلف كرده اند، تش��كيل 
شده  است.  مديركل دفتر حمل و نقل مسافري سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي افزود: بايد توجه داشته 
باشيم كه بعضا اتفاق افتاده كه رانند ه اي عالقهمند به 
انجام اين تخلف و عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
نبوده اما با فشار مالك يا زياده خواهي شركت حمل و نقل 

مجبور به پذيرش مسافر بيش از حد مجاز شده  است. 

معارفه مديرعامل جديد شرکت 
بهره برداری متروي تهران و حومه 

آيين تکريم و معارفه مديرعامل ش��رکت بهره برداری 
متروي تهران و حومه  بعد از ظهر امروز۲6 ارديبهشت 
ماه ۱4۰۰ برگزار شد.  به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، در 
اين مراسم که با حضور شهريار افندی زاده مشاورعالي 
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران، صدر عضو 
هيات مديره و مشاور و سرپرست مديريت حوزه معاونت 
حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری تهران، كارگر مدير 
حراست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، 
معاونين اين شرکت برگزار شد، علي عبداهلل پور به عنوان 
مديرعامل شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه 
معرفی ش��د. در اين جلسه مهندس عبداله پور ضمن 
تشكر از حسن اعتماد  دكتر هاشمي معاون و حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران به ايشان گفت: بعد از اين بنا 
بر وظيفه هدايت اين كشتي بر عهده من است و با تو جه 
به 5  نكته مهمي كه در حكم انتصاب آمده است نقشه 
راهي است كه سعي مي كنم با همان رويكرد و دستورات 
كه در آن هماهنگی کامل با شرکت راه آهن شهر تهران 
و حومه)مترو( هيات مديره و س��اير واحدهای مرتبط  
بيان ش��ده   و مطمئنا نياز است تا تعامالت عميق تري 
داشته باشيم در بخش بعدي نسبت به افزايش انضباط 
و بهينه سازی ساختار سازمانی و سرمايه های انسانی 
و تامين منابع مالی در چارچوب بودجه ساليانه مطرح 
شده با توجه به شرايط سختي كه داريم اميدواريم موفق 
عمل كرده تا  به هدف نهايي كه  ارتقاي مستمر کيفيت 
و بهره وری در فرآيند خدمات رسانی به شهروندان است 
دست پيدا كنيم. وي در ادامه افزود : ما تنها شركت ريلي 
درون ش��هري هستيم كه در  پايتخت  خدمات رساني 
داريم اميدوارم با همراهي دوس��تان و همكاران همان 
طور كه تا به امروز مديريت شركت را ياري كردند مرا نيز 
در اين مسير همراهي كنند. در ادامه اين مراسم عبداهلل 
پور با تشکر از زحمات نوبخت مديرعامل سابق شرکت 
بهره برداری متروي تهران و حومه گفت: اميدوارم بتوانم 
در کنار اين مجموعه روند رو به رشد متروي تهران را با 
شتاب بيشتری دنبال کنيم. در ادامه نوبخت گفت: خدا را 
شاكرم كه به عنوان مدير عامل در 4۳ ماه گذشته توانستم 
كارهاي بزرگي را به كمك و همراهي همكارانم در شركت 
شكل دهيم . وي با اشاره به اينكه از تمامي توان، تجربيات 
و ايده هاي خود در اين مدت  استفاده كرده افزود: مطمئنا 
نواقصي هم وجود داشته اميدوارم در آينده پوشش داده 
شود چرا كه شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
شركت بسيار مهمي است و خيلي زود تغييرات خدمات 

رساني، در بين مردم مشخص مي شود.
مدير عامل سابق شركت بهره برداري مترو ي تهران و 
حومه  در ادامه گفت: با توجه به همگيري ويروس كرونا در 
دنيا، شركت بهره برداري هم با كاهش درآمد مواجه شد 
و با  اين بي پولي مفرط تالش كرديم تا در خدمات رساني 
كاهشي نداشته باشم  اميدوارم  با آمدن مهندس عبداهلل 

پور پشتيباني هاي خوبي انجام گيرد .

اعضاي شوراي ش��هر تهران بررسي اليحه شهردار 
تهران در خصوص »اعطاي مجوز به شهرداري تهران 
جهت انعقاد قرارداد پروژه هاي هتل كوهستان و هتل 
تاو به روش مشاركت واقع در شهرداري منطقه۲« 
را به جلس��ه بع��دي ش��ورا موكول كردن��د. ديروز 
اليحه ش��هردار تهران در خصوص »اعطاي مجوز 
به شهرداري تهران جهت انعقاد قرارداد پروژه هاي 
هتل كوهس��تان و هتل تاو به روش مشاركت واقع 
در ش��هرداري منطقه۲« مورد بررسي قرار گرفت و 
مرتضي الويري در اين خصوص اظهاركرد: شهرداري 

تهران ب��ه علت كمبود هتل در س��طح تهران، يك 
اليحه ارايه كرد كه در آن پيش��نهاد شده است كه 
دو هتل در تهران ايجاد شوند. يعني هتل كوهستان 
و هتل تاو و آورده ش��هرداري زمين و مجوز است و 
آورده س��رمايه گذار س��اختن  تجهيز هتل است. او 
افزود: اليحه در كميسيون بررسي شد و در نهايت با 
ايجاد هتل كوهستان موافقت شد كه قرار است در 
منطقه ۲ ايجاد شود و زمين آن با مساحت ۱۹ هزار 
متر مربع در مالكيت شهرداري است. هتل ۳4 طبقه 
است و س��ه طبقه آن زير زمين و ۳۱ طبقه آن روي 

زمين است. از آن جا كه كاربري زمين آن فضاي سبز 
است، لذا به مجوز ش��ورا نياز است. زهرا صدراعظم 
نوري نيز پرسيد: با توجه به موقعيت هتل كوهستان 
كه در اراضي شمسه در دره حسنك است. اين حجم 
واگذاري زمين براي هتل آيا با مصوبه اراضي شمسه 
همخواني دارد؟ همچنين او در پاسخ به هاشمي در 
خصوص نحوه ش��راكت گفت: سهم شهرداري 4۲ 
درصد و سهم س��رمايه گذار 54 درصد است.سپس 
رييس ش��ورا محسن هاشمي ادامه اين دستور را به 

جلسه بعد موكول كرد.

دستور آتي پارلمان شهري
اما و اگر ساخت هتل 34 طبقه در غرب پايتخت



مائده  ژوين|
جو بايدن، رييس جمهور اياالت متحده امريكا در ماه هاي 
نخس��ت حضورش در كاخ س��فيد، اليحه 1.9 تريليون 
دالري را اراي��ه داد كه به كمك آن ب��راي مقابله با بحران 
بيماري كرونا و اپيدم��ي همه گيركوويد-19 براي نجات 
مردم برآيد. اليحه اي كه با نام »برنامه نجات امريكايي ها« 

شهرت يافته است. 
عالوه بر اين اليحه كه جزو اولين و مهم ترين اهداف بايدن 
در صد روز نخست رياست جمهوري اش به شمار مي رود، 
وي برنامه هايي را نيز جهت اصالح مهاجرت به اين كشور و 
همچنين سرمايه گذاري هاي گسترده در زيرساخت هاي 
مربوط به اياالت متح��ده را ارايه كرد. كارشناس��ان امور 
اقتصادي معتقدند ك��ه بلندپروازانه ترين هدف در ميان 
تمامي برنامه ها و اليحه هاي ارايه ش��ده توسط بايدن كه 
جزو اولويت هاي برنامه صد روزه اش به شمار مي رود، اليحه 

واكسيناسيون همگاني است. 
در اينجا چند سوال اساس��ي براي تحليل عملكرد كلي 

بايدن وجود دارد: 
اقدام��ات اساس��ي باي��دن در 100 روز نخس��ت 
رياست جمهوري اش چه چيزي را در مورد ساير استراتژي ها 

و برنامه هايش جهت ادامه دوره رياستش نشان مي دهد؟
 آيا نح��وه رويك��رد بايدن ب��ه كنگ��ره و دول��ت، روزنه 
اميدواركننده اي به س��مت بازگشت واشنگتن به حالت 
ع��ادي و دوري از بحران ه��اي فعل��ي آن اس��ت؟  انتظار 
امريكايي ها از برنامه هاي بايدن بيشتر در چه زمينه هايي 
اس��ت؟ در س��وم ماه مه  2021، وبيناري با حضور افرادي 
كه به تحليل عملكرد دولتمردان امريكايي مي پردازند به 
پشتيباني Brookings كه يك سازمان غيرانتفاعي و اتاق 
فكر در زمينه تحليل مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
اس��ت، برگزار ش��د. هدف از اين نشست منعكس كردن 
عملكرد جو بايدن در 100 روز نخست رياست جمهوري اش 
بود. همچنين آنها در ادامه اين نشست به بررسي و پيش 
بيني اينكه واقعا چه سياستي در انتظار مردم امريكاست، 
پرداختند. كارشناسان و تحليلگران حاضر در اين نشست 
در مورد مس��ائل كليدي در دوره رياست بايدن كه شامل 
اپيدمي كرونا، رويكرد وي در مورد نژادپرستي، برنامه هاي 
جنگ در اقص��ي نقاط دنيا، مهاجرت و تحصيالت بود، به 

مذاكره و تحليل پرداختند. 
از آنجايي كه بايدن 100 روز نخست رياست جمهوري اش 
را به پايان رسانده است، بازار تحليل هاي سياسي و اقتصادي 
بسيار گرم است. بنابراين به طور مختصر به بررسي برخي از 
موفقيت ها و شكست هاي بايدن در برنامه صد روزه اولش 
مي پردازيم.  نظرسنجي ها نشان مي دهد كه تصويب برنامه 
مربوط به مهاجرت در مرزهاي جنوبي، يكي از معضالتي 
است كه عملكرد منفي و شكست خورده بايدن را در صد 
روز نخست رياستش نش��ان مي دهد.  لري ساباتو، مدير 
بخش سياسي دانش��گاه ويرجينيا طي مصاحبه اي كه با 
پايگاه خبري Market Watch داشته، اظهار داشت: 
مساله مرزهاي مكزيك يكي از اصلي ترين موضوعاتي است 
كه بايدن در مورد آن در حال اشتباه است و نياز به بررسي 

بيشتري در مورد آن دارد. 
بايدن تالش كرده است تا از پس افزايش شمار مهاجراني 
كه به مرزها مي آيند، برآيد ولي اقدامات وي با سيل عظيمي 
از انتقادها از س��وي جمهوري خواهان مواجه شده است. 
اين حج��م از انتقادات و اعتراضات تا جايي پيش رفت كه 
هم اكنون ميزان انتقاداتي كه از سوي جمهوري خواهان 
متوجه بايدن اس��ت به اندازه انتقاده��اي دموكرات ها و 

مستقلين است. 
س��اباتو در ادامه گفت: اين مساله دقيقا يكي از حوزه هاي 
اصلي سياست گذاري بايدن است كه امريكايي ها از ابتداي 

امر با آن موافق نبودند و در نهايت هم منجر به گسيل سيل 
انتقادهاي عظيمي به بايدن در 100 روز نخست رياستش 
شد. اين در حالي اس��ت كه كاخ سفيد بسيار تالش كرد 
تا از درگيري پيش آم��ده در مرزها، هيچ گونه مطلبي به 
عنوان بحران منتشر نشود. متيو كانتينتي، يكي از اعضاي 
 American Enterprise( سازمان امريكن انترپرايز
Institute( كه يك موسس��ه محافظه كار مس��تقر در 
واشنگتن است، مدعي شد: منظور از درگيري، مفهومي 
فراتر از معني لغوي اين كلمه است. درگيري هاي كنوني در 
مرزها و آشوب و اغتشاشاتي كه در اين مناطق حاكم است، 
بر اساس شواهد و مدارك موجود در واقع مديريت بايدن 
را لگدمال شده و شكست خورده نشان مي دهد.  بر اساس 
نظر سارتيا مك كوي گرگوري، رييس گروه علوم سياسي 
و تاريخي دانشگاه همپتون در ايالت ويرجينيا، يكي ديگر 
از مسائلي كه بايدن در حال رسيدگي به آن است، مساله 
سرپوش گذاشتن روي پناهندگي است؛ مساله اي كه از 
زمان دونالد ترامپ، رييس جمهور س��ابق اياالت متحده 
نيز وجود داشته و بر اساس آن، ميزان پناهندگي به اياالت 
متحده به طرز چش��مگيري كاهش يافته بود. در نهايت 
بايدن پس از فشارهايي كه از س��مت هوادارانش داشت، 
اعالم كرد كه سقف پناهندگي تا تاريخ 15 مه  به روال قبلي 
كه در زمان ترامپ بود، بازگردد.  سارتيا گرگوري در ادامه 
گفت: تالش هاي بايدن براي حفظ كردن سقف پناهندگي 
كه در دولت قبلي وجود داش��ت، نشان مي دهد كه دولت 
بايدن در حال دس��ت و پا زدن در طرح تصويبي خودش 
است. همچنين گرگوري در ادامه اذعان داشت: دولت بايدن 
هنوز نيازمند كاركردن روي موضوع مربوط به مسائل مالي و 
اقتصادي دانشگاهي مانند اعطاي وام هاي دانشجويي است.  
در جبهه سياست خارجي، سازمان اينترپرايز تالش هاي 
بايدن را براي از سرگرفتن مجدد مذاكرات با ايران در مورد 
برنامه هسته اي را مورد انتقاد قرار داد و به بايدن هشدار داد 
كه اين اقدام وي، امري عجوالنه است و تبعاتي را براي هر دو 

