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يادداشت- 1

زخم ناسور معيشت بازنشستگان
اخي��را  نوبخ��ت  آق��اي 
اظهارنظرهاي��ي درخص��وص 
بحث متناسب س��ازي حقوق 
ض��رورت  و  بازنشس��تگان 
مطالب��ات  ب��ه  پاس��خگويي 
اين قش��ر مط��رح كرده اند كه 
ب��ه نظ��ر مي رس��د ض��روري 
اس��ت مورد توجه مس��ووالن 
تصميم ساز در كميسيون تلفيق و س��اير نمايندگان نيز 
قرار بگيرد. در ش��رايط فعلي موضوع روز بازنشس��تگان، 
موض��وع متناسب س��ازي و در واقع تبعيضي اس��ت كه 
ميان بازنشس��تگان كش��وري و بازنشس��تگان سازمان 
تامين اجتماعي به وجود آمده اس��ت. همان طور كه حتما 
مستحضريد تا پايان س��ال98 دريافتي شاغلين كشوري 
حداق��ل 50درصد افزايش پي��دا كرد. بع��د از اين مرحله 
اعالم ش��د كه قرار اس��ت دريافتي بازنشستگان كشوري 
نيز متناسب س��ازي ش��ود. در واقع بازنشستگان كشوري 
هم از 50درصد افزايش دريافتي ها اس��تفاده كردند و هم 
اينكه در ادامه از 10ه��زار ميليارد توماني اضافه تخصيص 
داده ش��ده توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه بهره بردند. 
اين موارد و تخصيص ها باعث ش��د تا عقب ماندگي و گپ 
زيادي ميان دريافتي بازنشس��تگان تامي��ن اجتماعي و 
ساير بازنشستگان ايجاد شود. اين تفاوت هاي عيان، باعث 
ناراحتي بازنشستگان شد و فشار زيادي را روي كانون هاي 
بازنشستگي و البته نهادهاي تصميم ساز ايجاد كرد تا اين 
مطالبات را به گوش مس��ووالن برس��انند. طي هفته هاي 
اخير بارها مسووالن كانون عالي بازنشستگان جلساتي را با 
آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار كردند تا 
مشكالت اين بخش حل و فصل شود. آقاي نوبخت هم نظر 
مثبتي براي بهبود معيشت بازنشستگان دارند. در واقع ايده 
آقاي نوبخت اين است كه كانون فرمولي را تدارك ببيند تا 
مبتني بر آن بخشي از اين عقب ماندگي بازنشستگان تامين 
اجتماعي جبران شود. اين در حالي است كه ايده افزايش 
50درصدي دريافتي حقوق بازنشستگان كشوري بعد از 
افزايش حقوق 50درصدي شاغلين ايجاد شده، در حالي 
كه افزايش حقوق شاغلين بخش تامين اجتماعي يك بار 
در سال و با اعداد و ارقام بسيار پايين تر توسط شوراي عالي 
كار )حتي پايين تر از نرخ تورم جامعه( انجام مي ش��ود. بر 
اين اساس كانون بازنشستگان جلساتي را با آقايان قاليباف 
و نادران برگزار كرده تا مطالبات را به گوش مجلسيان نيز 
برسانند. اما به نظر مي رس��د كه توجهي به اين خواسته ها 
نشده اس��ت. حرف كلي اين اس��ت كه اين تبعيض بايد از 
ميان برود؛ اگر اين تبعيض از ميان نرود، هيچ فرد و گروهي 
نمي تواند جلوي بازنشستگان براي اعتراض را بگيرد. ممكن 
اس��ت كانون تا حدي بتواند مردم را قانع كند اما زماني كه 
ما هم نتوانيم اس��تدالل منطقي براي بازنشستگان ارايه 
كنيم، تبعات خطرناكي متوجه كشور خواهد شد، چراكه 
اين گروه از بازنشس��تگان احس��اس تبعيض مي كنند و 
تالش خواهند كرد تا نس��بت به اي��ن تبعيض ها اعتراض 
كنند. حرف صريح من متوجه آقاي��ان نادران و قاليباف در 
مجلس است كه به نظر مي رس��د در برابر مطالبات قانوني 
بازنشستگان س��نگ اندازي مي كنند. اين مسووالن بايد 
بدانند كه اعتراضات بازنشستگان را كانون هاي بازنشستگي 
برنامه ريزي نمي كنند، اين بازنشستگان احساس مي كنند 
كه با وجود تالش هايي كه براي اقتصاد كشور كشيده اند، 
امروز به مطالبات آنها بي توجهي مي شود. بنابراين نخستين 
بح��ث، در بحث بازنشس��تگان پاي��ان دادن ب��ه تبعيض 
دامنه داري اس��ت كه ميان بخش هاي مختلف وجود دارد 
و بايد هر چه سريع تر به اين تبعيض ها پايان داده شود. اگر 
به اين مطالبات توجه نشود، اين موضوع عواقب خطرناكي 
براي كميسيون تلفيق و مجلس و كل كشور خواهد داشت. 
موضوع مهم بعدي بدهي دامنه دار دولت به سازمان تامين 
اجتماعي است كه براساس قانون تا پايان برنامه ششم بايد 
به صفر مي رسيد. دولت همان طور كه براي حل مشكالت 
اقتصادي خ��ود ش��ركت هاي س��ودده دولت��ي را واگذار 
مي كند، مي تواند تعدادي از اين شركت هاي سودده را نيز 
براي پرداخت بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي 
تخصيص دهد. بين 300 تا 350 هزار ميليارد تومان بدهي 
دولت به سازمان تامين اجتماعي است، اگر دولت ها به موقع 
اين بدهي را پرداخت مي كردند اين منابع با سرمايه گذاري 
مناس��ب تا به امروز به بي��ش از يك تريلي��ون و 400هزار 
ميليارد تومان رس��يده بود و اين رقم قادر بود بخش��ي از 
مش��كالت تامين اجتماعي را جبران كند. اين محاس��به 
ما نيس��ت، اين محاسبه نهادهاي مس��وول و كارشناسان 
متخصص است. اين سرمايه اي بسيار باالست كه سازمان 
تامين اجتماعي با اس��تفاده از آن مي توانست هم حقوق 
بازنشستگان را متناسب با شرايط اقتصادي افزايش دهد 
و هم خدمات درماني و بهداش��تي مطلوب تري ارايه كند 
و هم س��اير نيازهاي مخاطبان خود را پاسخ دهد. سازمان 
تامين اجتماعي هرگز باري بر دوش نظام سياس��ي نبوده 
است؛ اما اين مس��ووالن بوده اند كه همواره دست در جيب 
سازمان كرده اند و كارايي سازمان را كاهش داده اند. بنابراين 
نمايندگان كميسيون تلفيق و ساير مسووالن بايد بدانند 
زخم هايي كه بر پيكره معيشت بازنشستگان وارد آمده، ديگر 
به شكل ناسور و عميق درآمده است. بازنشستگان احساس 
مي كنند تبعيض عميقي ميان آنها و س��اير بازنشستگان 
كشوري و... ايجاد شده است. زماني كه حرف آنها به گوش 
مسووالن نرسد يا تالشي براي پاسخگويي به مطالبات آنها 
انجام نشود، طبيعي است كه طيف هاي مختلف بازنشسته 
خود به ميدان خواهند آمد تا صداي اعتراض خود را به گوش 
مسووالن برسانند. اين زخم ناسور بايد مورد مراقبت و درمان 

قرار بگيرد و اين تبعيض بايد جاي خود را به عدالت دهد.

علي دهقان كيا

شوراي شهر تهران به افزايش 50 درصدي عوارض ساختماني راي داد

سبقت رشد عوارض ساختماني از تورم
گروه راه و شهرسازي| ديروز با موافقت اعضاي شوراي 
شهر تهران، نرخ عوارض س��اختماني، نرخ عوارض تردد 
جهت مديريت ترافيك، نرخ عوارض حفظ و گس��ترش 

فضاي س��بز و نرخ عوارض پارك حاشيه اي تصويب شد. 
اعضاي شورا در دويست و شصت و هشتمين جلسه علني 
ش��ورا اليحه ش��هردار تهران مبني بر »اصالحيه مصوبه 

تعيين عوارض ت��ردد جهت مديري��ت ترافيك، كاهش 
تقاضاي سفر و كنترل آلودگي هوا در س��ال 1399« را با 
25 درصد افزايش به تصويب رساندند. همچنين بر اساس 

اليحه تعيين نرخ عوارض پارك حاشيه اي در سال 1400 
نرخ پايه عوارض پارك حاشيه اي از 20 درصد به 25 درصد 
صفحه 5 را بخوانيد افزايش يافت.  

 رييس انجمن
  واردكنندگان تجهيزات پزشكي

 شفاف سازي كرد

 جلسه غيرعلني بررسي بودجه 
در مجلس برگزار شد

 نظارت بر عملكرد نوردي ها
 دشوار است

پاسخ وزير بهداشت به حاشيه هاي 
واكسن روسي: 

اجازه موج سواري اقتصادي نمي دهم

 ماجراي
  گم شدن 1/3ميليارد 

ارز ترجيحي 

 پاي روحاني 
به بهارستان باز مي شود؟

ابطال معامله صوري 
در بورس كاال

 واكسن را اول
 به خانواده خودمان 

تزريق مي كنيم
توليد خودروسازان نزولي شد

افت توليد خودرو در دي 99
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 بي اثر بودن
 كاهش نرخ ارز برقيمت ها 

 گذار
 ناگزير !