كشور به همراه خواهد داشت. 
حال به بررسي موفقيت ها و دستاوردهاي بايدن در برنامه 
100 روزه اش خواهي��م پرداخت.  لري س��اباتو، در مورد 

نتايج موفقيت آميز 100 روز نخس��ت رياست جمهوري 
بايدن اظهار داشت: شيوع ويروس كوويد-19 و مشكالت 
اقتصادي اياالت متحده دو موضوع بس��يار مهم و حياتي 
براي مردم اين سرزمين به ش��مار مي رود و اقداماتي كه 
بايدن در ماه هاي نخس��ت رياس��تش انجام داد، رضايت 
بسياري از مردم را در پي داشت.  يكي از محققان دانشگاه 
ويرجينيا اظهار داشت: برنامه واكسيناسيون همگاني كه 
توسط بايدن در روزهاي نخست رياستش روي ميز كار قرار 
گرفت، اقدامي بسيار زيركانه و هوشمندانه از سوي دولت 
بايدن به حساب مي آيد. اين اقدام به بايدن كمك كرد تا به 
يكي از مهم ترين اهداف خود در كوتاه مدت برسد؛ هر چند 
اين اقدام وي چشم انداز بلندمدتي را به همراه نخواهد داشت. 
با اين وجود واكسيناسيون همگاني كه در حال انجام شدن 
است، روزنه اميدي را براي تمامي ساكنان اياالت متحده 
در پي داش��ته است. وي همچنين در ادامه افزود: در مورد 
وضعيت اقتصادي نيز، همچنان نگراني هاي بسيار زيادي 
وجود دارد، اما به طور كلي عملكرد بايدن در اين دو مورد از 
نگاه عموم مطلوب و موفقيت آميز است.  هنريتا تريز، مدير 
سياست هاي اقتصادي مركز س��رمايه گذاري ودا پارتنر 
)Veda Partner( اظهار داشت: دولت بايدن در گرفتن 
مصوبه 1.9 تريليون دالري بسته هاي امدادي و همچنين 
قرار دادن 2.3 تريليون دالر براي برنامه زيرس��اخت ها در 
مسيري كه امسال به واقعيت مي پيوندد، چشمگير بوده 
اس��ت؛ در حالي كه دموكرات ها س��نا را به سختي سنا را 
كنترل كنند.  وي در ادامه گفت: مديران ارشد دولت بايدن 
با رويكرد منظم و اطالع رساني هاي پي در پي شان كاري 
كردند كه اين دو مصوبه مالي در ميان جمعيت امريكا به 
تاييد بيش از 70 درصد مردم امريكا برسد. من تاكنون هيچ 
زماني را در دهه گذشته يا حتي قبل از آن به ياد نمي آورم كه 
دو اليحه قانوني دو تريليون دالري پشت سر هم و با فاصله 
زماني كوتاهي به تصويب سراس��ري در كل كشور برسد.  
همچنين بايدن توانست سهم خزانه كشور از توليد ناخالص 
ملي را حدود 15 درص��د افزايش دهد. هر چند در ابتدا با 
مخالفت هاي بس��ياري مواجه شد اما در نهايت با افزايش 
شديد ماليات براي كمپاني ها و افراد ثروتمند در پي دريافت 
ميلياردها دالر هزينه براي خزانه كشور، موفقيت خود را در 
تاريخ ثبت كرد.  متيو كانتينتي ادعا كرد: بايدن در رسيدگي 
به اپيدمي كرونا بسيار عالي عمل كرده و توانست به خوبي 
واكسن را در ايالت توزيع كند. كانتينتي در ادامه گفت: بايدن 

در واقع با عملكرد موفقيت آميزش در واكسيناسيون قدرت 
خودش را به نمايش گذاشت. 

همچنين كانتينتي طي مصاحبه اي بيان كرد: سياست هاي 
دولت بايدن در مقايس��ه با سياست هاي دولت ترامپ در 
طرح كنترل اپيدمي كرونا تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، 
اما روش عملياتي بايدن متفاوت است و من فكر مي كنم 
مردم از بايدن بسيار قدرداني مي كنند.  عالوه بر كانتينتي، 
گريگوري و س��اباتو نيز از عملكرد موفقيت آميز بايدن در 
اين زمينه قدرداني كردند.  گرگوري اظهار داشت: دولت 
بايدن حس مراقبت و همدلي خود را نس��بت به هر آنچه 
قلب امريكايي ه��ا را ناراحت مي كند، دارد. وي همچنين 
در ادامه گفت: ديدن وايس كاماال هريس به عنوان معاون 
رييس جمهور كه به عنوان سخنران در بسياري از مسائل 
مهم بايدن را همراهي مي كند، ح��س بهتري را به مردم 
امريكا القا مي كند.  ساباتو اذعان داشت: ثبات دولت بايدن 
و همچنين عملكرد واضح آن در بيشتر مسائل سياسي، به 
پيشرفت بازار و اقتصاد امريكا كمك خواهد كرد.  از ديگر 
دستاوردها و موفقيت هاي بايدن مي توان به بازپس گرفتن 
برنامه مقابله با گرم شدن كره زمين اشاره كرد. وي به همراه 
هم حزبي هاي خود موج قدرتمندي را عليه مخالفان سامان 
داد و موفق شد برنامه مقابله با گرم شدن كره زمين را مجددا 
در دستور كار كشور قرار داده و لحظه اي هم از رقيب خود 
در انتخابات رياست جمهوري گذشته غافل نماند و هرگز در 
باد پيروزي اش بر ترامپ نخوابيد.  به طور كلي اگر بخواهيم 
بر اساس نظرس��نجي هاي صورت گرفته قضاوت كنيم، 
بايد گفت كه امريكايي در حال حاضر آرامشي را احساس 

مي كنند كه آن را مديون بايدن هستند. 
اين تغيير ج��و رواني در ميان س��اكنان دو رگه آفريقايي 
- امريكايي و همچنين س��اير اقليت ها بارزتر اس��ت. اين 
تغييرات حتي براي درك چاووين، افسر پليسي كه به قتل 
جورج فلويد 11 ماه پيش محكوم شد و بدون صدور حكم 
مجرم به حساب آمد، كامال محسوس و چشمگير است. 
كارول اندرسون، نويسنده كتاب White Rage و استاد 
برجسته مطالعات امريكايي – آفريقايي در دانشگاه اموري 
)Emory( اظهار داش��ت: در زير س��ايه بايدن، احساس 
مي كنيم كه مي توانيم دوباره نفس بكشيم. حال و هواي 
كاخ سفيد و خبرهايي كه از آن به گوش خواهد رسيد، آنقدر 
اميدوار كننده است كه گويي بعد از تاريكي شب، خورشيد 

طلوع كرده است .

ادامه از صفحه اولاخبار
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راه اندازي »سيمرغ«
با سرمايه گذاري هزارميلياردي

رييس دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اينكه ابررايانه 
»سيمرغ« با سرمايه گذاري هزار ميليارد ريالي در اين 
دانشگاه راه اندازي شده است، گفت: اين ابررايانه در سه 
اليه نرم افزاري، توسعه خدمات و زيرساخت هاي ابري 
ارايه خدمات مي دهد، ضمن آنكه قادر به ذخيره سازي 
12۶0 ترابايت است. به گزارش ايسنا، احمد معتمدي 
روز گذشته در مراسم افتتاح ابررايانه »سيمرغ« با اشاره 
به روند رو به رشد توسعه ابررايانه ها در دنيا، افزود: در حال 
حاضر كشور چين ۴2 درصد ابررايانه دنيا را در اختيار دارد 
و بعد از آن كشور امريكا با سهم 22.۶ درصدي در رتبه دوم 
قرار گرفته است. وي كشورهاي ژاپن، فرانسه و آلمان را 
در رتبه هاي بعدي دانست و ادامه داد: در زمينه ظرفيت 
پردازش سريع كشور امريكا نسبت به چين برتري دارد 
كه اين امر نشان از برقراري جنگ ميان ابرقدرت هاست 
و نش��ان مي دهد كه اقتصاد چهارم صنعتي براس��اس 
اقتصاد ديجيتال تعريف شده است. معتمدي با اشاره به 
سرمايه گذاري 320 ميليون دالري امريكا و 200 ميليون 
دالري ژاپن در حوزه ابررايانه ها، خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر 21 كشور دنيا ابررايانه هاي با توان ظرفيت بيش 
از يك پتافالپس دارند و در منطقه نيز كشور عربستان 
داراي ۴ ابررايان��ه اس��ت. معتمدي طراح��ي ابررايانه 
سازمان هواشناس��ي را از ديگر دستاوردهاي اين مركز 
تحقيقاتي نام برد و ادامه داد: در سال 90  ابررايانه سيمرغ 
با بودجه معاونت علمي رياست جمهوري و با ظرفيت ۸0 
ترافالپس راه اندازي شد كه تاكنون سرويس هاي الزم را به 
مراكز تحقيقاتي ارايه مي دهد، ولي بخشي از اين ابررايانه 

از رده خارج شده است. 

سوپركامپيوتر »مريم«
در كشور راه اندازي مي شود

وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات از پياد ه س��ازي 
سوپركامپيوتري به نام دانشمند ايراني؛ مريم ميرزاخاني 
خبر داد. به گزارش ايس��نا محمدجواد آذري جهرمي 
در حاشيه بازديد از ابررايانه سيمرغ دانشگاه اميركبير 
با بيان اينكه دومين سوپر كامپيوتر جمهوري اسالمي 
ايران راه انداري مي شود، گفت: اين  ابررايانه با ظرفيت 
100 پتافالپس به نام »مريم ميرزاخاني« دانش��مند 
ايراني راه اندازي مي شود. وي گفت: اين  ابررايانه به نام 
»مريم« نامگذاري شده است. جهرمي با اشاره به جزييات 
اين طرح گفت: براي راه اندازي سوپركامپيوتر »مريم 
ميرزاخاني« براي مجموعه هاي توانمند كشور فراخواني 
منتشر خواهد ش��د و توانمندي دانش��گاه ها و مراكز 
تحقيقاتي در اين زمينه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. وي 
خاطرنشان كرد: بر اساس فراخوان منتشر شده، عمليات 
اجرايي اين ابررايانه در يكي از دانشگاه هاي كشور اجرايي 
مي شود. به گفته وي سرمايه گذاري اين طرح از سوي 
وزارت ارتباطات خواهد بود. جهرمي با بيان اينكه سوپر 
كامپيوتر »مريم« صد برابر بيش��تر از ظرفيت  ابررايانه 
سيمرغ ظرفيت پردازش دارد، گفت: اين ابررايانه از امروز 
از سوي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات پيگيري 
مي شود و ظرف مدت يك سال به نتيجه خواهد رسيد. 
وي با تاكيد ب��ر اينكه هوش مصنوعي قدرت بالمنازع 
دنياي امروز است و رقابت بر سر آن رقابت بر سر قدرت 
است، خاطرنش��ان كرد: بر اساس پرسشنامه اي كه در 
اختيار مراكز تحقيقاتي قرار داديم، نياز امروز كشور نياز 
پردازشي است كه براساس برآوردها كشور به ظرفيت 
پردازشي 10 پتافالپس نياز دارد. به گفته وي در حال 
حاضر مراكز تحقيقاتي براي پردازش داده هاي خود از 
ظرفيت هاي بين المللي استفاده مي كنند كه عالوه بر 
زمانبر بودن به دليل تحريم ها نقل و انتقال دشوار است. 
جهرمي با اشاره به كاربردهاي ابررايانه ها در حوزه هاي 
مختلف علمي، خاطرنشان كرد: ابررايانه »سيمرغ« با 
همت جوانان كشور توس��عه داده شده است، ولي اين 
كافي نيست؛ چرا كه ظرفيت اين ابررايانه يك پتافالپس 

است كه نياز كشور تا 10 پتافالپس برآورد شده است. 

انتخابات  و پاسخ به سوالي 
تاريخي!

 بنياد مسكن بدون مقدمه و مطالعه و ضابطه و فقط با اين 
عنوان كه بانويي ۶00 خانه خال��ي دارد و اجاره نمي دهد 
بخواهد خانه ها را تماما ملي كند، اين سيستم با شكست 

مواجه خواهد شد.«
دفاع از سيس��تم اقتص��ادي آزاد اما از نظ��ر آن كارآفرين 
برجسته به معناي بي اش��كال بودن آن نيست و به نقل از 
اچ.جي.ولز، نويسنده معروف انگليسي نقل مي كند: »روزي 
كه اتومبيل اختراع شد، ماشيني بود با نواقص بسيار و دود 
غليظ و بوي گيج كننده كه با س��رعت كم حركت مي كرد 
و هر چند دقيقه يك بار در نتيجه خراب ش��دن قسمتي، 
از كار مي افتاد. اگر به اي��ن جهات در همان زمان اتومبيل 
را به كنار مي گذاش��تند، هرگز اتومبيل امروزي به وجود 
نمي آمد.« چرا علي رغم محس��نات اقتصادي ذكر ش��ده 
در نامه آن كارآفرين برجسته كه با فروپاشي اقتصادهاي 
متمركز و طي سال ها، صحت شان بيش از پيش اثبات شد 
و پس از بيش از چهار ده��ه، همچنان در همان نقطه اول 
در بالتكليفي بسر مي بريم؟! يك روز از كاهش مداخالت 
دولت و تصدي گري هاي آن مي گويي��م و از واگذاري امور 
به بخش خصوص��ي و از اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ و 
خصوصي سازي و... و روز ديگر براي حضور قدرتمند دولت 
در اقتصاد با به اصطالح حمايت از پول ملي از طريق تثبيت 
نرخ ارز و سود بانكي و قيمت حامل هاي انرژي و نيز توزيع 
حجم عظيمي از يارانه و رانت و كنترل قيمت ها و تعزيرات 
و... سينه چاك مي كنيم.   متاسفانه پس از چند دهه آزمون 
و خطا، تكليف مان با خودمان روش��ن نيس��ت و علي رغم 
اجراي شش برنامه توسعه اي و قرار گرفتن در آستانه تدوين 
هفتمين برنامه توسعه و نيز انواع سياست گذاري هاي كالن 
و منش��ورها و چش��م اندازها به لحاظ فكري و تئوريك در 
همان نقطه چهل سال قبل قرار داريم و سواالت وگره هاي 
اصلي اقتصادمان بر سر جاي خود قرار دارند. »هنوز درباره 
موضوعاتي مانند س��رمايه گذاري خارجي، سياست هاي 
اقتصادي، سياس��ت هاي يارانه اي و روابط با شرق و غرب، 
نه فقط تفاهمي نيس��ت، بلكه همچنان محل دعوا و نزاع 
است....« )دكتر مسعود نيلي- 9۸/5/13( اين در حالي است 
كه »انبوه تجربه داريم، اما اين تجربه ها تبديل به يادگيري 
نمي شود. به عبارت ديگر، برخي اتفاقات مرتب در كشور 
ما تكرار مي شود، اما هيچگاه در موقعيتي قرار نگرفتيم كه 
بگوييم »بس��يار خب! حاال متوجه شديم كه كار آن موقع 
ما، اش��تباه بود و االن بايد كار ديگ��ري بكنيم.« ما مطلقًا 
چنين چيزي اصاًل نداريم.« )همان(  علت را ش��ايد بتوان 
در خاطرات همان كارآفرين برجس��ته و تجارب تاريخي 
تك تك كارآفرينان اين سرزمين يافت: اينكه هيچ كس خود 
را مسوول اين وضعيت اقتصادي و نتايج حاصله نمي داند و 
همه مسووالن منتقد وضع موجودند. در اين ميان از وجود 
درآمدهاي نفتي نبايد گذشت كه هر اشتباهي را مي پوشاند و 
امكان هر آزمون و خطايي را به سياست گذار مي دهد. امكاني 
كه به نظر با كاهش ارزش آن و افزايش هزينه هاي يك جامعه 
هشتاد و چند ميليوني ديگر چندان نمي توان بدان اتكا كرد.  
آيا فضاي انتخاباتي حاضر، بهترين ميدان براي طرح سوال 
تاريخي: »سيستم اقتصادي جمهوري اسالمي چيست و 
قرار است با چه روشي اقتصاد كشور را اداره كند؟« نيست و 
پاسخ كانديداها به اين سوال بهترين مالك براي سنجش 

ميزان علم و آگاهي و صداقت و تجربه آموزي شان ؟!

عدم توجه به ارزش ذاتي، از 
مصايب بزرگ اين روزهاي بازار

 محدوده ه��اي ورود و خروجي را مش��خص مي كند كه از 
خطاي بسيار پاييني برخوردار است. در شرايط فعلي بازار 
س��رمايه با توجه به ريزش هاي شديد ماه هاي اخير، رشد 
جهاني و ركوردش��كني قيمت كاموديتي ها، ثبات نسبي 
قيمت ارز با حد نوس��ان مثبت و منفي 15 درصد مي توان 
اذعان داشت كه در محدوده حضيض دوران ركود قرار است 
و بسياري از سهام باالخص سهام صنايع كاموديتي محور 
همانند استخراج كانه هاي فلزي، فلزات اساسي، محصوالت 
شيميايي و... بسيار ارزنده هستند. اما متاسفانه، هفته ها 
صف هاي فروش چند ميليوني در اكث��ر نمادها حتي در 
نمادهاي ارزنده وجود داشته است و عمده فروشندگان به 
تكانه هاي قيمتي اخير وزن داده اند و هيچ توجهي به ارزندگي 
سهام خود ندارند. دقيقا برعكس زمان اوج شاخص بازار كه 
نسبت p/e گذشته نگر بازار به بيش از ۴ برابر خود رسيده بود 
و مبين حبابي بودن بازار از منظر بنيادي بود، اما بسياري از 
نوسهامداران بر اين خيال بودند كه كسب بازده هاي چند 
ده درصدي هميشگي و ادامه دار خواهد بود و هر سهمي را 
در هر قيمتي خريداري كردند. لذا در اين بين، افرادي كه 
ديدگاه بنيادي به بازار داشته باشند و به ارزش ذاتي سهام 
توجه داشته باشند در بلندمدت بازدهي قابل قبولي كسب 
خواهند كرد و به دام ارزان فروشي در كف و خريد گران در 
سقف قيمتي نخواهند افتاد. در نتيجه به سرمايه گذاران 
توصيه مي شود براي خريد سهم ابتدا به ارزندگي و سپس 
به شرايط تكانه هاي قيمتي جهت نقطه ورود و خروج بهينه 
توجه كنند و با به كارگيري درست و غيرتعصبي اين ابزارها، 

بازدهي خود را در افق زماني بلندمدت افزايش دهند.

مشاركت مديران همراه اول 
در ميزگردها و كارگاه هاي 

كنفرانس مهندسي برق ايران
اپراتور اول تلفن همراه ضمن حمايت از بيس��ت ونهمين 
كنفرانس مهندسي برق ايران كه از 27 تا 30 ارديبهشت ماه 
برگزار مي شود، در جريان برگزاري اين رويداد با مشاركت 
 - ICT در دو ميزگ��رد تخصصي »بومي س��ازي  صنعت
دستاوردهاي اپراتورهاي موبايل« و »ارايه سرويس هاي 
نوين ديجيتال و هوشمند همراه اول« حضور فعاالنه اي دارد. 
مديران و معاونان همراه اول و شركت هاي زيرمجموعه، در 
اين ميزگردها و پنج كارگاه »نس��ل پنجم ش��بكه هاي 
ارتباط��ي: از معماري تا جنبه هاي تج��اري«، »تحوالت 
گسترده در شبكه راديويي 5G«، »بالكچين و قراردادهاي 
هوشمند«، »چالش هاي يكپارچه سازي اينترنت همه چيز« 
و »طراحي و توسعه اكوسيس��تم نوعي اينترنت اشياء و 

ملزومات پياده سازي آن« حضور خواهند داشت.

رييسجمهورجديدامريكادر100روزنخستدورهرياستجمهورياشچهموفقيتهاوشكستهاييداشت؟

اقتصاد در 100 روز اول دولت بايدن

احتمالبازگشتايرانبهبازارنفتبا۴ميليونبشكهدرروز
با پيش��رفت مذاكرات براي برداشته شدن تحريم ها، 
ايران براي افزايش فروش نفت آماده مي شود ولي حتي 
پس از بسته شدن يك قرارداد، جريان ورود نفت اضافي 

ايران به بازار تدريجي خواهد بود.
ش��ركت ملي نفت ايران در حال آماده سازي ميادين 
نفتي و ارتباط با مش��تريان اس��ت تا در صورت بسته 
ش��دن قرارداد بتواند صادرات خود را افزايش دهد. در 
خوشبينانه ترين حالت، ايران طي سه ماه آينده به سطح 
توليد قبل از تحريم ها يعني حدود ۴ ميليون بشكه در 
روز بازمي گردد ولي هنوز موانع بسياري قبل از رسيدن 

به اين مرحله وجود دارد.
 هر قراردادي كه بس��ته شود بايد كاماًل موانع تجارت، 
كشتيراني و بيمه ش��ركت هاي ايراني را بردارد. طبق 
گفته محمدعلي خطيبي يكي از مقامات سابق شركت 
ملي نفت ايران، حتي پس از برداشته شدن اين موانع 
هم خريداران احتمااًل هنوز هم تمايلي به خريد نفت 

ايران نخواهند داشت.
وي طي مصاحبه اي گفت: »بازگش��ت ما به بازار نفت 
يك فرآيند تدريجي خواهد بود نه ناگهاني و س��ريع 
و يك ش��به انجام نمي ش��ود. كاهش تقاضا به خاطر 
همه گيري ويروس كرونا هم بر طوالني شدن اين روند 

تأثير مي گذارد.«
سرعت بازگش��ت ايران، براي بازار جهاني نفت بسيار 
حس��اس اس��ت. با وجود افزايش مصرف سوخت در 
جهان، قرنطينه هاي جدي��د به خاطر اوج همه گيري 
كرونا دوب��اره بر تقاضا تأثير مي گذارند. افزايش عرضه 
نفت ايران باري خواهد بود بر دوش متحدين اين كشور 
در ائتالف اوپك پالس كه بيش از يك سال است تالش 

مي كنند مانع عرضه اضافي نفت به بازار شوند.

ديپلمات هاي امريكا و ايران كه در وين در حال مذاكره 
هستند، اعالم كردند بزودي به يك توافق مي رسند. اگر 
اين اتفاق بيفتد، قرارداد اتمي برجام كه دونالد ترامپ 
در 201۸ از آن خارج ش��د، دوباره به جريان مي افتد و 
تحريم هاي ايران به ازاي محدود شدن فعاليت اتمي آن 

برداشته مي شوند.
تهران همين حاال هم از فضاي كمتر خصمانه پس از 
انتخاب جو بايدن استفاده كرده و فروش نفت خود را 
افزايش داده است. توليد نفت ايران 2.۴ درصد در سال 
جاري ميالدي افزايش يافته و به 2.۴ ميليون بش��كه 
در روز رسيده اس��ت يعني باالترين رقم طي دو سال 
گذش��ته. طبق گفته ايمان ناصري، مديرعامل بخش 
خاورميانه شركت مشاوره اف جي اي، اگر اين قرارداد 
بس��ته ش��ود، توليد نفت ايران طي 3 تا ۶ ماه آينده به 

حدود ۴ ميليون بشكه در روز مي رسد.
رضا پديدار، سرپرس��ت كميس��يون ان��رژي در اتاق 
بازرگاني تهران عقيده دارد 12 تا 15 ماه پس از برداشته 
شدن تحريم ها طول مي كشد تا توليد نفت ايران به 3.۶ 
ميليون بشكه در روز برسد. حتي قبل از افزايش توليد، 
ايران مي تواند فروش نفت خود را افزايش دهد. تخمين 
زده مي ش��ود ايران حدود ۶0 ميليون بشكه نفت خام 
ذخيره داشته باشد كه حدود 11 ميليون بشكه از آن 
به عالوه 10 ميليون بشكه نفت سبك با عنوان ميعانات 
گازي در چين ذخيره شده و آماده فروش به مشتريان 
است. شركت ملي نفت ايران اعالم كرده رابطه خود را 
با مشتريانش كه تمايل به ازسرگيري خريد نفت از ايران 
دارند حفظ كرده است. عبدالعزيز بن سلمان، وزير نفت 
عربستان اعالم كرد اوپك فضاي كافي را براي افزايش 

توليد ايران مانند گذشته باز كرده است.



تعادل - گروه تجارت |
 انتظارات فعاالن اقتصادي از رييس جمهور آينده در نشست 
هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح ش��د. از منظر بخش 
خصوصي اولويت اول رييس جمهور آينده بايد افزايش توان 
رشدزايي اقتصادي در كشور به شكل پايدار، باثبات و فراگير 
را داشته باشد. حال در راستاي همين اولويت اصلي، اتاق 
ايران بسته سياست هاي پيشنهادي خود را به دولت آتي را 
به زودي آماده مي كند. »خصوصي سازي، سياست هاي 
ارزي، توسعه صادرات، تكميل طرح هاي نيمه تمام و توسعه 
مشاركت عمومي و خصوصي، كاهش بروكراسي زائد اداري 
و مبارزه با فس��اد« از رئوس اصلي بسته سياستي بخش 
خصوصي است. در اين نشست همچنين رييس اتاق ايران به 
بيان چند نكته درباره مذاكرات برجامي پرداخت. نخستين 
انتظار بخش خصوصي از مسووالن كشور اين بود كه ديگر 
از پيوند زدن سرنوشت اقتصادي مردم و فعاالن اقتصادي 
به نتيجه مذاكرات خودداري كنند و از اظهارنظر درباره نرخ 
ارز و وعده هايي كه موجب افزايش انتظارات غيرقابل اجابت 
اس��ت، خودداري كنند. در همين حال، پيشنهاد شد كه 
بانك مركزي با مداخله از تغييرات هيجاني و زودگذر نرخ 

ارز جلوگيري كند.