 نابينايي استراتژيك 
در خصوص كسب و كار خرد

 اقتصاد كالن 
و ظرفيت بازار سرمايه

اثر عوارض 50 درصدي 
ساخت بر مسكن

برخي اين پرس��ش را مطرح 
مي كنند كه چ��را با كاهش 
نرخ ارز، قيمت كاالها كاهش 
نمي يابد. دليلش اين است كه 
در اقتصاد ايران، اوال كاهش 
ن��رخ ارز ي��ك رون��د باثبات 
نداشته تا سيگنال هاي خريد 
و كاهش هزينه تمام ش��ده 
براي مدت چند ماه ايجاد شود، دوما بخش خصوصي 
و توليد تقويت نش��ده و س��اختار اقتصاد وابس��ته به 
واردات و فروش نفت و ارز صادراتي اس��ت و همه اين 
مسائل باعث شده كه حساس��يت روي ارز زياد شود 
و حتي ش��اخص بورس با افزايش نرخ ارز باال مي رود 
و با كاهش نرخ ارز كاهش مي يابد.  اين مطالب نشان 
مي دهد كه شرايط ساختاري به گونه اي نيست كه با 
كاهش نرخ ارز براي چند ماه انتظار كاهش قيمت ها را 
داشته باشيم. لذا با كاهش نرخ ارز نبايد انتظار داشت 
قيمت ها در بازارهاي ديگر هم به سرعت كاهش يابد 
چرا كه اين موضوع نياز به زمان و به ثبات رسيدن بازار 
ارز دارد.كم شدن نرخ ارز از 30 هزار تومان به 24 هزار 
تومان فعلي را نمي توان كاهش نرخ ارز ناميد و انتظار 
كاهش قيمت ها در ديگر بخش هاي اقتصاد كشور را 
داش��ت چرا كه اين موضوع زمان بر خواهد بود، اقتصاد 
ايران متكي به نفت است و اقتصاد مستقل توليدي ندارد 
بنابراين نيروي محركه آن دولت است كه با يك اقتصاد 
آزاد كامال متفاوت است. در چنين اقتصادي كه قيمت ها 
دس��توري مطرح مي ش��ود نمي توان واژه چسبندگي 
قيم��ت را در آن به كار برد چرا ك��ه اين اصطالح علمي 
در اقتصادهاي باز كاربرد دارد و در اين جوامع فروشنده 
تمايلي به كاهش قيمت نش��ان نمي ده��د. در اقتصاد 
آزاد اي��ن بخش خصوصي اس��ت ك��ه زمام ام��ور را به 
دس��ت مي گيرد اما متاس��فانه در اقتصاد دولتي ايران، 
بازار نمي تواند آنطور كه بايد و شايد كار كند. در چنين 
اقتصادي به دلي��ل مداخالت داخلي انگي��زه از بخش 
خصوصي گرفته مي ش��ود چرا كه هم تناسب قيمت ها 
بر هم مي ريزد هم اينكه ق��درت برنامه ريزي و برآورد از 
فعاالن اقتصادي گرفته مي شود.  در اقتصاد ايران متكي 
به صادرات نف��ت و واردات كاال هس��تيم يعني هر چه 
بيشتر نفت بفروش��د به واردات آن نيز افزوده مي شود، 
بنابراين زماني كه فروش نفت كم ش��ود، ميزان واردات 
نيز كاهش مي يابد و از سوي ديگر با توجه به نبود توليد 
داخل و كمبود عرضه شاهد باال رفتن قيمت ها خواهيم 
بود. دولت بايد فضاي كسب و كار براي توليد بيشتر در 
داخل را فراهم كند اما متاس��فانه در حال حاضر توليد 
ما ريش��ه داخلي ندارد و عمده واردات ما نيز به صورت 
كاالهاي نيمه آماده اي وارد مي ش��ود ك��ه در اينجا به 
كاالي نهايي تبديل  شود نه اينكه مواد خامي باشند براي 
توليد يك كاال.  ادامه در صفحه7

در روزه��اي اخي��ر ش��اهد 
مخالف��ت دو مقام مس��وول 
ب��ا قيمت گ��ذاري كااله��ا و 
خدمات بوديم. دو مقامي كه 
به لحاظ مواضع سياس��ي اگر 
نه مخال��ف يكديگ��ر حداقل 
آنكه از يك جنس نيس��تند. 
عليرض��ا رزم حس��يني، وزير 
صمت با اعالم اينكه با هرگونه قيمت گذاري دس��توري 
مخالفم، گفت: »معتقدم كه به عنوان بخش دولتي بايد 
به دنبال سياستگذاري، تسهيل ش��رايط براي توليد و 
جذب سرمايه گذار و اين گونه كارهاي حاكميتي باشيم 
و ديگر كارها از قبيل قيمت گ��ذاري، كنترل و نظارت بر 
بازار را به همين تشكل ها، انجمن ها و بخش خصوصي 
توانمند مانند ديگر كشورهاي توسعه يافته واگذار كنيم.« 
)دنياي اقتصاد- 99/11/11(  فريدون عباس��ي، رييس 
كميسيون انرژي مجلس نيز از جمله داليل كمبود گاز 
را عدم صرفه جويي از سوي مردم و نبود مديريت منسجم 
در ح��وزه انرژي دانس��ت و گفت: معتق��دم بايد قيمت 
حامل هاي انرژي از جمله آب و برق واقعي شود، در واقع 
بايد هزينه تمام شده آن از مصرف كننده دريافت شود تا 
بتوان آن را در حوزه ايجاد زيرس��اخت ها سرمايه گذاري 
كرد. )ايران – 99/11/11(   ادامه در صفحه7

اگر ق��رار باش��د ي��ك ايراد 
اساسي و يك مشكل بنيادين 
را در خص��وص راهبردهاي 
اقتصادي دولت آقاي روحاني 
مطرح كنيم، رويكردي است 
كه اين دولت نسبت به كسب 
و كار كوچك و متوسط به كار 
گرفته و راهبردهاي ضروري 
اس��ت كه مي بايس��ت در اين زمينه به كار بگيرند اما 
نگرفته اند. دولت هيچ محرك مال��ي قابل توجهي يا 
هيچ راهبرد اثرگذاري در خصوص بهبود شاخص هاي 
اين نوع مشاغل ارايه نكرد. معتقدم محور تفكري كه 
هر كابينه اي بايد در پيش بگيرد احياي كسب و كار 
خرد است. چرا كه زيربناي هر نوع رشد پايداري از اين 
نوع مشاغل ايجاد مي ش��ود. در همه جاي دنيا گفته 
مي شود بوروكراسي دولت وسيله اي براي خدمت به 
كسب و كار خرد، است در حالي كه دولت يك چنين 
هدفي را مورد توجه قرار نداده اس��ت. در شرايطي كه 
قرار بود دولت ها در ايران )واساسا همه جاي دنيا( به 
وسيله اي براي احيا و رشد مش��اغل خرد بدل شوند، 
بدل به هدف و كانون تصميم سازي ها شده به گونه اي 
كه كل بودجه كش��ور صرف هزينه هاي جاري دولت 
مي شود.   ادامه در صفحه6

ش��رايط اقتص��ادي اي��ران 
در س��ال هاي گذش��ته ب��ه 
ش��كلي پيش رفته كه امروز 
بخش مهم��ي از جامعه در 
كنار درآمده��اي ثابت خود 
به دنب��ال به دس��ت آوردن 
درآمدهاي��ي هس��تند كه 
گذران زندگ��ي را براي آنها 
تس��هيل كند. در واقع حضور بخش مهمي از جامعه 
در بازاره��اي مختلف نش��ان دهنده دو موضوع مهم 
اس��ت. نخس��ت آنكه با توجه به افزايش هزينه هاي 
جاري، بخش مهمي از جامعه ب��راي گذران زندگي 
و برطرف كردن نيازهاي جاري، ني��از به درآمدهاي 
جداي از حقوق و درآمدهاي ثابت شان دارند. از سوي 
ديگر با توجه به نرخ باالي تورم و سقوط ارزش ريال، 
بخش��ي از جامعه نيز نگران اين هس��تند كه ارزش 
پس اندازهاي ريالي شان افت كند و از اين رو به دنبال 
تبديل پس اندازهاي شان به ارزشي جز ريال هستند. 
در سال هاي گذشته ما بارها ديده ايم كه وقتي شرايط 
يك بازار تغيير مي كند و قيمت ها در آن افزايش پيدا 
مي كنند، حجم قابل توجهي از نقدينگي سرگردان 
به اين بازارها هج��وم مي آورند و همين موضوع نظم 
بازار را بر هم مي زند.   ادامه در صفحه2

پارلم��ان ش��هري پايتخت 
 50 افزاي��ش  ب��ه  دي��روز 
درصدي عوارض ساختماني 
داد.  راي  س��ال 1400  در 
مس��اله اي كه دامنه دريافت 
عوارض ب��راي س��اخت هر 
متر مربع واحد مس��كوني را 
در مناط��ق مختل��ف تهران 
به حدود يك ميليون 300 هزار توم��ان تا 2 ميليون 
تومان افزايش خواهد داد. ب��ه عبارتي هزينه عوارض 
س��اختماني يك آپارتم��ان 100 مت��ري در مناطق 
جنوبي تهران حدود 130 ميليون تومان و در مناطق 
شمالي پايتخت حدود 200 ميليون تومان خواهد بود. 
اگر چه س��هم اين عوارض در قيمت هاي كنوني براي 
مناطق جنوبي تهران ح��دود 5 درصد و براي مناطق 
ش��مالي حدود 3 درصد برآورد مي شود، اما بي گمان، 
در س��ال آينده و با افزايش هر چند ناچيز قيمت هاي 
ملك، اين سهم نيز دستخوش تغيير خواهد شد و سهم 
آن از قيمت معامله ش��ده نيز كاهش خواهد يافت.  با 
وجود اين، با توجه به اينكه ميانگين رشد قيمت هر متر 
مربع مسكن طي سه سال گذشته از حدود 5 ميليون 
تومان به 27 ميلي��ون و 300 هزار توم��ان در دي ماه 
سال جاري رسيده است...   ادامه در صفحه7

گزارش روز
فرشاد مومني ، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي:

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي اظهار داشت: هر 
كارشناس منصفي ناگزير است با وجود همه انتقاداتي 
كه ب��ه جهت گيري هاي اتخ��اذ ش��ده از هيات وزيران 
داشته در مقايسه با آنچه كه در كميسيون تلفيق انجام 
داده با قاطعي��ت بگويد كه هزاران رحم��ت بر دولت در 
مقابل آنچه كميس��يون تلفيق انجام داده است. فرشاد 
مومني در گفت وگويي با خبرگ��زاري »ايلنا« در مورد 
افزايش بودجه عمومي كش��ور در كميس��يون تلفيق 
اظهار داشت: در حالي كه ش��ديدترين انتقادات چه از 
ناحيه بخش عمومي، دانش��گاهي و جامعه مدني و چه 
از ناحيه طيف هاي مختل��ف فكري و سياس��ي درون 
مجلس بر انبساط افراطي نزديك بر 4۶ درصدي سند 
اليحه بودجه سال 1400 نسبت به سال گذشته موضوع 
فراگيري بود كه رسانه ها و حلقه هاي مختلف ذي نفعان 
بحث مي كردند؛ با كمال شگفتي و نگراني شديدتر شاهد 
اين هستيم كه كميس��يون تلفيق يك رشد نزديك به 
35 درصدي به آن انبساط مالي افراطي پيش بيني شده 
در س��ند اليحه بودجه 1400 اعمال كرده و از اين نظر 
كشور را در لبه پرتگاه بسيار خطرناكي قرار داده كه بايد 