     مسير دولت بعدي از دريچه بخش خصوصي 
در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران درخواست هاي و 
انتظارات بخش خصوصي از رييس جمهور آينده مطرح 
شد. در اين نشست، رييس اتاق ايران با اشاره به موفقيت 
دولت هاي توس��عه گرا در مهار تورم گف��ت: به رغم همه 
تالش ها، سياستمداران كشور چون قادر به رفع مشكالتي 
مانند بي ثباتي و ساير موارد نيستند، مدام از بخش خصوصي 
مي خواهند تا پيشنهادهاي خود را براي حمايت از توليد به 
شكل تغيير قوانين و مقررات ارايه دهند. چون ساده ترين 

روش براي اعالن موفقيت تغيير قوانين و مقررات است.
به اعتقاد غالمحسين شافعي، رييس جمهور آينده وارث 
مشكالتي است كه روساي جمهور قبلي وعده حل آنها را 
داده بودند. او ادامه داد: با توجه به گس��ترده تر شدن دامنه 
مشكالت، بار ديگر زمينه براي شعارهاي عوام گرايانه مبني 
بر افزايش يارانه هاي نقدي، طرح هاي اقتصادي خارق العاده 
براي اش��تغال زايي زياد در كوتاه م��دت، افزايش حقوق و 
دس��تمزد كارگران و كارمندان و افشاي مفاسد و مقابله 
انقالبي با مفس��دان اقتصادي فراهم است. شعارهايي كه 
بارها و بارها تكرار شده اما دهه هاست كه اين شعار دادن ها، 

پول پاشي ها و رانت پاشي ها نتيجه چنداني نداشته است.
رييس اتاق ايران اولويت اول رييس جمهور آينده را افزايش 
توان رشدزايي اقتصادي در كشور به شكل پايدار، باثبات و 
فراگير دانست و تصريح كرد: رييس جمهور آينده بايد روي 
بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازي سرمايه اجتماعي، 
ارايه گ��زارش آماري-تحليلي دقي��ق و صادقانه از وضع 
موجود به كليه تصميم گيران اصلي كشور و مردم، اعالن 
اولويت هاي سياسي محدود با شاخص هاي كمي دقيق 
براي دوره چهارس��اله دولت و كنت��رل تنش ها در روابط 

بين المللي تمركز كند.
او با اش��اره به تجربه كش��ورهايي مانند »مالزي، تركيه، 
اندونزي، كره جنوبي و چين« كه موفق به ايجاد رشدهاي 
پايدار و دو رقمي در طي مدت نسبتاً طوالني در كشورهاي 
خود ش��ده اند و از اين طريق وضع زندگي م��ردم خود را 
بهبود قابل توج��ه داده اند، گفت: با آنچه در پنج دهه اخير 
به اسم حمايت از توليد در ايران انجام شده و در حال انجام 

است، تفاوت هاي اساسي دارد. در اين كشورها دولت هاي 
توسعه گرا و كارآمد توانس��ته اند تورم را مهار كنند؛ ثبات 
اقتصادي را برقرار س��ازند؛ نس��بت پس انداز ب��ه توليد را 
افزايش دهند و با برقراري ثبات در روابط بين المللي از همه 
ظرفيت هاي آن به ويژه سرمايه گذاري و فناوري هاي روز 
خارجي استفاده كنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده اند. 
شافعي افزود: به رغم همه تالش ها، سياستمداران ما چون 
قادر به رفع مش��كالت فوق مانند بي ثباتي و س��اير موارد 
نيستند، مدام از بخش خصوصي مي خواهند تا پيشنهادهاي 
خود را براي حمايت از توليد به شكل تغيير قوانين و مقررات 
ارايه دهند. چون ساده ترين روش براي اعالن موفقيت تغيير 
قوانين و مقررات است. رييس اتاق ايران در همين حال، از 
انتشار بسته سياست هاي پيشنهادي خود به دولت آتي در 

راستاي اولويت اصلي بخش خصوصي خبر داد. 

     محتويات بسته پيشنهادي
»خصوصي سازي، سياس��ت هاي ارزي، توسعه صادرات، 
تكميل طرح هاي نيمه تمام و توسعه مشاركت عمومي و 
خصوصي، كاهش بروكراسي زائد اداري و مبارزه با فساد« از 

رئوس اين بسته پيشنهادي خواهد بود.

     خصوصي سازي
خصوصي سازي امري كه عدم موفقيت آن تاكنون بر كسي 
پوشيده نيست؛ دستور خصوصي سازي كه در فرمايشات 
مقام معظم رهبري بارها تكرار ش��ده و در فرمان اقتصاد 
مقاومتي هم آمده دو نتيجه اساس��ي دارد: يكي سپردن 
كارها به مردم و مديريت بخش خصوصي كه خود بهره وري 
توليد و اشتغال را به مراتب افزايش مي دهد، ولي در طول 
همه سال هاي اخير كه خصوصي سازي كم وبيش صورت 
گرفته از آن به صورت روشي براي تأمين نقدينگي دولت 
استفاده شده و نه به منظور توسعه توليد و اشتغال؛ حاصل اين 
كار طي اين سال ها توليد خصولتي ها در اقتصاد و به حاشيه 
راندن بخش خصوصي واقعي بوده است. ارايه روش فعلي 
و نگاه بودجه اي به خصوصي س��ازي و از بين بردن اعتماد 
بخش خصوصي جز خسارت به اقتصاد كشور نتيجه اي 

دربرنخواهد داشت.

     سياست هاي ارزي
پيمان سپاري يا همان تعهد ارزي به شكل كنوني با اولويت 
ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي خدمات 

فني مهندسي و صادرات محصوالت توليدي با فناوري باال 
لغو شود. در تمامي قراردادهاي سرمايه گذاري كه بخشي از 
سرمايه گذاري به شكل ارزي است )از محل ارزهاي خارجي 
بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي( دولت متعهد مي شود 
كه در صورت جهش نرخ ارز بخشي از منابع حاصل از تجديد 
ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي و تجديد ارزيابي 
دارايي هاي ارزي صندوق توسعه ملي را صرف تسويه بدهي 
ارزي سرمايه گذاراني كند كه تعهدات خود را انجام داده اند.

     توسعه صادرات
با هدف جهش صادرات غيرنفتي به حداقل دو برابر زمان 
شروع كار دولت جديد و تغيير تدريجي صادرات كشور از 
صادرات مواد خام يا كاالهاي باارزش افزوده اندك به صادرات 
با ارزش افزوده باال وضع هرگونه محدوديت بر صادرات به 
بهانه كنترل قيمت هاي داخلي تنظيم بازار و غيره در ظرف 
چهارساله فعاليت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در 
يك برنامه چهارس��اله اصالح تدريجي قيمت نهاده هاي 
مورداس��تفاده در توليد محصوالت صادراتي )انرژي، آب 
و غيره( را انجام دهد. صادرات خدمات فني و مهندس��ي 
يكي از مزيت هاي عمده كشور است. براي استفاده از اين 
ظرفي��ت وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف ش��ود براي 
كليه قراردادهاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
مس��تقيمًا يا از طريق بانك توس��عه صادرات و صندوق 
ضمانت ص��ادرات با حداقل وثيقه، ضمانتنامه صادر كند 
و ريسك هاي غيرمتعارف صادركنندگان خدمات فني و 
مهندسي را پوشش دهد. نظام تعرفه اي حاكم براي اقتصاد 
كشور متناسب با حمايت از توليد محصوالت صادرات محور 

خاصه محصوالت دانش بنيان اصالح شود.

     تكميل طرح هاي نيمه تمام
و توسعه مشاركت عمومي و خصوصي

اليحه مشاركت عمومي- خصوصي با رويكرد امكان پذير 
كردن منابع بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق 
توسعه ملي و منابع عمومي براي اجراي طرح هاي بزرگ 
زيرساختي در كش��ور كه بازدهي اقتصادي دارند، اصالح 
شود و دولت ظرف شش ماه پروژه هاي نيمه تمام عمراني 
و طرح هاي جدي��د قابل واگذاري يا قاب��ل انجام به روش 
مش��اركت عمومي- خصوصي را با مشخصات كاملي كه 
ارزيابي آنها براي سرمايه گذاران امكان پذير كند و شرايط 

واگذاري يا اجرا را اعالن عمومي كند.

    كاهش بروكراسي زائد اداري
دولت متعهد ش��ود در دو سال اول فعاليت خود، حداقل 
50 درصد از فرآيندهاي اداري كه اكنون نياز به مراجعه 
حضوري مردم دارد را با توس��عه دول��ت الكترونيك به 
روش غيرحضوري قابل انج��ام نمايد. در اجراي اين كار 
فعاليت هاي مربوط به مراحل كسب وكار در اولويت قرار 
گيرند. به گونه اي كه فرايند ثبت شخص حقوقي و كليه 
فعاليت هاي مرتبط با اش��خاص حقوقي از اداره ماليات 
گرفته تا گمرك و ساير مراكز بر پايه امضاي الكترونيكي 
تا پايان سال اول به صورت كامل قابل انجام باشد. نماينده 
ويژه رييس جمهور به عنوان رييس كارگروه مقررات زدايي 
تعيين شود ولي اختيار داشته باشد تا پس از نهايي كردن 
فرآيند احصا مجوزهاي الزم نس��بت به پااليش و حذف 
مجوزهاي غيرضروري با همكاري س��اير دستگاه هاي 

بخش خصوصي اقدام كند.

     مبارزه با فساد
سامانه افشاي فس��اد در س��ازمان ها و نهادهاي درگير 
با فع��االن اقتصادي طراحي ش��ود و قان��ون حمايت از 
افشاگران به منظور فراهم ش��دن زمينه افشاي فسادها 
و رش��وه گيري ها و رانت جويي ها در دستگاه هاي دولتي 
توس��ط مردم تدوين ش��ود. عملكرد همه بازارچه هاي 
مرزي و مبادي ورودي كاال به منظور جلوگيري از قاچاق 
كاال به طورجدي توسط گمرك كنترل شود. و مورد آخر 
اينكه در تمام كشورهاي توسعه يافته و روبه رشد، سياست 
در خدمت اقتصاد است و اين سياست است كه به اقتصاد 
يارانه مي دهد. در كشور ما دقيقًا اين رابطه معكوس است 
و اين اقتصاد است كه به سياست هزينه پرداخت مي كند. 
رييس جمه��ور آينده بايد به طورج��دي به اين واقعيت 

توجه و عمل كند.

     چهارنكته درباره برجام
 اتاق ايران در بخش ديگري از س��خنان خود، چهار نكته 
درباره مذاكرات براي بازگشت امريكا به برجام مطرح كرد. 
او در اين باره گفت: اولين انتظار از مسووالن كشور اين است 
كه بار ديگر از پيوند زدن سرنوشت اقتصادي مردم و فعاالن 
اقتصادي به نتيجه مذاكرات خ��ودداري كنند و به ويژه از 
اظهارنظر درباره ن��رخ ارز و وعده هايي كه موجب افزايش 
انتظارات غيرقابل اجابت است، خودداري كنند. شافعي 
پيشنهاد داد: بانك مركزي به سرعت و مبتني بر تجربيات 
قبلي سياست ارزي ميان مدت كش��ور را با هدف تقويت 
قدرت رقابت پذيري ملي و توسعه صادرات را تهيه و به صورت 
علني منتشر و با مداخله از تغييرات هيجاني و زودگذر نرخ 
ارز جلوگيري كند. او افزود: ارزهايي كه به قيمت زندگي 
دشوار آحاد مردم در چند سال اخير در نقاط مختلف دنيا 
به صورت اجباري پس انداز شده است، صرف سرمايه گذاري 
براي تكميل زنجيره هاي توليدي ش��ود كه كشور در آنها 
مزيت دارد. با توجه به كاهش ذخاير ارزي كشور در شرايط 
تحريم طبعًا عاقالنه اس��ت كه بخش��ي از منابع آزادشده 
صرف تقويت اينگونه ذخاير ش��ود. در ادامه اين نشست، 
ابوالفضل روغني رييس كميسيون صنايع اتاق ايران تهيه 
نقشه راه صنعتي كشور را با توجه به نزديك بودن انتخابات 
رياس��ت جمهوري و حضور دولت جديد، مهم دانست و 
ادامه داد: اين موضوع را نيز در نشست هاي كميسيون مورد 
توجه قرار داديم و طرحي تهيه شد كه اميدواريم مورد توجه 

مسووالن قرار گيرد.

رويداداخبار مهم

ويژه
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صادرات شمش فوالد آزاد شد
فارس |با اعالم فهرست واحدهاي مجاز به صادرات 
شمش فوالد شامل بيلت، بلوم و اسلب از سوي وزارت 
صنعت، صادرات شمش فوالد آزاد شد.بر اساس نامه 
مديركل صنايع معدني وزارت صنعت به مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، فهرس��ت 
واحده��اي مجاز به صادرات ش��مش ف��والد )بيلت، 
بلوم و اسلب( اعالم شد.بر اين اساس، اين واحدها در 
بورس كاال ثبت اطالعات كرده ان��د و اقدام به عرضه 
محصوالتشان كرده اند با مشخصات و به همراه شناسه 

ملي به گمرك ارسال مي شود.

ارايه مشوق هاي ويژه
در شهرك هاي صنعتي

وزير صنعت، معدن و تجارت از ارايه مشوق هاي ويژه 
حق واگذاري زمين به واحدهاي توليدي كه پيش 
از موعد مقرر تكميل و راه اندازي ش��وند، خبر داد.

عليرضا رزم حسيني افزود: يك طرح توسعه شهرك 
صنعتي با حدود ۴۲0 هكتار زمين در شهرس��تان 
فيروزكوه در دست اقدام است )شهرك شماره دو( 
كه براي تكميل زيرساخت هاي آن تالش خواهيم 
كرد. وي در مورد حل مشكل آب شهرك صنعتي 
فيروزكوه۲، تصريح كرد: براي حل مش��كل آب از 
سد نزديك به منطقه محل شهرك صنعتي سهميه 
الزم را گرفتي��م و در تامين آب براي اين ش��هرك 
مشاركت خواهيم داشت تا اين مشكل مرتفع شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: زيرساخت هاي 
الزم براي استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي در 
فيروزكوه فراهم است و از اين لحاظ مشكلي نداريم. 
رزم حس��يني تصريح كرد: به واحدهاي توليدي و 
صنعتي كه پيش از زمان مقرر تكميل و راه اندازي 
ش��وند، مش��وق هاي ويژه حق واگذاري زمين در 

شهرك ها و  نواحي صنعتي خواهيم داد.

آغاز توليد تارا اتوماتيك
از تيرماه امسال

ايسنا |مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، با بيان 
اينكه به زودي خودروي تارا با مشخصات و آپشن هاي 
متنوعي به بازار عرضه خواهد شد، تيرماه امسال را زمان 
آغاز توليد تارا با گيربكس اتوماتيك اعالم كرد. فرش��اد 
مقيمي، در نشست خود با معاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، از توليد 
گيربكس نيمه اتوماتيك از شهريور ماه امسال خبر داد و 
اظهار كرد: داخلي سازي گيربكس اتوماتيك نيز تا آذر ماه 
به پايان خواهد رسيد و به اين ترتيب از ابتداي سال ۱۴0۱ 
گيربكس اتوماتيك را در داخل كشور توليد خواهيم كرد. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خ��ودرو افزود: رانا پالس 
با سقف شيشه اي و مجهز به گيربكس شش سرعته از 
خودروهاي جديد ايران خودرو است كه به زودي به بازار 
عرضه خواهد شد.  وي با بيان اينكه خودروي كراس اوور، 
محصول جديد ايران خودرو نيز در نيمه نخس��ت سال 
۱۴0۱ به بازار عرضه خواهد شد، گفت: اين خودرو حاصل 
نبوغ كارگران و مهندسان ايراني است، تحريم ها در كنار 
تهديدات خود، موجب خودكفايي در طراحي و توليد 
خودرو شد.مقيمي ضمن اشاره به رشد ۳5 درصدي توليد 
خودروي سواري در سال گذشته، اظهار كرد: در حوزه 
خودروهاي سنگين و نيمه سنگين نيز توانستيم رشد ۶۷ 
درصدي را به ثبت برسانيم و احياي خط توليد اتوبوس 
پس از ۹ سال توقف از دستاوردهاي مهم سال گذشته 
است. وي ضمن اشاره به توليد روزانه سه دستگاه اتوبوس 
در سال جاري در ايران خودرو ديزل، تاكيد كرد: آمادگي 
افزايش اين تعداد به روزانه پنج دستگاه نيز وجود دارد، 
در حال حاضر تعهد توليد و عرضه ۶00 دستگاه اتوبوس 
را به وزارت كشور داده ايم كه در حال توليد و تحويل آن 
هستيم. در ايران خودرو ديزل عالوه بر جهش توليد، اولين 
اتوبوس آمبوالنسي كشور را به توليد رسانديم؛ پيش تر اين 
محصول با قيمت باال وارد كشور مي شد، در حالي كه توليد 
آن، بيش از نيمي از اين هزينه را كاهش داد. ضمن اينكه 
كشنده ۶×۶ نيز از جمله محصوالتي است كه در گذشته، 
با هزينه بااليي از محل واردات تامين مي شد، اما در حال 

حاضر در شركت ايران خودرو ديزل توليد مي شود.

پيگير مطالبات بازاريان هستيم
رييس اتاق اصناف همدان گفت: با تغيير رنگبندي همدان 
از لحاظ شيوع و مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا و پايان 
محدوديت فعاليت مشاغل گروه دو، متاسفانه همچنان 
شاهد تداوم مسائل و مش��كالت پيش روي بازاريان و 
كسبه هس��تيم و اين در حالي است كه نقش كليدي و 
حمايت هاي مادي و معنوي اصناف در اين سال ها بر كسي 
پوشيده نيست. حسين محرابي در گفت وگو با خبرنگار 
اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اصناف همواره حمايتهاي 
خود را در راستاي نظام مقدس جمهوري اسالمي به ثبت 
رسانده اند، اظهار كرد: مجموعه اصناف و بازاريان سطح 
استان همدان مشتمل بر ۶0 هزار واحد صنفي به عنوان 
بزرگ ترين نهاد خصوصي در قالب بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و متوسط هس��تند كه تعطيلي بازار، كسبه و 
بازاريان را با چالش عدم توانايي انجام تعهدات مالي در 
قالب چك و ناتواني در بازپرداخت تس��هيالت بانكي و 
پرداخت ديون دولت و اجاره بها روبرو ساخته و ادامه اين 
شرايط منجر به تضييع اعتبار و ورشكستگي اين قشر 

آسيب ديده خواهد شد .

چند مولفه براي گراني
لوازم خانگي 

رييس اتحاديه لوازم خانگي تهران گفت: نمي خواهم از 
افزايش قيمت لوازم خانگي دفاع كنم اما توليدكننده 
براي توليد امروز از اس��فندماه خريد كرده است.  اكبر 
پازوكي اظهار داش��ت: اتحاديه توليدكنندگان لوازم 
خانگي چند مولفه مه��م براي درخواس��ت افزايش 
قيمت مطرح كردند از جمله: حقوق كارگر، بيمه تامين 
اجتماعي، ماليات و نرخ مواد اوليه كه قيمت نهايي كاال 
را تشكيل مي دهد كه آن هم بستگي به ميزان ارزبري 
كاال دارد. وي اف��زود: ارزبري ي��ك كاال ۳0درصد مثل 
يخچال و لباسش��ويي و كاالي ديگر۷0درصد اس��ت 
مثل تلويزيون. بر اساس اين مولفه ها سازمان حمايت 
به ما قيمت مي دهد. پازوكي صنعت لوازم خانگي را با 
خودروسازي مقايسه كرد و گفت: همچنان كه خودرو 
با ۷0 تا 50درصد قطعات توليد داخل، مجوز افزايش 
قيمت گرفت، توليدكنندگان لوازم خانگي هم مي توانند 
درخواست افزايش قيمت داشته باشند. پازوكي در پاسخ 
به اين سوال كه چرا با پايين آمدن قيمت دالر قيمت 
لوازم خانگي باال مي رود، گفت: بايد بگويم توليدكننده 
مواد اوليه مورد نيازش را براي چندماه خريد مي كند 
و تاثير كاهش قيمت كوتاه مدت دالر بر توليد آن هم 
هنگامي كه از ابتداي سال قيمت همه چيز از جمله مواد 
اوليه، بيمه، ماليات و دستمزد كارگران افزايش داشته 
بر توليد چقدر است و چگونه بايد لحاظ شود؟ آيا تداوم 
كاهش قيمت دالر چند به يك ماه رسيده؟ وي ادامه 
داد: البته از افزايش قيمت لوازم خانگي نمي خواهم دفاع 
كنم. توليدكننده براي توليد امروز از اسفندماه خريد 
كرده و تا مواد اوليه بار كشتي شود و بيايد چند ماه طول 
ميكشد كما اينكه هزينه دور زدن تحريم بر قيمت نهايي 
كاال به شدت تاثيرگذار اس��ت. پازوكي افزود: از سوي 
ديگر ق��درت مردم پايين  آمده و به تبع آن نقدينگي و 
قدرت خريد ما پايين مي آيد. هيچ فروشنده اي كااليي 
كه با دالر ۲5تومان دستش ميرسد را با دالر ۲0تومان 
نمي فروشد چون نمي تواند با دالر ۲5تومان جايگزين 
كند. مثال نقدينگي يك فروش��گاه در سال۹۶با دالر 
۳۴00بالغ بر ۱00ميلي��ون تومان بوده؛ آن زمان يك 
سايد ايراني۱.5ميليون تومان، يك ماشين لباسشويي 
تمام اتوماتيك ايراني۲۶0هزار تومان، ال اي دي۶00 
تا ۳ميليون تومان و لباسش��ويي بوش ۲۳00 قيمت 
داشته، امروز بعد از ۴س��ال با ۱00ميليون تومان چه 
كااليي به او مي دهند؟ همان سايد ايراني۳0ميليون 
تومان و لباسشويي ايراني۷ميليون تومان شده است. 
در حالي كه دولت مي توانس��ت با دراختيار قراردادن 
ورق فوالدي و مواد پتروشيمي و رنگ كه توليد داخل 
است توليد لوازم خانگي را براي توليدكننده و در نهايت 
براي مصرف كننده ايراني به صرفه تر كند تا بازار لوازم 
خانگي هم به اين اندازه دچار ركود نشود. از آن گذشته 
مگر دولت به توليدكننده به ان��دازه تمام نيازش ورق 
مي دهد؟ توليدكننده ناچار است بقيه ورق مورد نيازش 

را از بازار آزاد تهيه كند. 
پازوكي در ادامه با بيان اينكه لوازم خانگي يك سال است 
از نرخ گذاري بيرون آمده تصريح كرد: با اين حال در اين 
شرايط هم دارد به مردم اجحاف مي شود و ما خودمان 
هم اين قيمته��ا را قبول نداريم. توليد و قيمت گذاري 
را ره��ا كرده اند و فكر مي كنند قيمت گذاري و نظارت 
را بايد از مغازه دار ش��روع كنند در حالي كه مغازه دار، 
توليدكننده و واردكننده نيست. پازوكي با بيان اينكه 
اگر اين كار به نفع توليدكنندگان داخل نيست به دليل 
اين است كه نقشه راه ندارند و افزود: وقتي وزارت صمت 
به ۲۲00كارخانه تولي��د اجاق گاز مجوز داده، چگونه 
توليدكننده برايش صرف كند با دانش بنيان ها قرارداد 
ببن��دد؟ ايتاليا با آن عظمتش در عرص��ه توليد لوازم 
خانگي، تنه��ا ۲كارخانه توليد اجاق گاز دارد و به همه 
جهان هم ص��ادر مي كند. اما در ايران توليد فقط براي 
توليدكننده سودآور است و فكري براي صادرات نشده 
است؟ همه توليدات هم يك شكل و يك مدل است و 

قطعه سازي و قالب سازي انجام نمي گيرد.

احتمال بازگشت ايران به
بازار نفت با ۴ ميليون بشكه در روز

با پيشرفت مذاكرات براي برداشته شدن تحريم ها، 
ايران براي افزايش فروش نفت آماده مي شود ولي حتي 
پس از بسته شدن يك قرارداد، جريان ورود نفت اضافي 
ايران به بازار تدريجي خواهد بود. شركت ملي نفت ايران 
در حال آماده سازي ميادين نفتي و ارتباط با مشتريان 
است تا در صورت بسته شدن قرارداد بتواند صادرات 
خود را افزايش دهد. در خوشبينانه ترين حالت، ايران 
طي س��ه ماه آينده به س��طح توليد قبل از تحريم ها 
يعني حدود ۴ ميليون بشكه در روز بازمي گردد ولي 
هنوز موانع بسياري قبل از رسيدن به اين مرحله وجود 
دارد.  هر قراردادي كه بس��ته ش��ود بايد كاماًل موانع 
تجارت، كشتيراني و بيمه شركت هاي ايراني را بردارد. 
طبق گفته محمد علي خطيبي يكي از مقامات سابق 
شركت ملي نفت ايران، حتي پس از برداشته شدن اين 
موانع هم خريداران احتمااًل هنوز هم تمايلي به خريد 
نفت ايران نخواهند داشت. وي طي مصاحبه اي گفت: 
»بازگشت ما به بازار نفت يك فرآيند تدريجي خواهد 
بود نه ناگهاني، و س��ريع و يك شبه انجام نمي شود. 
كاهش تقاضا به خاطر همه گيري ويروس كرونا هم بر 

طوالني شدن اين روند تأثير مي گذارد.«

 آغاز فعاليت اجرايي مخازن شماره
 ۳ و ۴ آب اضطراري  در سال جاري

ج��الل آقاباب��ا مدير اجراي��ي ذوب آه��ن اصفهان در 
تشريح عملكرد س��ال ۹۹ اين مديريت، گفت: انجام 
عمليات سيويل و نصب تجهيزات واحد اكسيژن، انجام 
فعاليت هاي اجرايي انتقال پساب فوالد شهر و زرين شهر 
به كارخانه و تصفيه خانه پساب BOT كارخانه، آبگيري 
مخزن شماره ۱ ذخيره آب اضطراري كارخانه و شروع 
فعاليت اجرايي مخزن شماره ۲، انجام فعاليت اجرايي 
پروژه آبياري قطره اي فضاي س��بز كارخانه، پيشبرد 
فعاليت هاي اجرايي پروژه انبار ۳۲هكتاري بندرعباس 
با تحويل موقت مس��ير ريلي، تكميل عمليات نصب 
دوربين هاي مسير ريلي و فعاليت اجرايي برق رساني و 
تجهيز بارانداز، انجام فعاليت هاي اجرايي پروژه احداث 
كوره پاتيلي شماره ۳ و بازسازي كوره پاتيلي شماره۱ 
و تكميل فعاليت ه��اي اجرايي پ��روژه اره نورد 500از 

اقداماتي بود كه سال گذشته انجام شد.

بستهسياستيبخشخصوصيبرايدولتبعديتدوينشد

»تعادل«گزارشميدهد

مطالبات بخش خصوصي از دولت آينده

دليل گراني اقالم مصرفي چيست؟!
تعادل |

»قيمت نان پنهاني گران ش��د«؛ »روغن مايع۳5 درصد 
و روغن جامد ۳0 درصد گران ش��ود«؛ »قيمت شكر ۷۲ 
درصد گران شد.« اين تنها س��ه مورد از گراني هاي اخير 
بدون ضابطه اي است كه در بازار كاالهاي اساسي رخ داده 
است. در واكنش به اين گراني برخي از متوليان دولتي هم يا 
اظهار بي اطالعي مي كنند يا تكذيب. اما مشاهدات ميداني 
حكايت از گراني اين اقالم مصرفي دارد. البته هنوز دليل 
اين گراني ها بي ضابطه و دومينو وار در بازار مشخص نيست!