از همه اهل درد و نظر كمك خواست تا با روشنگري هاي 
بايسته خود اكثريت نمايندگان مجلس را متوجه عواقب 
شوم، خطرناك و فاجعه ساز اين تحول چشمگير بكنند. 
وي ادام��ه داد: اين موضوع ياس و س��رخوردگي جديد 
و بس��يار خطرناك تر راجع به ماهيت جهت گيري هاي 
مجلس جديد را پدي��د مي آورد و آنهايي ك��ه با اوصاف 
انقالبي و از اين قبيل مورد خطاب قرار مي دادند به واقع 
جاي شگفتي است كه چگونه كساني را به كميسيون 
تلفيق فرستادند كه چنين اقدام خطرناكي را انجام دهند 
و اندازه بودجه عموم��ي را از 841 هزار ميليارد تومان به 
1143 هزار ميلي��ارد تومان برس��انند. مومني تصريح 
كرد: ابتدايي ترين نكته در اين زمينه اين اس��ت كه در 
چارچوب همان رويكرد حكوم��ت كوته نگرانه، رانتي و 
حامي پرورانه كه متاسفانه در اقتصادهاي توسعه نيافته 
رانتي وجود دارد، نمايندگان محترم كميسيون تلفيق 
گوي س��بقت را از همتاي��ان خود در س��ازمان برنامه و 
بودجه و هيات وزيران ربودن��د و جلوه هايي از در افتادن 
در دام رويكرد چرتكه اي به بودجه از خود نش��ان دادند. 
هر كارشناس منصفي ناگزير است با وجود همه انتقاداتي 

كه به جهت گيري هاي اتخاذ شده از هيات وزيران داشته 
در مقايسه با آنچه كه در كميس��يون تلفيق انجام داده 
با قاطعيت بگويد كه ه��زاران رحمت بر دولت در مقابل 
آنچه كميس��يون تلفيق انجام داده است. استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي خاطرنشان كرد: من در نهايت 
خض��وع و ادب به نمايندگاني كه باي��د در صحن علني 
مجلس تصميم بگيرند گوشزد مي كنم؛ در اقتصادهايي 
كه با بحران قس��مت عرضه كل روبرو هستند انبساط 
افراطي مالي به معناي پرتاب كردن كل فرودس��تان به 

انتهاي باتالق فالكت و فقر خواهد بود و اين مساله فراتر 
از آن چيزي است كه در كش��ورهاي صنعتي به عنوان 
سوءاستفاده از توهم پولي شهروندان در آستانه سيكل 
سياس��ي از آن نام برده مي ش��ود. بنابراين با اطمينان 
عرض مي كنم اگر نماين��دگان مجلس در صحن علني 
اين اوضاع وحش��تناك و نابس��امان را به اعتبار مصوبه 
كميسيون تلفيق را اصالح نكنند ما چشم اندازي از تورم 
بسيار شديدتر از آنچه در 3 سال اخير با آن روبرو بوديم، 
خواهيم داشت.  ادامه در صفحه2
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تكليف كليات بودجه س��ه ش��نبه اين هفته در مجلس 
مشخص خواهد شد. اين جديدترين خبري است كه روز 
گذشته از بهارستان به گوش رسيد و به نظر مي رسد با نهايي 
شدن گمانه زني ها سرانجام نمايندگان مجلس يازدهم در 
پيش از پايان هفته جاري مش��خص خواهند كرد كه سر 
همراهي با اليحه دولت را دارند يا پس از حدود دو ماه بحث 

و جدل حتي به كليات بودجه نيز راي نخواهند داد؟
در ش��رايطي كه طبق اعالم اعضاي كميس��يون تلفيق، 
بررسي اليحه بودجه سال 1400 از روز 14 بهمن در صحن 
علني مجلس كليد خواهد خورد، روز گذشته )يكشنبه( 
نمايندگان مجلس در يك جلسه غيرعلني به بررسي اين 
اليحه پرداختند، موضوعي كه سوال ها و ابهام هايي را به 
وجود آورد. با توجه به اينكه در هفته هاي گذشته بحث و 
گمانه زني هاي فراواني درباره نظر مجلس نسبت به اليحه 
پيش بيني شده از سوي دولت مطرح شده و با وجود آنكه 
با رسيدن به نيمه بهمن، دو ماه است كه اليحه در اختيار 
نمايندگان است و هنوز تكليف برنامه اقتصاد ايران براي سال 
آينده مشخص نيست، به نظر مي رسيد برگزاري يك جلسه 
علني كه پس از چكش كاري دو ماه بودجه در بهارستان، 
تا حدي تصور نمايندگان از اليحه را معلوم كند گزينه اي 
خواهد بود كه به اجرا در مي آيد اما س��رانجام نمايندگان 
ترجيح دادند، نخستين جلسه در صحن را به شكل غيرعلني 
برگزار كنند. مجلس يازدهم در ماه هاي گذشته نيز براي 
بررسي بسياري از طرح ها و قوانين جلسات غيرعلني برگزار 
كرده بود و حاال به نظر مي رس��د همين رويه در تدوين و 

تنظيم بودجه نيز ادامه پيدا كند.
در جلس��ات غيرعلني در كنار آنكه جزيياتي از مذاكرات 
نمايندگان منتشر نمي شود، نمايندگان دولت نيز به شكل 
جزئي در جريان صحبت ها قرار نمي گيرند و اين موضوع 

مي تواند بررسي هاي آينده را با سواالت بيشتر همراه كند.

    گزارش كميسيون تلفيق براي نمايندگان
محمدباقر قاليباف در آغاز جلس��ه علني روز يكشنبه در 
توضيح نشس��ت غير علني اظهار كرد: از ساعت ۸صبح 
جلسه غيرعني آغاز شد و اين نشست تا ساعت 10 ادامه 
داش��ت. در اين جلسه درباره مس��ائل مربوط به بودجه و 
گزارش كميسيون تلفيق بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
محمدحسين فرهنگي سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز 
درباره چگونگي برگزاري اين نشست توضيحاتي ارايه داد. او 
گفت: در جلسه غير علني نزديك به دو ساعت بحث بودجه 
را داش��تيم علت اينكه اين جلسات به صورت غير رسمي 
و غير علني برگزار مي ش��ود آن است كه بايد در جلسات 
رسمي ضوابط و آيين نامه را رعايت كرد و تقسيم بندي ها 
براي صحبت كردن تمامي نمايندگان مطابق با آيين نامه 
در جلسه رسمي امكان پذير نيست. در اين جلسه رييس 
تلفيق در دو نوبت يعني ابتدا و انتهاي نشست و نايب رييس 
تلفيق در ابتداي نشست توضيحاتي را بيان كرد 10 نفر از 
نمايندگان هم ديدگاه هاي خود را مطرح كردند از جمله 
نقاط قوت بودجه ش��فافيت، توجه به پروژه هاي عمراني 
در قالب محروميت زدايي، تفويض اختيار در اس��تان ها، 

كاهش تمركزگرايي، انضباط بودجه به خصوص در بودجه 
شركتهاي عمراني بيان شد.

فرهنگي بار ديگر ب��ه مخالفت ها و انتقادات نمايندگان از 
وضعيت اليحه بودجه نيز اشاره كرد و درباره مباحث مطرح 
شده در اين نشست غيرعلني گفت: مخالفان معتقد بودند 
كه وقتي دولت با مجل��س همراهي نمي كند چه دليلي 
دارد كه مجلس بودجه را تصويب كند دولت هم اين نوع 
بودجه ريزي را قبول ندارد. مخالفان به مواردي درجزييات 
بودجه اشاره داشتند. در اين جلسه راي گيري صورت نگرفت 
و جلس��ه بدون تصميم گيري پايان يافت؛ اين نشست در 
حد بيان ديدگاه ها و نظرات نمايندگان بود. حرف مخالفان 
اين بود كه اليحه دولت به معناي بودجه نويس��ي نيست 
از جمل��ه آن به اجازه جابه جاي��ي ۶0 درصدي در بودجه 
جاري و 40 درصدي در بودجه عمراني اشاره داشتند. البته 
كميسيون تلفيق س��عي كرده نظم و انضباطي به بودجه 
دهد كه در صورت تصويب كليات اي��ن انضباط جاري و 

حاكم خواهد شد.
اين اظهارات در حالي صورت گرفته كه نمايندگان عضو 
كميسيون تلفيق در روزهاي گذشته، تغييرات قابل توجهي 
را در اليحه بودجه پيشنهادي دولت تصويب كرده اند و كار 
تا جايي پيش رفته كه دولت مي گويد بودجه فعلي فاصله 
قابل توجهي با طرح پيش��نهادي ابتدايي دارد و اگر بنا بر 
اجراي تمام اين تغييرات باشد، آن را قبول نخواهند كرد. 
تحت تاثير همين اظهارات بوده كه مجلس ابتداي هفته 
جاري تهديد كرد در صورتي كه بنا باشد دولت اصالحات 

مدنظر مجل��س را نپذيرد، احتمال آنك��ه كليات بودجه 
تصويب نش��ود وجود خواهد شد و در اين صورت مجلس 
يك بودجه س��ه دوازدهمي براي بهار سال آينده تصويب 
مي كند و بررس��ي كليات احتماال به جلسات سال آينده 
موكول خواهد ش��د. اين در حالي است كه از ارديبهشت 
سال آينده فرايند انتخابات رياست جمهوري آغاز خواهد 
شد و بر اساس برنامه ريزي وزارت كشور، انتخابات در خرداد 
ماه سال آينده برگزار خواهد شد و از نيمه تابستان، دولت 
جديد بر سر كار مي آيد. از اين رو بايد ديد چه سرنوشتي در 
انتظار بودجه در فصل انتخابات خواهد بود. از سوي ديگر 
با نزديك ش��دن به انتخابات، قطعا صف بندي جناح هاي 
مختلف سياسي نيز روشن تر خواهد شد و در چنين فضايي 
به نظر مي رسد اردوگاه انتخاباتي دولت و مجلس جدا از هم 
تشكيل مي شود و اين خطر وجود دارد كه مباحث سياسي، 

بر اقتصاد سايه بيندازند.

     بازگشت روحاني به مجلس؟
در ميان اختالف نظرهاي سياسي، آنچه كه در زمان تحويل 
اليحه بودجه به مجلس رخ داد خود بر آتش اختالفات دميد. 
حسن روحاني جز جلسات ابتدايي مجلس يازدهم، به دليل 
شيوع كرونا و با توجه به توصيه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا 
در جلسات مجلس شركت نكرده و حتي در زمان بررسي 
صالحيت وزير پيشنهادي صمت نيز در ميان نمايندگان 
حاضر نشد. هرچند به نظر مي رسيد امكان قائل شدن يك 
استثنا در زمان تحويل بودجه وجود دارد اما سرانجام اين 

حسينعلي اميري معاون پارلماني روحاني بود كه اليحه را 
تقديم هيات رييسه مجلس كرد. اين رويكرد رييس جمهور 
با انتقاداتي از سوي نمايندگان مواجه شد و در همان زمان 
باقر قاليباف در اعتراض به اين حركت، تصميم گرفت صحن 

علني را ترك كند و نايب رييس او بودجه را تحويل بگيرد.
با وجود آنكه به نظر نمي رس��د تغييري در پروتكل هاي 
اعالمي ستاد مقابله با كرونا به وجود آمده باشد اما مجلس 
دوباره صحبت از دعوت از رييس جمهور به بهارستان كرده 
است. فرهنگي در اين باره گفته: روز سه شنبه، ابتدا مخالفان 
و موافقان صحبت مي كنند و بعد نوبت به توضيحات نماينده 
دولت است اگر رييس جمهور به مجلس تشريف بياورند 
توضيحات مي دهد وگرنه آقاي نوبخت توضيح خواهند داد. 
در هر صورت پيش بيني آن است در روز سه شنبه تكليف 
كليات مشخص ش��ود در صورت تصويب كليات مجلس 
بالفاصله وارد جزييات مي ش��ود ك��ه در ابتدا بخش هاي 
درآمدي و بعد هزينه اي بررسي مي شود. از رييس جمهور 
دعوت شده ولي اينكه تشريف بياورند يا نه ما اطالعي نداريم.

با وجود تمام اين گمانه زني ها احتماال با آغاز جلسه علني 
بررسي بودجه در سه شنبه هفته جاري، سرانجام زمان آن 
مي رسد كه نمايندگان دغدغه هاي خود درباره سال آينده 
را مطرح كنند و نماينده دولت به آنها پاسخ دهد تا مشخص 
شود كه كليات بودجه قابل اجراست يا باز هم كار به دولت 
ارجاع داده خواهد ش��د. بايد ديد آيا رييس دولت تصميم 
مي گيرد اين بار به مجلس برود يا نوبخت و ديگر نمايندگان 

دولت به ابهامات مجلس پاسخ مي دهند.

رهنمود

سياست

اقتصاد كالن

ويژه
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حضور رهبر معظم انقالب در 
مرقد امام راحل و گلزار شهدا

همزمان ب��ا آغاز اي��ام اهلل دهه فجر و در آس��تانه 
چهل ودومين سالروز پيروزي شكوهمند انقالب 
اس��المي، حضرت آيت اهلل خامنه اي در نخستين 
ساعات صبح روز يكشنبه در مرقد بنيان گذار كبير 
انقالب اسالمي حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، 
ياد و خاطره امام عظيم الشأن ملت ايران را گرامي 
داشتند. رهبر انقالب اسالمي همچنين با حضور 
بر مزار شهيدان عالي مقام بهشتي، رجايي، باهنر و 
شهداي حادثه هفتم تير 1۳۶0، علّو درجات آنان 
را از خداوند متعال مسألت كردند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي سپس در گلزار شهيدان سرافراز حضور 
يافتند و ب��ه ارواح مطهر مدافعان اس��الم و ايران 

درود فرستادند.

آمادگي ايران براي تسهيل 
گفت وگوي طالبان و دولت

هيات طالبان به رياس��ت مال برادر كه در تهران 
به سر مي برد صبح ديروز با محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه كشورمان ديدار و گفت وگو كرد. 
ظريف در اين ديدار ضمن ابراز خشنودي از ايده 
تشكيل حكومتي همه شمول با حضور همه اقوام 
و گروه هاي سياسي در افغانستان اظهار داشت: 
تصميمات سياسي نمي تواند در خأل اتفاق بيفتد 
و تش��كيل حكومت همه ش��مول باي��د در يك 
فرايند مش��اركتي و با در نظر داش��ت ساختارها 
و نهاده��ا و قوانين بنيادي مانند قانون اساس��ي 
ش��كل گيرد. اعالم آمادگي جمهوري اس��المي 
ايران براي تسهيل گفت وگو بين طالبان و دولت 
و ديگ��ر گروه هاي افعانس��تاني بخش ديگري از 
صحبت هاي وزير امور خارجه كشورمان با طالبان 
بود و در اين ارتباط ظريف تاكيد كرد: مردم خوب 
افعانستان مظلوم واقع ش��ده اند جنگ و اشغال 
افعانس��تان لطمات سنگيني به مردم افعانستان 
وارد ساخته است، اميدوارم كه تمام تالش شما 
آن باشد كه آالم و مشكالت مردم هرچه زودتر به 
پايان رسد و با برقراري صلح در افعانستان هرچه 
زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود. در 
ابتداي اين ديدار رياست هيات طالبان گزارشي از 
روند صلح و گفت وگوهاي بين االفغاني ارايه كرد و 
تاكيد داشت كه روابط ايران و افغانستان همواره 
روابطي بر بنياد دوستي و حسن همسايگي بوده 
و اميدوار هس��تند كه با برقراري صلح و آرامش 
در افغانس��تان روابط دو كش��ور بي��ش از پيش 
گس��ترش يابد . مالبرادر در اين مالقات  با اشاره 
به نقش مخرب داعش در افعانستان و منطقه از 
روند گفت وگوهاي بين االفعاني اظهار خشنودي 
كرده، تشكيل دولتي همه شمول با حضور همه 
اقوام و گروه هاي سياس��ي را امري ضروري براي 

برقراري صلح كامل در افغانستان دانست.

در برابر تحريم پيروز شديم
رييس س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور گفت: 
آنچه ش��يريني س��الگرد انق��الب را دوچندان 
كرده، احساس پيروزي در برابر تهديد، تحريم و 

فشارحداكثري است.
در پيام سردار غالمرضا جاللي آمده است: 

»جش��ن چهل و دومين سالگرد پيروزي انقالب 
اس��المي ايران امس��ال در حالي برگزار مي شود 
كه درخ��ت تناور انقالب، س��رافرازتر، پوياتر و با 
نش��اط تر از هميش��ه است و ش��عارهاي انقالب 
اس��المي همچنان محور كانوني و قوام بخش به 
هويت جامعه ايراني اس��ت. اما مهم ترين ويژگي 
دهه فجر امس��ال، پيروزي و جش��ن ملي براي 
منكوب كردن دشمن در كارزار فشار حداكثري 
و عبور از تهديد است. آنهايي كه چشمان خود را 
براي فروپاشي نظام تيز و دل هاي خود را صابون 
زده بودند امروز مغموم تر از هميش��ه آمدن بهار 
پيروزي و رخت بربستن زمستان فشار حداكثري 
و روس��ياهي امثال ترامپ، بولتن، نتانياهو و بن 
س��لمان را نظاره گرند. چله دوم انقالب اسالمي 
اما چله قوي ش��دن است. ما هيچ راهي جز قوي 
شدن نداريم. تنها قوي بودن ايران و قرار گرفتن ما 
در قله هاي سياسي، اجتماعي، علمي، اقتصادي 
و دفاعي اس��ت كه مي تواند براي س��اكنين اين 
مرز و بوم آسايش، پيش��رفت و رفاه را به ارمغان 
آورد.  در آس��تانه ق��رن 14 هجري شمس��ي ما 
همچنان استوار، ايستاده ايم و يكي پس از ديگري 
چالش ها، س��ختي ها و بحران ها را كنار مي زنيم. 
مسير طوالني اس��ت اما افق دس��تيابي به گنج 
افتخار، رنج اين راه صع��ب و عبور از گردنه هاي 
پرپيچ و خم را برما گوارا مي كند.  آنچه شيريني 
و حالوت جش��ن ملي چهل و دومين س��الگرد 
انقالب اسالمي را دوچندان كرده است احساس 
پيروزي در برابر تهديد، تحريم و فشارحداكثري 
توامان از سوي جبهه استكبار است. قطعا دولت 
جديد امريكا نيز چاره اي ندارد كه در برابر قدرت 
ملي ايرانيان كرنش كند. حرف آخر اينكه انقالب 
اس��المي در تمامي طول حيات خ��ود دو ركن 
كليدي داشته و آن رهبري و مردم بوده است. بايد 
مراقب وسوس��ه خناسان و توطئه مكاران باشيم 
كه همانا هدف اصلي آنها تضعيف جايگاه رهبري 
و نقش آفريني مردم است. ياد شهدا، امام شهدا 
و هم��ه آنهايي كه در اين چهل و دو س��ال براي 
عزت و سربلندي ايران اس��المي هرچه داشتند 
در طبق اخالص گذاشتند گرامي مي  داريم و بر 
سيدالشهداي محور مقاومت قاسم سليماني كه 
هميشه سرباز اين انقالب بود، درود مي فرستيم.«

متوسط سرانه حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي 

بايد 8/8 ميليون تومان مي شد
رييس س��ازمان برنامه و بودجه از اقدام��ات الزم براي 
اجراي همسان س��ازي حقوق اعض��اي هيات علمي و 
كاركنان وزارت علوم، بازنشستگان و پرداخت مطالبات 
وزارت بهداش��ت در س��ال آينده خبر داد. محمدباقر 
نوبخت در اليو اينستاگرامي با مخاطبان صحبت كرد. 
وي در ابتداي س��خنان خود اعالم كرد كه برنامه او در 
س��ال آينده و بعد از پايان دولت برگش��ت به دانشگاه و 
ادامه فعاليت براي تدريس است و برنامه اي غير از اين 
نخواهد داشت. رييس سازمان برنامه و بودجه با اعالم 
اينكه درخواست هايي براي همسان سازي حقوق اعضاي 
هيات علمي وزارت علوم با وزارت بهداشت يا دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مطرح بود، توضيح داد: ما از اسفندماه سال 
گذشته مجوزهاي الزم را به وزارت بهداشت ارايه كرديم 
تا بتواند همسان سازي را اجرا كند كه بخش اول آن را نيز 
انجام داد اما ب��راي وزارت علوم در اليحه بودجه 1400 
پيش��نهادي مطرح كرديم كه در كميسيون تلفيق به 
تصويب نرسيد. وي افزود: با اين وجود طي مذاكره اي كه 
سازمان برنامه و بودجه با وزير علوم داشت هماهنگي هايي 
صورت گرفت تا بتوانيم به غير از برخي موارد تخصصي 
همسان س��ازي را در دانش��گاه هاي وزارت علوم مانند 
دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام دهيم. نوبخت گفت: 
براي كارمندان وزارت علوم نيز با توجه به اينكه پيش از اين 
مجوز استفاده از امتياز فصل دهم قانون مديريت خدمات 
كشوري صادر شده بود بار ديگر بر اجراي اين مجوز تأكيد 
كرديم، بنابراين نه تنها در مورد اعضاي هيات علمي بلكه 
كاركنان وزارت علوم نيز مانند دانشكده علوم پزشكي و 
وزارت بهداشت اين همسان سازي اجرايي خواهد شد. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به برنامه هاي 
دولت در بودجه سال آينده براي پرداخت مطالبات وزارت 
بهداشت و كاركنانش يادآور شد: در بودجه سال آينده 
منابع مربوط به وزارت بهداشت ۲.۳ برابر رشد كرده است 
كه در آن استخدام حداقل ۵۳ هزار نفري را پيش بيني 
كرده ايم كه البته اولويت با نيروهاي شركتي و قراردادي 
است. موضوع ديگري كه مورد اشاره رييس سازمان برنامه 
و بودجه قرار داشت همسان سازي حقوق بازنشستگان 
بود كه در سال جاري نيز اجرايي شد. نوبخت توضيح داد: 
براي بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز همسان سازي در 
دستور كار بوده ولي مدل و جدول و ضابطه انجام شده تا 
حدودي با يكديگر فرق مي كرد. رييس سازمان برنامه و 
بودجه ادامه داد: براي همسان سازي حقوق بازنشسته ها 
۵0 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد كه 1۸ هزار ميليارد 
تومان آن براي بازنشستگان كشوري و لشكري بود و همه 
آن مورد استفاده قرار گرفت ولي براي بازنشستگان تأمين 
اجتماعي ۳۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ايم. وي 
افزود: تعداد بازنشستگان لشكري و كشوري حدود دو 
ميليون و 400 هزار نفر است كه با توجه به منابع 1۸ هزار 
ميلياردي سرانه آنها به ۷.۵ ميليون تومان مي رسد. ولي 
براي بازنشستگان تأمين اجتماعي با ۳۲ هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده سرانه براساس تعداد ۳.4 ميليون 
نفري آنها حدود ۸.۸ ميليون تومان است. نوبخت گفت: 
طي آخرين مذاكرات صورت گرفته س��ازمان برنامه و 
بودجه به سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد داد كه مرحله 
دوم همسان سازي را نيز براساس منابع پيش بيني شده 
در دستور كار قرار دهد كه در اين رابطه براي سال آينده 

مصوباتي نيز داشته ايم. 