     قيمت نان پنهاني گران شد!
اگرچه هنوز خبري رسمي در خصوص افزايش قيمت نان از 
سوي متوليان امر از جمله استانداري ها وكارگروه ساماندهي 
گندم، آرد و نان كشور اعالم نشده، اما بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد كه طييكي دو ماه اخير نانوايي ها راسا اقدام 
به افزايش قيمت نان تا حدود 50 درصد كرده اند. به عنوان 
نمونه برخي از واحدها ن��ان لواش را با قيمت۴00 تومان، 
برخي با قيمت۴50 تومان و برخي ديگر همان نرخ مصوب 
۳00 تومان مي فروشند.نانوايان در خصوص چرايي اين 
اقدام مي گويند كه به علت افزاي��ش هزينه ها، باال رفتن 
دس��تمزدها و افزايش دامنه تورم ناچار به افزايش قيمت 
شده اند. از سويي ديگر نيز برخي از نانوايان مي گويند كه 
آزاد پز هستند.البته طي پنج سال يعني از سال ۹۳ تا ۹۸ 
اجازه افزايش قيمت نان به نانوايي ها داده نشد و در نهايت 
در شهريورماه سال ۹۸ پس از درخواست هاي مكرر باالخره 
با افزايش قيمت نان موافقت و با افزايش۴5 درصدي قيمت 
نان، نرخ جديدي براي آن اعالم ش��د. حال طبق آنچه كه 
متوليان بخش نان كشور به صورت تلويحي اعالم مي كنند، 
قيمت نان به صورت رس��مي افزايش يافته اما هنوز اعالم 
نشده است.حس��ن حنان، قائم مقام مديرعامل شركت 
بازرگاني دولتي ايران، هفته گذشته با تأييد افزايش رسمي 
قيمت نان، اعالم آن را منوط ب��ه پايان يافتن ماه رمضان 
دانسته و گفته بود كه امسال تصميم دولت بر آن بوده است 
كه تا پايان ماه رمضان قيمت نان در سراس��ر كشور بدون 

تغيير باقي بماند و پس از پايان اين ماه، اس��تانداران اجازه 
دارند اقدام به تعيين ن��رخ نان و ابالغ آن كنند.همچنين 
رييس اتحاديه نانوايان كرج نيز با تأييد افزايش قيمت نان، 
گفته است: با رايزني هاي صورت گرفته در نهايت مصوب 
شد كه امسال نرخ انواع نان حدود 50 درصد افزايش يابد كه 
اين افزايش به صورت غيررسمي اعمال شده و چند روزي 
است كه نانوايان نان را با نرخ جديد به فروش مي رسانند.

البتهم توليان وزارت صمت همچنان از افزايش قيمت نان 
اظهار بي اطالعي مي كنند وي مي گويند: هنوز هيچ گونه 
خبر رسمي در مورد افزايش قيمت نان ابالغ نشده، از اين 
رو اگر يك واحد نانوايي اقدام به گران كردن نان كند، اين 
اقدام تخلف بوده و مردم مي توانند اين تخلف را به شماره 
تماس ۱۲۴ اطالع دهند تا با متخلف برخورد شود.بايد توجه 
داشت كه اين عدم اعالم رسمي قيمت جديد نان كه موجب 
گراني خودسرانه و چندگانه شده، نه تنها به هرج و مرج در 

اين بخش دامن زده است.

     از گراني ۷۲ درصدي شكر تا تكذيب آن
يك منبع آگاه گفت: با توجه به اتمام ذخاير شكر وارداتي 
با ارز ترجيحي، و محاسبه شكر با نرخ ارز نيمايي، از امروز 
اين كاال به جاي ۸۷00 توم��ان، ۱5 هزار تومان به فروش 
خواهد رسيد. اين منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در مورد تغيير قيمت شكر، اظهار داشت: قباًل براي اينكه 
قيمت شكر افزايش نيابد، براي اين كاال ارز ۴۲00 توماني 
تخصيص مي دادند كه از اواخر سال ۹۸ تخصيص ارز ۴۲00 
توماني به شكر متوقف شد؛ بر اين اساس طي يك و سال و 
نيم گذشته، از محل ذخايري كه با ارز ۴۲00 توماني وارد 
كشور شده بود، شكر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه 
مي شد و همين مساله موجب شده بود كه قيمت شكر در 
بسته بندي يك كيلوگرمي ۸ هزار و ۷00 تومان ثابت بماند.

وي افزود: با توجه به اتمام ذخاير مذكور و با توجه به اينكه 
شكرهاي بعدي با استفاده از ارز نيمايي وارد شده، به ناچار 

قيمت نهايي محصول نيز افزايش يافته است.
وي ادامه داد: قباًل به اين شكل بود كه شكر با قيمتي پايين تر 

از ۷ هزار تومان تحويل درب انبار مي ش��د و پس از اعمال 
هزينه هاي مترتب و بسته بندي با نرخ ۸ هزار و ۷00 تومان 
به فروش مي رفت اما از امروز ش��كر با نرخ ۱۱ هزار و 500 
تومان تحويل درب انبار مي شود و پس از اعمال هزينه هاي 
مترتب، شكر در بسته هاي يك كيلوگرمي با نرخ ۱5 هزار 

تومان به فروش خواهد رسيد. 
اين منبع آگاه درباره اينكه چرا انجمن صنايع قند و شكر از 
افزايش قيمت شكر بي اطالع است، گفت: هنوز به صورت 
رسمي اعالم نشده، اما اگر كسي به شركت بازرگاني دولتي 
ايران براي تحويل شكر در درب انبار مراجعه كند، بايد شكر 
را ۱۱ هزار و 500 تومان دريافت كند.وي افزود: بايد قيمت 
جهاني شكر به اضافه نرخ ارز نيمايي و هزينه هاي مترتب 

همچون حمل و نقل و بسته بندي و … را مدنظر داشت.
اما چندي از انتشار خبر گراني شكر نگذشت كه دبير انجمن 
صنفي كارخانجات قند و شكر مباحث مربوط به افزايش 
قيمت شكر را رد كرد و گفت: چنين بحثي مطرح نيست.
بهمن دانايي در گفت وگو با مهر، مباحث مطرح شده مبني 
بر افزايش قيمت شكر را رد كرد و گفت: هيچ گونه افزايش 
قيمت قانوني در اين زمين��ه اتفاق نيفتاده و فعاًل هم قرار 
نيست كه چنين اتفاقي بيفتد. وي افزود: ما در زمينه شكر 

با كمبود يا تشكيل صف براي خريد آن مواجه نبوديم.
دانايي تاكيد كرد: در حال حاضر نيز ش��كر بخش خانوار 
كه توسط شركت بازرگاني دولتي ايران در كيسه هاي50 
كيلويي به واحدهاي بس��ته بندي و فروش��گاه ها عرضه 
مي ش��ود به قيمت هر كيلوگرم۶ ه��زار و ۶50 تومان در 
اختيار اين واحدها و فروش��گاه ها قرار مي گيرد كه بايد به 
صورت بسته بندي هاي يك كيلوگرمي در بيايد و به نرخ ۸ 
هزار و۷00 تومان در اختيار مصرف كننده نهايي قرار بگيرد.

وي تصريح كرد: فروش شكر به قيمت باالتر از اين ميزان 
تخلف محسوب مي شود ضمن اينكه عرضه اين محصول 
در بسته هاي۷00يا۹00 گرمي نيز ممنوع است.دبير انجمن 
صنفي كارخانجات قند و شكر قيمت هر كيلوگرم شكر براي 
بخش صنف و صنعت را نيز۱۱ هزار و 500 تومان اعالم كرد. 
روغن مايع هم گران شد اما سري بزنيم به بازار روغن؛ طبق 

نامه ارسالي يكي از شركت هاي بزرگ توليد روغن، قيمت 
انواع روغن مايع۳5 درصد و روغن جامد ۳0 درصد گران 
خواهد ش��د. يكي از ش��ركت هاي بزرگ توليد روغن در 
نامه اي به سازمان بورس اوراق بهادار از افزايش قيمت روغن 
خوراكي خبر داده است.در اين نامه كه در ۲5 ارديبهشت 
ماه صادر ش��ده، آمده است: احترامًا در چارچوب ماده ۱۳ 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي ثبت 
شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذيل را با استحضار 
مي رساند. بر اساس اعالم سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مقرر گرديد كه قيمت مصوب فروش انواع 
روغن ساخته شده از تاريخ۲۶ ارديبهشت۱۴00 به شرخ 
ذيل افزايش يابد: »انواع روغن مايع۳5 درصد، انواع روغن 
جامد ۳0 درصد و با توجه به تركيب توليدات و فروش شركت 
متوسط افزايش نرخ فروش محصوالت شركت به ميزان۳۳ 
درصد خواهد بود.« قيمت هاي فوق بر اساس واردات با ارز 
يارانه اي )هر دالر ۴۲.۲00 ريال( است. در صورت هر گونه 
تغيير در نرخ ارز ترجيحي كاالهاي اساسي قيمت فروش 

محصوالت شركت نيز به تبع آن تغيير خواهد كرد.
البته سال گذشته بازار روغن بارها با تالطم، كمبود و افزايش 
قيمت مواجه شد؛ تا جايي كه حتي با تشكيل صف هاي 
طوالني و حواشي ديگر از جمله دريافت كارت ملي براي 
ارايه روغن در برخي فروشگاه ها مواجه شد. شواهد حاكي از 
اين است كه تامين بازار روغن جامد همچنان با مشكالتي 
مواجه است. در اين ميان در آخرين روزهاي سال گذشته 
قيمت روغن مايع و جامد بين۸0 تا ۱۴۶ درصد نسبت به 
قبل افزايش داشته است. در اين دوره ميزان واردات روغن و 
مواد اوليه آن بالغ بر سه ميليون تن بوده و تا اواسط فروردين 
بي��ش از ۳۴0 هزار تن روغن خام و بال��غ بر ۳55 هزار تن 
دانه هاي روغني در گمرك و بنادر دپو شده است.همچنين 
در فروردين ماه باالترين افزايش قيمت نسبت به پارسال 
به گروه »روغن و چربي ها« ب��ا ۱0۹.۳ درصد اختصاص 
دارد. اين در حالي اس��ت كه دانه روغني از جمله پنج قلم 
دريافت كننده ارز ۴۲00 توماني است كه براي سال جاري 

هم پرداخت ارز ترجيحي به آن ادامه خواهد داشت.
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خبرروز

هرگونه تجمع پيش از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي ممنوع است
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه يكي از ماموريت هاي خطير ناجا در س��ال ۱۴۰۰ موضوع انتخابات است، گفت: برگزاري 
انتخاباتي امن از اولويت ها است در اين راستا هرگونه تجمع قبل از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي ممنوع است و براساس قانون 
برخورد مي شود. سردار حسين اشتري به برگزاري انتخابات پيش رو و اهميت آن اشاره كرد و افزود: امنيت انتخابات به عهده 
ناجا اس��ت و در اين رابطه پيش بيني هاي الزم صورت گرفته و بر اساس تجربيات گذشته، امروز به صورت صد درصدي آماده 
برگزاري انتخاباتي امن هس��تيم. انتخاباتي امن از اولويت ها اس��ت و در اين راس��تا هرگونه تجمع قبل از آغاز رسمي تبليغات 

انتخاباتي ممنوع است و براساس قانون برخورد مي شود.

جامعه خبر

 ضرورت حمايت  اجتماعي
 از زنان سرپرست  خانوار

زنان سرپرس��ت خانوار از گروه ه��اي هدف حوزه 
حمايت  اجتماعي هستند و اين موضوع حداقل در 
دو اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساس��ي تاكيد شده است.

رييس انجمن مددكاري اجتماع��ي ايران با بيان 
مطلب فوق گف��ت: واقعيت اين اس��ت كه ميزان 
مستمري هاي اعطا شده به زنان سرپرست خانوار 
كه ب��راي خانواده پنج نفره ماهان��ه يك ميليون و 
۱۰۰ هزار نفر است، كافي نيست و اين زنان عموما 
مشكل مس��كن دارند.سيدحسن موسوي چلك 
خاطرنشان كرد: طبق سرشماري سال ۹۵، تعداد 
زنان سرپرست خانوار س��ه ميليون و ۶۰ هزار نفر 
اس��ت كه با توجه ب��ه افزايش جمعي��ت اين آمار 
اكنون بين س��ه و نيم تا چهار ميليون نفر تخمين 
زده مي ش��ود.رييس انجمن مددكاري اجتماعي 
ايران با بيان اينكه حمايت از زنان سرپرست خانوار 
در س��ازمان هاي حمايتي مسبوق به سابقه است، 
اضافه ك��رد: همه زنان سرپرس��ت خانوار نيازمند 
حمايت مالي نيس��تند. يك ميلي��ون و ۳۰۰ هزار 
زن سرپرس��ت خاوار تحت پوشش كميته امداد و 
كمتر از ۳۰۰ هزار نفر نيز تحت پوشش بهزيستي و 
مستمري بگير هستند.موسوي چلك تصريح كرد: 
حمايت هاي مالي از زنان سرپرست خانوار به صورت 
مستمري، موردي يا تلفيقي است. مستمري زنان 
سرپرست خانوار براساس بعد خانوار از يك نفر تا پنج 
نفر متفاوت است اما اين مستمري ها، ارقام بااليي 
نيس��ت. او ادامه داد: مستمري ها در اليحه بودجه 
دولت ۲۵ درصد رش��د داشت و با اين وجود بازهم 
سازمان برنامه و بودجه در قالب بخشنامه اي، اين 
مس��تمري ها را در قالب ماده قانوني افزايش داد تا 
ماهانه براي خانواده يك نفر ۳۰۰ هزار تومان و براي 
خانواده پنج نفره يك ميلي��ون و ۱۰۰هزار تومان 
باش��د.رييس انجمن م��ددكاري اجتماعي ايران 
گفت: بخش ديگري از حمايت هاي زنان سرپرست 
خان��وار در قالب حمايت از اش��تغال آنان، اعطاي 
تسهيالت اشتغال، خريد لوازم كار و پرداخت هزينه 
اجاره محل كار است و همه آنان بيمه پايه نيز دارند. 
كمك هاي درماني و تحصيلي نيز بر حسب منابع 
پرداخت مي شود.موسوي چلك افزود: حمايت از 
زنان سرپرست خانوار ضروري است و به مشاركت ها 
نمي توان به عن��وان منبع پايدار نگاه كرد بلكه اين 
امر ب��ه ويژه در بحران ها، وظيفه حاكميت اس��ت. 
طبق اصل ۲۹ قانون اساسي، دولت بايد مستقيم 
حمايت ها را انج��ام دهد. او درباره نقش مددكاران 
اجتماعي در حمايت از زنان سرپرس��ت خانوار نيز 
گفت: هنگام ورود زنان سرپرس��ت خانوار به حوزه 
پوشش��ي بهزيس��تي و كميته امداد، پرونده براي 
آنان تش��كيل مي ش��ود و از آنجا هر خانواده با يك 
مددكار اجتماعي مرتبط مي شود و از اين طريق به 

حوزه هايي مانند بيمه معرفي مي شوند.