شتاب پيشرفت هرمز 
به همت بنياد بركت

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام بر 
شتاب پيشرفت و آباداني در جزيره هرمز تاكيد كرد. 
هشتمين جلسه ستاد راهبردي طرح پيشرفت و 
آباداني جزيره هرمز با حضور اميرحس��ين مدني، 
مديرعامل بنياد بركت و فريدون همتي اس��تاندار 
هرمزگان در ش��هر بندرعباس برگزار شد. در اين 
جلسه، مسائل و مشكالت موجود در طرح پيشرفت 
و آبادان��ي جزيره هرم��ز جهت تس��ريع در انجام 
پروژه هاي پيش بيني شده مورد بررسي قرار گرفت.

مديرعامل بنياد بركت در اين جلس��ه با اش��اره به 
اقدام��ات اين بنياد در جزيره هرمز گفت: مراس��م 
بزرگداش��ت روز ملي خلي��ج فارس ب��ا برگزاري 
رويدادهاي فرهنگي و با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري هاي اجتماعي در هرمز 
برگزار مي شود. اميرحس��ين مدني از آغاز فاز دوم 
ساخت رينگ جزيره هرمز خبر داد و افزود: عمليات 
اجرايي فاز اول اين رينگ فاز به طول 10 كيلومتر 
شامل ۷ متر عرض س��واره رو، يك و نيم متر عرض 
دوچرخ��ه رو بتن رنگي و دو و ني��م متر پياده روي 
مفروش به كف پوش بتني و سيس��تم روش��نايي 
سراسر مسير به پايان رسيده است. مديرعامل بنياد 
بركت با اشاره به سرمايه گذاري بيش از ۲۲۲ ميليارد 
ريالي اين بنياد در حوزه هاي اشتغال زايي، عمراني 
و زيربنايي در هرمز تصريح كرد: اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي و عمراني بنياد، مهاجرت معكوس را در 
جزيره هرمز رقم زده و باعث بازگشت يك هزار نفر 
از اهالي اين جزيره ش��ده است. مدني تصريح كرد: 
راه اندازي ۲44 طرح اش��تغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت باعث ايجاد بيش از ۷۳0 فرصت شغلي 
در هرمز شده است. وي تاكيد كرد: بايد با توجه به 
درخواست هاي مردمي نسبت به تسهيل دسترسي 
به س��احل مفنغ، اقدامات الزم بر اس��اس رعايت 
مولفه هاي زيست محيطي و بررسي هاي كارشناسي 
انجام گيرد. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به ساخت 
۳0 غرفه صنايع دستي در جزيره هرمز خاطرنشان 
كرد: اين غرفه هاي عرضه صنايع دستي با مشاركت 
بني��اد بركت در محدوده قلع��ه پرتغالي ها احداث 

خواهد شد. 

جلسه غيرعلني بررسي بودجه در مجلس برگزار شد

پايروحانيبهبهارستانبازميشود؟

ادامه از صفحه اول

كميسيون تلفيق كشور را در لبه پرتگاه خطرناكي قرار داد

اقتصاد كالن و ظرفيت بازار سرمايه

وي افزود: نمايندگان مجلس بايد توجه كنند؛ حتي اگر براي 
عزيزاني كه اين كار را انجام دادند حسن نيت قائل بشويم كه 
به حكم اخالق ديني بايد اينگونه باشد به آنها گوشزد كنيد 
كه حسن نيت براي پيشبرد منطقي امور الزم است اما كافي 
نيست، شرط كفايت كاربست عقل و درايت و تمكين نسبت 
به نظر كارشناسي است. اين اقتصاددان با هشدار نسبت به 
عواقب افزايش شاخص فالكت در كشور گفت: به صراحت 
مي گويم براساس آخرين تحليل ها دود اين سياست هاي 
انبساطي افراطي به چشم فرودست ترين اليه هاي اجتماعي 
خواهد رفت و با توجه به درهم تنيدگي ميان تورم و بيكاري 
در اقتصاد ايران با ابعاد بي سابقه اي از فالكت روبرو خواهيم 
شد. نمايندگان مجلس بايد توجه كنند كه خود قوه مجريه 
در اين زمينه به ويژه طي س��ال هاي اخي��ر به اندازه كافي 
سهل انگاري داشته و كافي است كه به روند تحوالت شاخص 
فالكت در دوره س��ال هاي 1۳۹۶ تا آب��ان 1۳۹۹ مراجعه 
كنيد تا ببينيد در حالي كه شاخص فالكت در سال 1۳۹۶ 
در حدود 1۹.۸ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در 
س��ال ۹۸ به 4۵ و نيم درصد و در آبان 1۳۹۹ به آستانه ۷0 
درصد رسيده است. وي ادامه داد: نمايندگان محترم مجلس 
بايد از همكاران خود در كميسيون تلفيق بپرسند كه اين 
روند پرشتاب به فالكت انداختن مردم در چهار سال اخير 
كافي نبود؟ آيا در اين زمينه كمبود داريم كه اينها اين افراط 
نامتعارف در رويه هاي انبساطي را در پيش گرفته اند؟ اگر 
نمايندگان محترم كميسيون تلفيق گفتند كه مي خواهيم 
اوضاع فرودستان بهتر شود بايد به آنها گوشزد كرد كه همه 
حكومت گران طي سه دهه گذشته همين نيت را داشتند 
اما چون خضوع و تمكين نسبت به علم و تجربه از خود نشان 

ندادند آنچه حاصل شد دقيقاً عكس آن بود.
رييس موسسه دين و اقتصاد يادآور شد: در اين زمينه تجربه 
دولت احمدي نژاد نسبت به همه دولت هاي ديگر تاسف بارتر 

و تامل برانگيزتر بود. چون آنها نيز دم از عدالت و آوردن نفت 
به سفره مردم و توجه به فرودستان مي كردند اما شاخص 
فالكت در ماه هاي پاياني مسووليت آقاي احمدي نژاد به دو 
برابر اين شاخص در ابتداي آغاز به كار آن دولت رسيده بود. 
من به نمايندگان مجلس توصيه اكيد مي كنم كه به ويژه 
به مس��اله درهم تنيدگي ميان به فالكت انداختن مردم و 
تعميق فساد هم توجه داشته باشند. عبرت گيري از آنچه از 
1۳۹۶ در كشور پديدار شده در اين زمينه مي تواند به اندازه 
كافي گويا باش��د. در حالي كه رتبه ايران از نظر پاكدامني 
اقتصادي در س��ال 1۳۹۶، در ميان 1۸0 كشور رتبه 1۳0 
بود با رويه هاي افراطي انبساط مالي و سياست هاي تورم زا و 
اشتغال زدا، سقوط هاي هشت پله اي در ۹۷ و ۹۸ داشتيم 
يعني كشور نسبت به سال ۹۶، 1۶ پله نسبت به كشورهاي 
پرفساد س��قوط كرد و در س��ال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان 
شفافيت بين المللي مي گويد مجدداً يك سقوط سه پله اي 
ديگر پديدار ش��ده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزديك به 1۹ 
رتبه سقوط به سمت پرفسادترين كش��ورهاي جهان را 
تجربه كرده ايم. وي با انتقاد از برنامه تعديل ساختاري گفت: 
نمايندگان مجلس بايد توجه كنند كساني كه برنامه شوم 
تعديل ساختاري را در اين سرزمين ريشه دار كردند و همه 
دولت هاي سه دهه اخير خواسته يا ناخواسته دنباله روي اين 
برنامه فسادزا بودند، شرايطي را پديد آوردند كه در آن توليد به 
مثابه عنصر اصلي بقا، بالندگي و عزت كشور به كلي از مباحث 
تصميم گيران كليدي كشور خارج شده و آنها هر تصميمي را 
مي گيرند نه تنها اعتنا و اهتمامي به حل و فصل بحران هاي 
تحميل شده از سياست هاي نابخردانه عليه توليدكنندگان 
نداشتند برعكس فشارهاي طاقت فرسا را بر آنها تحميل 
كرده اند. وي ادامه داد: كافي اس��ت نمايندگان مجلس به 
مساله خطرناك و فاجعه س��از توجه كنند، در صورتي كه 
ش��اخص هزينه مصرف كننده تا پايان 1۳۹۸ رشد 41.۵ 

درصدي داشته است شاخص هزينه هاي توليد در 1۳۹۸ از 
مرز ۶۵ درصد عبور كرده است. نمايندگان محترم مجلس 
بايد بدانند وقتي شاخص هزينه هاي توليدكننده از شاخص 
مصرف كننده بيشتر باشد به معناي آن است كه كشور را به 
ورطه سقوط بنيه توليدي و تحميل وابستگي هاي ذلت آور 
به دنياي خارج هدايت مي كنن��د. من تقاضا مي كنم كه 
نمايندگان مجلس به اين موضوع توجه كنند كه تا قبل از 
اين شيرين كاري جديد كميسيون تلفيق، به اعتبار خطاهاي 
فاحش دولت در عرصه سياست گذاري شاهد شدت يابي 
انتظارات تورمي بوديم و اين مساله را به كام سوداگران و  عليه 
توليدكنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشيد. مومني 
يادآور شد: بر اساس گزارش هاي رسمي طي يك سال اخير 
تا ش��هريور ۹۹ در مقايسه با شهريور ۹۸ در حالي كه رشد 
نقدينگي ۳۶ درصد بود رشد پول از مرز ۸0 درصد گذشته و 
اين كارها تنها انتظارات تورمي را تشديد مي كند و با قدرت 
تورم زايي بيشتر كشور را به ورطه سقوط مي كشاند. مومني 
افزود: به افزايش بي سابقه جمعيت غيرفعال در تابستان ۹۹ 
نسبت به ۹۸ نگاه كنند كه به معناي سرخوردگي بخش 
بزرگي از جامعه از اين ش��يوه قاعده گ��ذاري اقتصاد ملي 
است و غم انگيزتر آنكه ۶0 درصد از تغييرات جمعيت بيكار 
مربوط به دارندگان تحصيالت دانشگاهي است. هر كدام از 
اينها نشان مي دهد اگر در صحن علني مجلس آنچه توسط 
دولت محترم پخت و پز ش��ده و به شكل واقعا خطرناك تر 
و بي منطق تر توسط كميس��يون تلفيق به آن دامن زده، 
تصويب شود كشور در معرض خطرناكترين شرايط خواهد 
ب��ود. وي ادامه داد: توصيه من به نماين��دگان گرامي اين 
است كه از اعضاي كميسيون تلفيق و از مسووالن سازمان 
برنامه يك چشم انداز مبتني بر اصل پاسخگويي به اعتبار 
اين جهت گيري هاي خطرناك مطالبه كنند و اگر اينگونه 
بشود ما مي توانيم شاهد آن باشيم كه شاقول علم و توليد 

مبناي قاعده گذاري بشود كه راه نجات كشور از آن دو مسير 
خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: توجه داشته 
باشند كه وقتي در افق بلندمدت به اين جهت گيري هاي 
ضد توليدي و ضد توسعه اي نگاه مي كنيد تنها الزم است به 
تحوالت درآمدهاي سرانه نگاه كنيد كه در سال 1۳۹۸ به 
آستانه ۶۶ درصد سال ۹0 رسيده است. نمايندگان محترم 
بايد از كميسيون تلفيق و سازمان برنامه بپرسند كه آيا اين 
سقوط فاجعه آميز درآمد سرانه كه به معناي سقوط جايگاه 
نسبي ايران در جهان و كيفيت زندگي مردم در داخل است، 
كافي نيست كه آن س��هل انگاري ها و خطاهاي راهبردي 
اس��تمرار پيدا مي كند؟ مومني خاطرنشان كرد: توصيه 
اكيد من به نمايندگان محترم مجلس اين اس��ت با آن دو 
ش��اقول اصالحات بنيادي را در صحن علني عملي كنند. 
يكي از مهم ترين كليدهاي نجات كشور مربوط رويه هاي 
غير متعارف در شركت هاي دولتي است و اگر نمايندگان 
محترم عنايتي كنند و رييس مجلس را خطاب قرار دهند 
كه چرا با وجود الزام قانوني هنوز بي��ش از دو ماه، گزارش 
ديوان محاسبات اجازه قرائت در صحن علني را پيدا نمي كند 
مي تواند از اين مساله يعني اصالح آنچه در بودجه شركت ها 
كش��ور را به اين ورطه انداخته به همراه به كارگيري علم و 
توليد، ان شاءاهلل راه نجاتي به كشور باز كند.وي تصريح كرد: 
از همه ميهن دوستان و توسعه خواهان تقاضا دارم كمك 
كنند تا س��طح دانايي هاي اكثريت نمايندگان مجلس به 
اندازه اي باال برود كه تن به آنچه در سند اليحه و كميسيون 
تلفيق به صورت افراطي انبساط مالي و تشديد شكاف بين 
عرضه كل و تقاضا كل و سقوط همه متغيرهاي توسعه اي 
كشور ندهند و كشور را در مسير ثبات و بازگرداندن اعتماد 
به توليدكنندگان و جلب نظر صادقانه فرودستان و مشاركت 
آنها در ساختن كشور از بسته فرصت هاي شغلي مولد نيروي 

محركه اميدبخشي به كشور بشوند.

نگاهي به آنچه در س��ال هاي گذشته در بازارهايي مانند 
دالر، طال، مسكن و خودرو رخ داد به خوبي نشان مي دهد 
كه حجم نقدينگي سرگردان در جامعه تا چه حد باالست 
و در صورتي كه اقدامات الزم براي منظم كردن ش��رايط 
بازارها از سوي دولت اجرايي نشود، موج افزايش قيمت به 

شكل قابل توجهي خود را نشان خواهد داد.
در چنين فضايي بود كه از ابتداي سال جاري، بازار سرمايه 
با رشد قابل توجهي، توانست بخشي از نقدينگي جامعه را 

به خود جذب كند و با توجه به ركورد شكني هاي پي در 
پي، تعداد افرادي كه به سمت بورس روانه شدند از چند 
ميليون نفر نيز گذشت. از همان ابتدا كارشناسان تذكر 
مي دادند كه در صورت حبابي بودن رش��د شاخص و در 
نظر نگرفتن سياست هاي الزم براي حمايت از اين بازار، 
در آينده اي نه چندان دور ش��اخص سقوط خواهد كرد 
و بخش��ي از افراد تازه كار در بازار، با ترس از دست رفتن 
سرمايه هاي ش��ان، پول خود را بيرون خواهند كش��يد. 

موضوعي كه تا حدي خود را در ماه هاي گذش��ته نشان 
داد. در اين بين آنچه كه در ميان تصميم گيران در دولت و 
مجلس بايد اهميت داشته باشد، برنامه ريزي براي بهبود 
وضعيت بازار سرمايه و عمق بخش��ي به اين بازار است. 
در صورتي كه اين عمق بخش��ي صورت نگيرد، بار ديگر 
نقدينگي به بازارهايي منتقل مي شود كه نه تنها نتيجه 
مثبتي براي اقتصاد نخواهد داشت كه حتي شرايط را در 
ديگر حوزه ها نيز بر هم مي ريزد. در اين بين دو سياست 

بسيار مهم هستند. نخس��ت آنكه با آموزش به افراد تازه 
وارد به بورس، آنها به اين درك برس��ند كه همواره روند 
افزايش شاخص رخ نمي دهد كه باال و پايين رفتن شاخص 
بخشي از بازار است. از سوي ديگر دولت و مجلس بايد با 
افزايش عرضه ها، فعال كردن شركت هاي بزرگ در بورس 
و برنامه ريزي براي استفاده از منابع بورس در توليد، بازار 
را به سمتي ببرند كه در بلندمدت حضور در آن براي تازه 

واردها جذاب باشد.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
در بازار روز يكشنبه 12 بهمن 99، قيمت دالر همچنان 
در كانال 24 ه��زار تومان باقي ماند و با قيمت 24 هزار و 
450 توم��ان، تا 24500 تومان معامله ش��د. همچنين 
قيمت يورو 29 هزار و 900 تومان و درهم امارات 6 هزار و 
730 تومان اعالم شده است. قيمت سكه نيز در كانال 11 
ميليون تومان ق��رار گرفته و با افزايش قيمت اونس طال 
به 1849 دالر، س��كه طرح جديد به قيمت 11 ميليون 
و 70 هزار تومان معامله ش��د.  هر دالر روز يكش��نبه در 
صرافي هاي بانكي 23 هزار و 920تومان معامله شد كه 
قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري گذشته )شنبه( 
با افزايش 200 توماني همراه بود و نرخ هر يورو نيز به 29 
هزار و 50 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
250 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)شنبه( به 29 هزار و 50 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 
23 ه��زار و 420 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار 
و 550 تومان اعالم شد، همچنين قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 23 هزار و 415 تومان و قيمت فروش 

آن 23 هزار و 650 تومان بود.
عالوه بر اين نرخ خريد ي��ورو در اين بازار 27هزار و 659 
توم��ان و نرخ ف��روش آن 27 ه��زار و 935 تومان اعالم 
شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته )شنبه(، هر يورو به قيمت 27 هزار و 658 تومان 
و هر دالر 22 هزار و 932 تومان به فروش رفت. همچنين 
در سامانه سنا روز شنبه ، حواله يورو به قيمت 28 هزار و 
858 تومان معامله شد و همچنين حواله دالر به قيمت 
23 هزار و 82 تومان مورد مبادله قرار گرفت.قيمت دالر 
در هفته هاي گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه 
صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي كاهشي شده است. 
هفته گذشته نيز رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: ايران 

تواونسته گشايش هايي در فروش نفت داشته باشد.

    ورود قيمت سكه به كانال ۱۱ ميليوني دالر
در ب��ازار طال نيز با اعالم هر اون��س طال به قيمت 1849 
دالر، قيمت طال و س��كه نيز افزايش ياف��ت و هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز يكشنبه با افزايش 
110 هزار توماني نس��بت به روز شنبه 11 ميليون و 50 
هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و 850 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع 
سكه چهار ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك گرمي 
هم دو ميليون و 300 هزار تومان معامله شد. عالوه براين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 
و 102 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و 775 
هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال نيز ديروز يك هزار و 

848 دالر و 20 سنت فروخته شد.
از سه شنبه هفته گذشته )30 دي( قيمت سكه تاكنون 
با باقي ماندن در كان��ال 10 ميليون توماني، هر روز با 
افزايش يا كاهش روبرو ش��ده است. بررسي ها نشان 
مي دهد هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از 
بازار ارز روند كاهشي داشته و سير نزولي قيمت ارز روي 
بازار طال موثر بود.همچنين افزايش قيمت اونس جهاني 
طال باعث شده تا قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات 
نرخ دالر با رشدي نسبي همراه شود. اين در شرايطي 
است كه كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در 

هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند. 
عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكس��ن كرونا و 
بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال 
از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد. 
فعاالن بازار مي گوين��د كه با افزايش قيمت طال، قيمت 
طالي 18عيار هرگرم يك ميلي��ون و 100 هزار تومان، 

قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 
50 هزار تومان و قيمت دالر 24 هزار و 450 تومان اعالم 
شده است.هر مثقال طال نيز 4 ميليون و 770 هزار تومان 

ارزش گذاري شده است.
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با 
افزايش همراه شده است؛ از جمله داليل نوسان در بازار 
طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ 
قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است. 
همچنين نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير اس��ت و متناسب با 

نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    بررسي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني
در دولت و مجلس

از س��وي ديگر، مع��اون اول رييس جمهور از بررس��ي 
سياس��ت دولت در حماي��ت از ارز 4200 توماني براي 
كاالهاي اساسي خبر داد و گفت: اميدواريم با مجلس به 
تفاهم دست يابيم تا به مردم فشاري از بابت قيمت كاالها 
تحميل نشود. يا اگر تحميلي نيز بود با برخي حمايت ها 

مشكالت كمتر شود.
معاون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه تامين كاالهاي 
اساسي مورد نياز مردم در دو و نيم سال گذشته كه جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران ش��دت گرفت، گفت: تالش 
خواهيم كرد تا هيچ كمبودي در زمينه كاالهاي اساسي 

ايجاد نشده و زندگي مردم دچار تنش نشود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در زمان جنگ 
اقتصادي مردم ديدند كه كاالهاي اساسي در تمام نقاط 
و به اندازه كافي وجود داش��ت، اظهار داشت: آنچه مردم 
را در اين مقط��ع اذيت كرد كمبود كاال نبود بلكه قيمت 

كاالهاست كه افزايش مي يابد.
 