كروناجان۳۰۳نفرديگررادرايرانگرفت
با فوت ۳۰۳ نفر ديگ��ر از هموطنان 
تع��داد  كووي��د۱۹  ب��ه   مبت��ال 
جان باختگان اي��ن بيماري در ايران 
به ۷۶ هزار و ۹۳۶ نفر رس��يد.وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
اعالم كرد: بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۱۱ ه��زار و ۲۹۱ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 

شناسايي ش��د كه هزار و ۷۸۷ نفر از آنها بستري 
ش��دند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
دو ميليون و ۷۵۱ هزار و ۱۶۶ نفر رس��يد.وزارت 
بهداشت در اين اطالعيه افزود: تاكنون دو ميليون 
۲۲۶ ه��زار و ۱۲۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. پنج هزار و ۳۳۷ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارن��د و ۱۸ ميليون و ۱۸ هزار و ۸۷۸ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است.بر اساس اين گزارش، 
اكنون س��ه شهر كش��ور در وضعيت 
قرمز، ۲۶۲ شهر در وضعيت نارنجي، 
۱۸۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. 
بر اساس مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا مسافرت »از« و »به« شهرهاي 
با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است. با افزايش 
مبتالي��ان در سيس��تان و بلوچس��تان نيز تعداد 
شهرستان هاي آبي به صفر رسيد.وزارت بهداشت 
همچنين اعالم كرد: تاكنون يك ميليون و ۸۹۹ 
هزار و ۲۲ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و ۳۷۰ هزار 
و ۷۳۱ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكس��ينه 
شده اند. مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 

به دو ميليون و ۲۶۹ هزار و ۷۵۳ دوز رسيد.

دريافتوجهبرايثبتنامدرمدارسدولتيممنوع
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش 
و پ��رورش با تاكيد ب��ر اينكه هرگونه 
مشاركت براي تامين هزينه مدارس 
داوطلبانه است و به هيچ وجه اجباري 
نيس��ت،گفت: دانش آموزان مدارس 
دولتي مجبور نيس��تند مبلغي براي 
ثبت ن��ام بپردازند و فقط هزينه بيمه 
حوادث و كتاب را مي پردازند. رضوان 

حكيم زاده با اش��اره به ابالغ دستورالعمل اجرايي 
ثبت نام م��دارس اظهار كرد: بر اس��اس آيين نامه 
تنظيمي، م��دارس دولتي و غيردولت��ي هركدام 
براساس ضوابط خود اقدام به ثبت نام دانش آموزان 
مي كنند. او افزود: هرگونه مش��اركت براي تامين 
هزينه مدارس داوطلبانه است و به هيچ وجه اجباري 
نيست. بنابراين دانش آموزان مدارس دولتي مجبور 

نيستند مبلغي براي ثبت نام بپردازند 
و فقط هزين��ه بيمه ح��وادث و كتاب 
را مي پردازند.مع��اون آموزش ابتدايي 
وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينكه 
مش��اركت داوطلبانه خانواده ها، بعد از 
سال تحصيلي امكان پذير است،گفت: 
مدارس خ��اص دولتي هم همين گونه 
است و دانش آموزان بايد بر اساس نتايج 
آزمون ها ثبت نام شوند و بتوانند بعد از شروع سال 
تحصيلي پرداخت هايي كه برعهده ش��ان است را 
انجام دهند.حكيم زاده افزود: مطابق مصوبات شوراي 
نظارت مركزي مدارس غيردولت��ي، اين مدارس 
نيز موظف هستند شهريه اصلي را در معرض ديد 
خانواده ها قرار دهند و مي توانند هزينه ثبت نام را از 
دانش آموزان بر اساس دستورالعمل دريافت كنند.

وضعيتكرونادرتهرانهنوزقرمزاست
با وج��ود كاهش ح��دود ۱۵ درصدي 
بار بيماري در هفته اخير، اما وضعيت 
بيم��اري در ته��ران هنوز بر اس��اس 
معيارهاي درمان قرمز اس��ت.معاون 
درم��ان س��تاد كرونا اس��تان تهران با 
اشاره به كاهشي شدن روند بيماري در 
كشور، گفت: البته در هفته اخير حدود 
۱۵ درصد كاهش بار بيماري را شاهد 

بوديم و در بخش بيماران سرپايي هم روند كاهشي 
داريم كه اين موضوع خبر خوبي اس��ت زيرا سبب 
مي ش��ود در روزهاي آتي تعداد موارد بس��تري هم 
كاهش يابد.دكتر نادر توكلي افزود: شرايط به شكل 
مختصري آرام مي شود، اما اگر رعايت پروتكل ها به 
دقت صورت نگيرد و محدوديت ها به درس��تي اجرا 

نشود، در ۲ هفته آينده امكان اينكه روند 
كاهش��ي بيماري تدريجي شود، وجود 
دارد. اگر با روند مش��خص و درس��تي 
پيش برويم ظرف دو هفته آينده كاهش 
بار بيماري بيشتر خواهد شد. او درباره 
علت كاهشي ش��دن روند آمار بيماري، 
بيان كرد: اين موضوع وابس��ته به سير 
اپيدمي بيماري اس��ت و به موضوعات 
ديگر مرتبط نيس��ت، همه جاي دنيا چنين است. 
وقتي اپيدمي موج ايجاد و فشار زيادي ايجاد مي كند، 
زنجيره انتقال ويروس افزايش مي يابد و س��پس به 
مرور روند كاهشي مي شود. توكلي درباره احتمال بروز 
موج پنجم بيماري، گفت: اين احتمال با وجود بروز 

گونه هاي جهش يافته بيماري كامال محتمل است.

گليماندگار| يك كيلو گيالس ۱۴۵ 
هزار تومان. باورش سخت است اما اين 
روزها نخ��وردن ميوه هم ب��ه نخوردن 
گوشت و مرغ اضافه شده است. خيلي از مردم حتي 
توان خريد ميوه را هم ندارن��د و حتما همين روزها 
يكي از كارشناس��ان صدا و سيما در حالي كه از فرط 
چاقي دكمه هاي لباسش در حال پريدن است، بادي 
به غبغب مي اندازد و مي گويد: مردم اگر ميوه نخورند 
اتفاقي نمي افتد. اين روزها اما كسي حواسش به اين 
چيزها نيست. مس��اله مهم داغ شدن تنور انتخابات 
اس��ت و اينكه دولتمردان يكي بعد از ديگري راهي 
وزارت كشور مي شوند و با شعارهاي نخ نما و وعده هاي 
تو خالي براي اينكه بتوانند كرسي رياست جمهوري 
را ۴ سال يا حتي ۸ س��ال قبضه كنند شناسنامه در 
درست، مي روند جزو ليست كانديداها. كسي نمي داند 
يا شايد نمي خواهد كه بداند، اين روزها حتي خريد 
نان هم براي خيلي از مردم س��خت ش��ده چه برسد 
به ميوه هايي كه حاال كمترين قيمت ش��ان ۳۰ هزار 
تومان است. ميوه هاي فصل كه ديگر هيچ! جز تعداد 
محدودي كس��ي توان خريد اين ميوه ها را ندارد. از 
گوجه س��بز ۱۰۰ هزار توماني تا زرد آلوي ۱۲۰ هزار 
توماني و گي��الس ۱۴۵ هزار توماني. فرقي نمي كند 
حتي اگر از ب��ازار ميوه و تره بار ه��م بخواهي خريد 
كني باز مي بيني خيلي ها از كنار ميوه ها به س��رعت 
مي گذرند و ترجيح مي دهند پول ميوه را براي خريد 
سبزيجات و اقالم ديگري كه مي شود با آن يك وعده 
غذاي گرم بدون گوش��ت و مرغ درست كرد هزينه 
كنند. اينكه يكي از مسووالن مي گويد، ميوه اي مانند 
انبه را مس��افري و فقط براي افراد خاصي وارد كشور 
مي كنند، هم نشان از اين دارد كه ميوه ها هم كم كم از 
سبد غذايي بسياري از ايراني ها در حال حذف شدن 
است. انبه حاال كيلويي ۱۷۵ هزار تومان است. يعني 

حتي از قيمت يك كيلو گوشت هم بيشتر. 

  كارگران و حسرت هاي بي پايان
قشر كارگر، همان ها كه جزو حداقل بگيران هستند 
و هميشه هم حق و حقوقش��ان توسط كارفرمايان 

پايمال مي شود، اين روزها بيشتر ازهمه تحت فشار 
قرار گرفته اند. بسياري از آنها با درآمد ماهيانه ۴ ميليون 
تومان بايد هم هزينه هاي خورد و خوراك خانواده را 
بدهند، هم اجاره بها مسكن و هم پرداخت قبض آب و 
برق و گاز كه البته هر از گاهي دولت تصميم مي گيرد 
چند درصد به آن اضافه كند. خيلي وقت اس��ت كه 
ديگر قشر متوسطي در جامعه وجود ندارد. در حال 
حاضر يا ش��ما جزو قش��ر مرفه جامعه هستي يا در 
اطراف خط فقر پرسه مي زني. حاال ديگر قشر كارگر با 
حسرت هاي فراواني زندگي مي كند. با حسرت خريد 
يك كيلو گوش��ت در ماه، حسرت خريدن ميوه هاي 
نوبرانه براي فرزندانش، حسرت خريد برنج و خيلي 

حسرت هاي ديگر. 

  توان خريد ميوه نوبرانه ندارم
پرويز مرادي، كارگر ش��هرداري است، او كه در حال 
تميز كردن خيابان مقابل ميدان ميوه و تره بار است 
به خبرنگار تعادل مي گويد: آخر هفته ها ميوه هايي را 
كه ديگر كس��ي نمي خرد و خراب به حساب مي آيد 
مي گردم و به اندازه يك كيس��ه كوچك از ميانشان 
براي بچه هايم ميوه جمع مي كنم. اينكه بخواهم ميوه 

نوبرانه بخرم واقعا توانش را ندارم. 
پرويز دو پسر ۴ و ۷ ساله دارد، در خانه اجاره اي زندگي 
مي كند و ماهيانه مبلغ يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
اجاره مي دهد. آن هم به اين دليل كه نتوانسته بيشتر 
از ۳۰ ميليون تومان پول پيش پرداخت كند. خانه اش 
ورامين است و هر روز ۴ صبح براي اينكه به موقع به 

سركارش برسد از خانه بيرون مي آيد.
او توان خريد خيلي چيزها را ندارد، حقوق ماهيانه اش 
با مزايا و اضاف��ه كاري به زحمت به ۴ ميليون تومان 
مي رسد و به گفته خودش هزينه هاي زندگي آنقدر 
زياد اس��ت كه هنوز به نيمه ماه نرسيده حقوقش به 

پايان مي رسد.

  حسرت روزهاي گذشته
در دهه ۶۰ شمسي، در سال هاي اوج برابري كه شعاِر 
»مرگ بر نابرابري و تضاد طبقاتي« در زندگي مردم 

عادي به خوبي نمود داش��ت، بخش زيادي از مردم، 
كنار ه��م و تقريبًا در يك س��طح زندگي مي كردند؛ 
عرض و طول جغرافياي محل سكونت، سطح طبقاتي 
آدم ها را مشخص نمي كرد؛ همه مردم مثل هم سفره 
مي چيدند؛ در هفته چند بار گوشت و مرغ و پلوي دم 
كرده مي خوردند؛ همه عصرهاي تابستان، ميوه هاي 
آبدار فصل نصيب همگان بود كه مي نشس��تند و با 
خوردن ميوه هاي نوبرانه، بار گرما و عطش را س��بك 
مي كردند؛ در دهه هاي بعدتر اما به تدريج با افزايش 
ضريب جيني و افزوده شدن بر حجم نابرابري )همان 
نابرابري ها كه شعار مرگ بر آنها بسيار سر داده شده 
بود و قرار بود كاماًل محو شوند و به ديار نيستي بشتابند( 
خيلي چيزها از زندگي خيلي ها حذف ش��د؛ سال به 
س��ال و دهه به دهه، بر آمار سوژه هاي حذف افزوده 
شد؛ ابتدا شهر، به شمال و جنوب تقسيم شد؛ بعدتر 
شد، شمال و جنوب و حاشيه ها؛ كارگران و مزدبگيراِن 
كم درآمد، ابتدا از شمال به جنوب رانده شدند و بعدتر 
از جنوب به حاشيه ها؛ در گامي موازي، اقالم خوراكي 
همگي به نوبت، تبديل به اقالم الكچري ش��دند و از 
سفره ها بيرون رفتند؛ گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، 
برنج باكيفيت وطني و در اين چند سال اخير، ميوه ها؛ 
حتي ميوه هاي فصل يا به اصطالح نوبرانه ها ديگر جزو 
سبد خريد كارگران نيستند؛ نه تنها در تهران كه در 
شهرستان ها نيز هزينه خريديك سبد ميوه باكيفيت 

فصل از درآمد يك هفته يك كارگر بيشتر است!

  يك سبد ميوه نوبرانه 400 هزار تومان
كافي اس��ت نگاهي به قيمت ها بيندازيم تا متوجه 
ش��ويم يك س��بد ميوه نوبرانه چقدر تمام مي شود. 
علي رضايي، ۳۵ س��اله است و در يك كارگاه نجاري 
كار مي كند. او براي خريد س��بزي و سيفي جات به 
ميدان ت��ره بار آمده. علي در م��ورد خريد ميوه هاي 
نوبرانه مي گويد اگر قرار باشد از هر كدام اين ميوه هاي 
نوبرانه نيم كيلو بخرم بايد حقوق يك هفته ام را پاي آن 
پرداخت كنم. يك سبد ميوه نوبرانه براي من ۳۰۰ تا 
۴۰۰ تومان تمام مي شود و اين يعني حقوق يك هفته 
كار. من درآمد زيادي ندارم. چند هفته پيش دختر ۳ 

ساله ام هوس گوجه سبز كرده بود و من ۲۰ هزار تومان 
دادم و ۲۵۰ گرم گوجه سبز برايش خريدم. زماني با 
۲۰ هزار تومان مي توانس��تي ۴ كيلو گوشت بخري. 
مساله اينجاست كه كارگر جماعت مستاجر است و با 
اين وضعيت اجاره خانه ها ديگر چيزي براي خريد هاي 
اضافه باقي نمي ماند، همين كه بتوانيم شكم زن و بچه 
هايمان را سير كنيم خيلي هنر كرده ايم. من حتي از 
پس خريد پوشك براي بچه ۶ ماهه ام هم بر نمي آيم و 
بيشتر وقت ها همسرم از كهنه بچه استفاده مي كند. 

او ب��ه خبرنگار »تع��ادل« مي گويد: در اين ش��رايط 
كرونايي كه اوضاع كارگرها خيلي بدتر شده، قبل از 
اين شرايط درآمد من به نسبت خيلي بهتر بود چون 
كار بيشتري در كارگاه انجام مي داديم، سفارش هاي 
بيشتري داشتيم اما در شرايط كنوني همين كه اخراج 
نشده ام بايد خدا را شكر كنم، به زور بتوانم ماهي ۲ تا 
۳ ميليون تومان درآمد داشته باشم. همسرم هم در 
خانه براي همسايه ها سبزي پاك مي كند و كارهايي 
انجام مي دهد كه بتواند كمك خرج باشد، اما در عين 
حال باي��د از دو بچه كوچك هم نگهداري كند. حاال 

شما حساب كن يك كارگر چقدر مي تواند در تامين 
هزينه هاي زندگي اش موفق باشد و پيش زن و بچه اش 

شرمنده نشود.

  همه چيز الكچري شده است
امان اهلل قرايي، جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: متاس��فانه اين روزها حتي مايحتاج اوليه 
زندگي هم الكچري به حساب مي آيد. اينكه كارگران 
توان خريد گوش��ت و مرغ را ندارند، اينكه نمي توانند 
ميوه بخرند اينكه حتي نان هم گران ش��ده و ممكن 
اس��ت از س��بد غذايي برخي خانواده ها همين قوت 
اليموت هم حذف شود. نشان مي دهد كه دولتمردان 
بيشتر از اينكه به فكر بر طرف كردن مشكالت اقتصادي 
كشور باشند بيشتر به فكر تسويه حساب هاي شخصي 
هستند. حاال كه فصل انتخابات از راه رسيده بسياري 
مي آيند و حرف هاي قش��نگ مي زنند، اما مساله اين 
اس��ت كه اين حرف ها كي به واقعيت مي رسد. مردم 
گرسنه اند. اين وضعيت باعث مي شود كه بچه هاي اين 
نسل با حسرت ها و نداشتن ها بزرگ شوند و آسيب هاي 

روحي و رواني در آنها بيشتر شود. در اين شرايط جامعه 
هم آس��يب مي بيند، اين افراد كساني هستند كه در 
آينده اي نه چندان دور وارد جامعه مي شوند. افرادي پر 
از حسرت ها و عقده ها و نداشته هايي كه حق خودشان 
مي دانستند.  او مي افزايد: براي اين روزها هيچ فكري 
نكرده ايم. اينكه بگوييم امروز بچه هستند و نمي فهمند 
اشتباه بزرگي است چون فردا كه بزرگ بشوند و بفهمند 

قطعا مي خواهند انتقام بگيرند. 

  زيرس�اخت هاي اقتص�ادي س�نگ بناي 
جامعه سالم

قرايي در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: اگر 
زيرس��اخت هاي اقتصادي درست باشد، جامعه هم 
سالم خواهد بود. اگر مي خواهيم كه جمعيت جوان 
و پويا داشته باشيم بايد شرايط زندگي در رفاه را براي 
تمام اقشار فراهم كنيم، همين مساله باعث مي شود 
كه اشتياق به ازدواج و فرزندآوري در جوانان افزايش 
پيدا كند، با قوانين دستوري نمي توانيم جمعيت را 

افزايش دهيم.

گزارش

كارگرانهمچنانقشرمحرومجامعههستند

نوبرانههاييكهحسرتميشوند

رويداد

هرس��اله با آغاز وزش اولي��ن بادهاي گرم تابس��تاني 
آتش سوزي در جنگل هاي كشور به ويژه در مناطق زاگرس 
آغاز مي شود. بيش از سه روز است كه برخي عرصه هاي 
 طبيعي اس��تان هاي فارس و كهگيلوي��ه و بوير احمد 
دچار حريق شده اند و بار ديگر نقش كشاورزان در وقوع 
و گسترش آتش سوزي هامطرح شده است چون برخي 
از آنان به غلط معتقدند كه با آتش زدن باقي مانده كاه و 
 كلش محصول خود به محيط زيست كمك مي كنند .
به گفته غالمحسين حكمتيان اصل - مديركل منابع 
طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد - علت آتش سوزي 
جنگل هاي دو نقطه از شهرس��تان باش��ت آتش زدن 
پسماند مزارع از سوي يك كشاورز براي برنج كاري بوده 
كه به عرصه هاي منابع طبيعي و جنگل ها سرايت كرده 
است.در حالي آتش زدن پسماند مزارع علت آتش سوزي 
جنگل هاي باشت عنوان شده است كه بنابر اعالم سازمان 
جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري عوامل انس��اني، علت 
بيش از ۹۰ درصد آتش س��وزي ها در جنگل ها و مراتع 
كشور است كه مي تواند به صورت آگاهانه و مغرضانه يا 
به صورت ناآگاهانه و س��هوي صورت بگيرد.علوفه هاي 
خشك شده در مراتع و جنگل ها با گرم شدن هوا كامال 
مستعد آتش سوزي مي ش��وند و رها كردن ته سيگار، 
شيشه، قوطي هاي فلزي و خاموش نكردن كامل آتش 
توسط گردشگران باعث وقوع آتش س��وزي  در برخي 
عرصه هاي طبيعي مانند جنگل ها، دشت ها، مراتع و... 
مي ش��ود اما برخي از اين آتش س��وزي ها از مزارعي كه 
در مجاورت جنگل ها قرار دارند، آغاز مي ش��ود چراكه 
برخي از كشاورزاني كه محصوالتي مانند گندم و جو را 
برداشت كرده اند، براي كاشت محصول جديد، باقيمانده 
محصوالت خود را آتش مي زنند كه اين اقدام مي تواند 
منجر به سرايت آتش به جنگل ها و منابع طبيعي شود .به 
گفته محمد درويش -  پژوهشگر محيط زيست - بسياري 
از كشاورزان بر اثر يك باور غلط به اين نتيجه رسيده اند كه 
اگر باقي مانده كاه و كلش محصول خود را آتش بزنند هم 
زمين ضدعفوني مي شود و هم حاصلخيزي خاك افزايش 

پيدا مي كند و به همين دليل هر سال كار را انجام مي دهند 
اين در حالي اس��ت كه آت��ش زدن بقاياي محصوالت 
كش��اورزي عالوه  بر اينكه خطري بس��يار جدي براي 
محيط زيست و اقتصاد محسوب مي شود، مي تواند باعث 
معضالتي از جمله نابودي ميكروارگانيسم هاي خاك و 
حاصلخيزي خاك، افزايش ميزان گاز دي اكسيد كربن 
و اثر گلخانه اي بر كره زمين، افزايش ميزان توليد گرد و 
غبار، افزايش تصادفات جاده اي بر اثر دود گرفتگي، از بين 
رفتن گونه هاي گياهي ارزشمند و درختان كهنسال، از 
بين رفتن تنوع هاي زيستي و به دام افتادن حيات  وحش 

در شعله هاي آتش شود.
در عين حال رحي��م ملك نيا - متخصص جنگلداري- 
علت برخي آتش س��وزي هاي عمدي را تعارضات بين 
سازمان جنگل ها و مردم محلي مي داند كه اختالف هاي 
بين كش��اورزان و مرتع داران و آماده سازي زمين براي 
كشت مجدد از اين دسته اختالفات هستند. به اعتقاد 
او س��ازمان جنگل ها بايد تعارضات خود با افراد محلي، 
دامداران و كش��اورزان را به  منظور حفظ منابع طبيعي 
برطرف كند همچنين در برخي موارد سازمان جنگل ها، 
 مراتع و آبخيزداري علت برخي از اين آتش س��وزي ها را 
ناشي از اختالفات بين كشاورزان بر سر يك زمين اعالم 

كرده است.

  قانون درباره آتش زدن بقاياي محصوالت 
كشاورزي چه مي گويد؟

براس��اس ماده ۲۰ قانون هواي  پاك س��وزاندن بقاياي 
گياهي اراضي زراعي پس از برداش��ت محصول ممنوع 
است و متخلف حس��ب مورد به جزاي نقدي بيش از دو 
ميليون تا ۸ ميليون تومان محكوم مي شود همچنين 
براساس  ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها 
و مراتع، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور 
جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلباني ممنوع 
اس��ت و در صورتي كه در نتيج��ه  بي مباالتي حريق در 
جنگل به وقوع بپيوندد مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه 

تا يك سال محكوم خواهد شد.
عالوه بر اي��ن در ماده ۲ و ۲۲ قان��ون نحوه جلوگيري از 
آلودگي هوا  نيز اش��اره ش��ده كه اقدام به هر عملي كه 
موجبات آلودگي هوا را فراهم كند ممنوع است و پخش 
و انتش��ار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز 
در هواي آزاد ممنوع است.سال گذشته رضا افالطوني 
- مديركل وقت دفتر حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور - اظهار كرده بود كه طبق مكاتبات 
انجام شده با دادستان كل كشور مقرر شده است افرادي 
كه به طور عمدي جنگل ها و مراتع را به آتش مي كشند، 
به حداقل ۱۰ سال حبس محكوم شوند و از آنجايي كه بر 
اساس اصل ۴۵ قانون اساسي، مرتع و جنگل ها جزو انفال 
عمومي تلقي مي شود و دولت تنها نسبت به مديريت اين 
عرصه ها وظيفه دارد و منابع طبيعي به عنوان ميراثي است 
كه از گذشته به ارث رسيده و امانتي است براي آيندگان 
بنابراين تكليف داريم به لحاظ شرعي و قانوني از منابع 

طبيعي حفاظت كنيم.
مس��عود منصور، رييس س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كشور، نيز سال گذشته در نامه اي به ادارات 
كل منابع طبيعي استان ها از آنان خواست با  توجه به شروع 
فصل بهار و افزايش دماي هوا برنامه ريزي هاي الزم براي 
پيشگيري از وقوع حريق در جنگل ها و مراتع را  در دستور 
كار خود قرار دهند و در اين دس��تورالعمل پيشگيرانه 
خواستار برگزاري كالس هاي ترويجي و آموزشي براي 
دامداران، كشاورزان و  بهره برداران و مجريان طرح هاي 
منابع  طبيعي شد.  اين در حالي است كه درويش معتقد 
اس��ت برخي كشاورزان به كارشناس��ان دولتي اعتماد 
ندارند اما به سازمان هاي مردم نهاد اعتماد دارند بنابراين 
اگر دولت به س��ازمان هاي مردم نهاد توجه كند و اجازه 
فعاليت هاي درخورتري را دهد، س��من ها مي توانند با 
كشاورزان ارتباط برقرار و به آنان ثابت كنند كه الزم نيست 
كاه و كلش باقي مانده محصوالت خود را آتش بزنند كه 
در بسياري از موارد نيز باعث ايجاد آتش سوزي در مراتع 

و جنگل ها مي شود.

باورغلطيكهجنگلهاراطعمهآتشميكند
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