    افزايش قيمت دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر در مقابل بيش��تر ارزهاي مهم افزايش يافت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.09 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته آن در سطح 90.535 واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.122 
دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.07 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.370 دالر 
مبادله شد. يورو 0.03 درصد باال رفت و با ماندن در كانال 
1.21 به 1.213 دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.14 درصد افزايش به 104.716 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
1.308 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

6.427 يوان چين اعالم شد.

    ارزآوري صادرات غيرنفتي در سايه كرونا
از سوي ديگر، پژوهش��گر دفتر مطالعات ديپلماسي 
اقتصادي دانش��گاه ام��ام صادق )ع( ب��ه ضعف هاي 
كشورمان در حوزه صادرات غيرنفتي اشاره كرده و پس 
از آن راهكارهاي��ي در جهت بهبود صادرات غيرنفتي 

ارايه كرده است.
محسن ش��رافتي نيا افزود: صادرات غيرنفتي با توجه به 
اينكه در دنياي پساكرونا تقاضاي نفت كاهش چشمگيري 
پي��دا كرد براي اقتصاد كش��ور ما امري مه��م و اثرگذار 
محسوب مي ش��ود. از آنجايي كه تا قبل از بحران كرونا 
متوسط صادرات نفت خام كشورمان ميانگين روزانه 2.5 
ميليون بشكه در روز بوده و پس از شيوع اين ويروس در 
جهان به عدد 800هزار بشكه در روز تنزيل پيدا كرده است 
براي تامين مالي اقتصاد كشورمان تالش در جهت افزايش 

صادرات غيرنفتي امري مهم تلقي مي شود.
پس از ش��وك در بازارجهاني نفت ك��ه در چندماه اخير 
شاهدش بوديم بسياري از كارشناسان و صاحب نظران 
تكيه تجارت خارجي بر صادرات غيرنفتي را حائزاهميت 
برش��مردند و درواقع توسعه صادرات غيرنفتي را يكي از 
راهكارهاي مهم تحقق جهش توليد مي داونس��تند اما 
متاسفانه صادرات غيرنفتي در كشورهاي نفت خيز نظير 
كشورمان ناديده گرفته مي ش��ود؛ درحالي كه اين نوع 
صادرات ارزآوري سرش��اري را مي تواند به همراه داشته 
باش��د. جداي از بح��ث ارزآوري ص��ادرات غيرنفتي كه 
خودموضوع مهمي تلقي مي شود، ايجادبازاركارمتنوع 
درداخ��ل كش��ور ني��ز يك��ي از دس��ت آوردهاي مهم 
صادرات غيرنفتي اس��ت. صادرات غي��ر نفتي به معني 
صادرات محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها و خدمات 
است كه به عنوان نمونه عمده ترين محصوالت صادرات 
غيرنفتي كشورمان شامل پروپان مايع شده، پلي اتيلن، 
سنگ آهن و كنستانتره هاي آن، متانول، پسته، بوتان مايع 
شده، انواع گازهاي نفتي، فرش و كفپوش هاي نساجي، 

اوره، سيمان، آلومينيوم، زعفران و خودرو مي شود.
متاس��فانه در حوزه صادرات غيرنفتي كش��ورمان با 
اش��تباهات بزرگي مواجه اس��ت و درصورتي كه اين 
اشتباهات ادامه پيداكند مي تواند بربدنه اقتصادايران 
ضربات جبران ناپذيري واردكند. يكي از اين اشتباهات 
رايج اين اس��ت كه صادرات غيرنفت��ي ما به طبيعت 
نزديك است و اين مفهوم بدين معناست كه در زمينه 
صادرات غيرنفتي خام فروشي هميشه بيشترين سهم 
را در بين كاالهاي صادراتي كشور داشته است و درواقع 
صادرات اين ن��وع كاالها يا ارزش اف��زوده اي ندارد يا 

درصدآن بسيارناچيز است.
بررسي سهم ارزآورترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي در 
سال هاي 1380 تا 1397 نيز نشان مي دهد كه سهم 5 

قلم كاالي اول ارز آور از كل كاالهاي صادراتي غير نفتي 
بين 17 تا 33 درصد متغير و بطور متوس��ط ساالنه 25 
درصد بوده اس��ت كه سهم آن در س��ال ١٣٩٧ به 7.25 
درصد رسيده اس��ت. اين آمار به اين معنا است كه يك 
چهارم درآمد صادرات غيرنفتي كشور از محل صادرات 
پنج قلم كاال حاصل شده است. همچنين سهم 10 قلم 
كاالي ارز آور از كل صادرات غير نفتي نيز در سال ١٣97 
به 37 درصد رسيده است. اين آمار نشان مي دهد كه بيش 
از يك سوم درآمد صادرات غيرنفتي از محل صادرات تنها 

10 قلم كاال حاصل شده است.
براس��اس آمارها اش��كال ديگري كه درحوزه صادرات 
غيرنفتي وجود دارد اين  است كه تعداد اندكي از كشورها 
س��هم بااليي در صادرات ما دارند و روند اين تغييرات به 
نحوي است كه تعداد كش��ورهايي كه 80 درصد درآمد 
صادراتي ما را تامين كرده اند، از 23 كشور در سال 1380 
به 9 كشور در سال 1396 تقليل يافته است. اين تمركز 
نسبتا شديد در بازارهاي صادراتي مي تواند براي كشور 
تهديد تلقي شود كه در شرايط تحريم به راحتي مي تواند 

توسط دشمنان موردهدف قرار گيرد.
اما درشرايط كرونا كه براساس برآوردهاي اقتصاددانان 
س��ازمان تجارت جهاني حجم تجارت جهاني در س��ال 
2020 در مقايسه با ميزان آن طي بحران پيش آمده در 
سال 2009-2008 ميالدي به مراتب كمتر خواهد بود 
و تجارت جهاني عقب گرد 15 ساله را تجربه خواهد كرد 
شرايط ويژه اي براي كشورما قلمداد مي شود؛ چراكه بايد از 
تمام ظرفيت هاي موجود استفاده كنيم تا حجم اين دست 
از صادرات را افزايش دهيم تا بتوانيم آسيب واردشده از 
جانب بحران ويروس كرونا را تا حدزيادي پوشش دهيم. 
 صادرات غيرنفتي ايران در سال ١٣99 از شرايط ويژه اي 
برخوردار ش��ده اس��ت؛ به نحوي كه اگرچه تكيه اصلي 
تامين منابع ارزي م��ورد نياز واردات ب��ر روي صادرات 
است، اما به دليل بسته بودن مرزها ناشي ازشيوع ويروس 
كرونا، صادرات با افت 41 درصدي ارزش و 39 درصدي 
وزن مواجه شده است. در مقابل ارزش واردات كشور نيز 
24 درصد كاهش يافته و در مقابل به لحاظ وزني نيز افت 
يك درصدي را تجربه مي كند. بر اساس آمارهاي رسمي، 
صادرات در 4ماهه ابتداي سال جاري به لحاظ وزني 30.3 
ميليون تن بوده كه ارزشي معادل 8.7 ميليارد دالر داشته 
است. در مقابل واردات نيز در 4 ماهه به لحاظ وزني 7.49 
ميليون تن بوده كه ارزشي معادل 9.10 ميليارد دالر را به 

خود اختصاص داده است.
صادركنن��دگان ايراني بايد مالحظات و ني��از بازارهاي 
صادراتي در دوره پساكرونا را مدنظر قرار دهند تا تجارتي 
سودآور را براي كشور رقم بزنند. يكي ديگر از نكاتي كه 
بايد تجارايراني به آن اهميت دهند اين است كه تجارت 
كااليي در دنيا، در شيب نزولي قرار گرفته است؛ در حالي 
كه ش��اهد رش��د تجارت خدمات وهمچنين تجهيزات 
پزشكي و كاالهاي درماني مقابله با كرونا در جهان هستيم 
كه توجه تجار به اين نكته مي تواند به پيشراني كشورمان 

درعرصه صادرات غيرنفتي كمك كند.
البته نقش دولت ونهادهاي ذيربط در زمان بحران كرونا 
بسيارپررنگ تر از گذشته است. اعمال سياست هاي 
تش��ويقي براي تنوع بخش��يدن به كاالها و خدمات 
صادراتي )كمك هاي نق��دي، معافيت هاي مالياتي، 
بيمه صادرات و كاهش پيمان سپاري ارزي( به منظور 
حماي��ت از صادركنندگان و كاهش آس��يب پذيري 
صادرات در برابر نوسانات تقاضاي بين المللي و كاهش 
قيمت كااله��اي صادراتي ضروري اس��ت؛ يا اعمال 
سياست هاي بلندمدت مالي و پولي و اجرايي صادراتي 
و تغيير نكردن و تبديل نشدن متوالي موردي و مقطعي 

اين سياست ها الزامي است.
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دانش بنيان ها
چقدر تسهيالت گرفتند؟

طي 9 ماهه 1399 به 763 ش��ركت دانش بنيان 
معادل 191 هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت 
شد كه نسبت به نه ماهه 1398 معادل 128 درصد 
افزايش داشته است . روابط عمومي بانك مركزي 
اعالم كرد: بيشترين تسهيالت طي 9 ماهه 1399 
از س��وي بانك هاي صادرات ب��ه مبلغ 35.3 هزار 
ميليارد ريال، ملت به مبلغ33.2 هزار ميليارد ريال 
و ملي به مبل��غ 30.5 هزار ميليارد ريال پرداخت 
شده است. روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: 
ميزان تسهيالت اعطايي در مدت 9 ماهه 1399 به 
763 شركت دانش بنيان معادل 191 هزار ميليارد 
ريال شد كه نسبت به 9 ماهه 1398 معادل 128 
درصد افزايش داش��ته است.بيشترين تسهيالت 
در 9 ماهه 99 از سوي بانك هاي صادرات به مبلغ 
35.3 هزار ميليارد ريال، سپس ملت به مبلغ33.2 
هزار ميليارد ريال و ملي به مبلغ 30.5 هزار ميليارد 
ريال پرداخت شده است. مهر ماه امسال صندوق 
نوآوري و ش��كوفايي درباره حمايت شبكه بانكي 
از ش��ركت هاي دانش بنيان اعالم كرد: هشت نوع 
تسهيالت از سال 97 به شركت هاي دانش بنيان 
به واس��طه بانك ها اعطا مي ش��ود.بنابر اعالم اين 
صندوق: همچنين ان��واع ضمانتنامه هاي بانكي 
بوسيله 11 بانك براي شركت ها از سوي صندوق 
نوآوري و شكوفايي صادر مي شود و در چارچوب 
اعطاي تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان برخي 
از بانك ها دفتر خدماتي در محل صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي ايجاد كردند.براس��اس اين گزارش، 
برخي بانك ها كه فاقد دفت��ر در صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي باش��ند، اقدام به تش��كيل اين دفتر 
در ش��عب بانك كردند و در سال گذشته بانك ها 
2700 ميليارد تومان تس��هيالت به شركت هاي 

دانش بنيان اعطا كردند.

تنها از ۳۰  درصد ظرفيت بيمه كشور 
استفاده   مي شود

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه بايد بيمه ها 
در افزايش پوشش بيمه اي تالش بيشتري داشته 
باش��ند گفت: تنها از 30 درصد ظرفيت بيمه در 
كشور استفاده مي شود. غالمرضا سليماني اميري 
روز ش��نبه در آيين گشايش ش��عبه انقالب بيمه 
آسيا در اهواز بيان كرد: 70 درصد جمعيت كشور 
مي توانند از بيمه اس��تفاده كنند ام��ا هنوز براي 
پوش��ش بيمه اي اين ميزان جمعيت كاري نشده 
اس��ت.در سفر خود به خوزس��تان قصد داريم كه 
دليل پايين بودن نفوذ ضريب بيمه در اين استان را 
آسيب شناسي و دليل پايين بودن فرهنگ استفاده 
از بيمه را در اين اس��تان بررسي كنيم. سليماني 
اميري ادامه داد: مديران شعب و سرپرستي هاي 
بيمه در خوزس��تان بايد تالش بيش��تري را براي 
پوش��ش بيمه اي در استان داش��ته باشند. وي با 
بيان اينكه صنعت بيمه در خوزستان بايد جهش 
داشته باشد گفت: ضريب نفود بيمه در خوزستان 
0.8 درصد است و از ميانگين كشوري 2.66 بسيار 
پايين تر است. بايد براي افزايش اين ميانگين نهايت 
تالش در استان انجام شود. رييس كل بيمه مركزي 
افزود: در خوزستان در بحث بيمه شخص ثالث با 
مشكلي روبه رو نيس��تيم و بايد از بيمه در بخش 
درمان و بيمه عمر بيش��تر استفاده شود. در حال 
حركت به سمتي هستيم كه شركت هاي بيمه اي 
به دنبال گرفتن مجوز از بيمه مركزي نباش��ند و 
طرح ها و ايده ه��اي نو و جديد را ارايه دهند. بيمه 
آسيا جايگاه نخست را در بين شركت هاي بيمه اي 
در ميزان سرمايه گذاري و انعقاد قرارداد و دريافت 
حق بيمه و پرداخت خسارت دارد.طبق اعالم بيمه 
آسيا در كشور هفت ميليون بيمه گذار زيرپوشش 
اين بيمه هس��تند و روزانه يكص��د ميليارد ريال 
خسارت پرداخت مي كند.رييس كل بيمه مركزي 
در سفر س��ه روزه خود به خوزستان افتتاح چند 
طرح بيمه اي و بازديد از مراكز وابسته به بيمه را در 
برنامه خ��ود دارد. رييس كل بيمه مركزي با بيان 
اينكه شركت هاي بيمه اي بايد در بخش بيمه عمر و 
زندگي، بيشتر سرمايه گذاري كنند، گفت: پوشش 
بيمه اي در بخش بيمه ثالث در كش��ور به خوبي 
انجام گرفته اس��ت.غالمرضا سليماني اميري روز 
يكشنبه در آيين گشايش بيمه تجارت نو در اهواز 
كه با حضور مديران عامل بيمه هاي مختلف برگزار 
شد بيان كرد: س��رمايه گذاري و پوشش بيمه اي 
هر چه بيشتر در اين بخش از بيمه نه تنها براي فرد 
مفيد است براي شركت بيمه اي نيز سودآور است و 
زيان كمتري را در اين بخش پرداخت خواهد كرد. 
وي با تاكيد بر حركت بيمه ها به سمت ترويج بيمه 
زندگي و عمر افزود:  در 20 سال گذشته به صورت 
مداوم و بطور ميانگين بيمه ها در بخش پوش��ش 
بيمه زندگي و عمر رشد سرمايه گذاري 38 درصد 
را داشته اند.وي همچنين گفت: حضور جوانان در 
صنعت بيمه مي تواند موجب پويايي و رشد در اين 
صنعت شود به همين منظور از نيروهاي جوان در 
اين صنعت بيشتر استفاده شود. سليماني اميري 
بيان كرد: بايد براي پوش��ش بيمه اي بيش��تر در 
جامعه شركت هاي بيمه اي بيش��تر و جديدتر با 
توان علمي و كارشناسي ايجاد كرد تا ضريب نفوذ 
بيمه را در سطح كشور افزايش دهيم.بيمه تجارت 
نو از ش��ركت هاي جديد بيمه اي است كه از سال 
95 راه اندازي شده و 15 نمايندگي در خوزستان 
دارد.37هزار نفر در خوزس��تان زيرپوش��ش اين 

بيمه هستند. 
بانك تجارت و نفت و گاز پارس��يان و پست بانك 
از س��هامداران اين بيمه هستند.رييس كل بيمه 
مركزي براي افتتاح چند طرح بيمه اي و بررس��ي 
وضعيت ضريب نفوذ بيمه در خوزستان از شامگاه 

جمعه سفري سه روزه را به خوزستان آغاز كرد.

كنترل نوسانات ارزي
با عادي شدن روند صادرات

مهرداد بائوج الهوتي كارشناس اموراقتصادي گفت: 
مشكل كنوني در كشور نوس��انات قيمت ارز است كه 
بايد به تثبيت قيمت برس��د و چنانچه صادرات نفت 
و محص��والت غيرنفتي روال عادي خ��ود را پيدا كند، 
نوسانات ارزي به كنترل درخواهد آمد. مهرداد الهوتي، 
نماينده سابق مجلس و كارشناس امور اقتصادي درباره 
تقويت ارزش پول ملي باتوجه به كاهش نرخ ارز در چند 
ماه اخير به خبرنگار ايِبنا گفت: افزايش نرخ ارز مربوط 
به امروز و اين دوره از رياست جمهوري نيست، در تمام 
دوره ها با آن مواجه بوديم. ارز دردولت آقاي هاش��مي 
با رش��د 4 برابري، دولت آق��اي خاتمي 2.7 )كمترين 
افزايش( و دولت آقاي احمدي نژاد نزديك به 3.5 برابر 
مواجه بوده است. نرخ ارز در دولت آقاي روحاني با توجه 
به تالطم ها در اثر شدت تحريم ها باالتر از تمام دولت ها 
بوده است، البته در چهار سال ابتدايي روند منطقي طي 
شد، اما چهار س��ال دوم با پيش كشيده شدن خروج 
از برجام توس��ط دولت امريكا و داستان هاي پس از آن 
شرايط سختي پيش آمد. با اين وجود در بدبينانه ترين 
حالت نرخ ارز در دوران رياس��ت جمهور آقاي روحاني 
5 برابر رشد كرده است يعني همان 15 هزار تومان كه 
مطرح هم ش��د، بنابراين رقم باالتر از اين حبابي است 
كه در اثر فضاهاي رواني و سختگيري هايي كه تحميل 
شده، به وجود آمده است.  الهوتي در ادامه تاكيد كرد: 
عالوه برمس��اله فوق بايد به اين نكته هم اشاره داشت 
كه نوسانات نرخ ارز نش��ان مي دهد، كساني در تالش 
هس��تند تا قيمت آن افزايش يابد. روشن است نرخ ارز 
به تعادل در عرضه و تقاضا ارتباط دارد. به اين معنا؛ در 
صورتي كه عرضه زياد و تقاضا كم باشد، قاعدتا قيمت 
ارز كاهش پيدا خواهد كرد، اما برعكس آن بر ارزشش 
مي افزايد. عده اي هم در اين بازار درحال بهره برداري و 
سوءاستفاده هستند. اين كارشناس امور اقتصادي در اين 
رابطه اظهار داشت: اتفاقات سياسي در اين زمينه موثر 
واقع مي شود. چنانچه نفت كشور در بازار دنيا راحت تر 
صادر شود و پول ناشي از آن هم ساده تر از اكنون به كشور 
بازگردد، ارز كافي داخل خواهد آمد. در اين چند ماه تمام 
دغدغه دولت براين بوده كه قيمت دالر را به عدد واقعي 
خودبرساند زيرا درجاهايي خيلي پايين آمدن دالر هم به 
صالح اقتصاد كشور نيست، اكنون نگاه به واردات كاهش 
يافته و نگاه به صادرات اضافه شده است كه در آن صورت 
اين قضيه برعكس خواهد شد. وي در ادامه اضافه كرد: 
مشكل كنوني كشور نوسانات قيمت ارز است، بايد به 
تثبيت قيمت برسد. همانطور كه اشاره كردم چنانچه 
صادرات نفت و محصوالت غيرنفتي روال عادي خود 
را پيدا كند، نوسانات ارزي به كنترل درخواهد آمد. به 
همين دليل دولت در بودجه نرخ تسعير ارز را 11500 
پيش بيني كرده است.  اين نماينده سابق مجلس درباره 
حفظ روند رو به كاهش توضيح داد: همانطور كه اشاره 
كردم چنانچه معادالت سياسي به سمتي رود كه نفت 
راحت صادر شود، پول به راحتي وارد كشور شود و بازار 
به اين نتيجه برسد كه هيچ مانعي براي وارد كردن ارز و 
صادركردن نفت وجود ندارد، بطور طبيعي نوسانات ارزي 
از بين خواهد رفت. البته بايد براين نكته هم توجه داشت 
كه نزديك انتخابات هستيم و عده اي تالش مي كنند تا 
اين اتفاقات روي ندهد. ظاهرا گروه مورد اشاره فراموش 
كردند كه همگي سوار بر يك كشتي هستيم، در صورت 
وارد ضربه اي ب��ه آن همه صدمه خواهند ديد. الهوتي 
اضافه كرد: نبايد از ياد برد كه دولت در اوايل كار خود به 
خوبي پيش رفت، اما پس از آنكه با عدم تعامل سياسي 
مواجه شد، نابساماني و تورم  افزايش پيدا كرد، اكنون هم 
چنانچه منافع ملي كشور و مشكالت معيشتي كه همه 
شعار آن را سر مي دهند، به شكل واقعي دغدغه است بايد 

از فرصت ها بهره برد تا حباب ارز از بين برود.

راه اندازي ارز ديجيتال ملي
در هند

دولت هند در حال بررسي اليحه اي براي ممنوعيت 
ارزهاي مجازي خصوصي مثل بيت كوين و راه اندازي 
يك ارز مجازي ملي اس��ت. حزب بهاراتي��ا جاناتا به 
رهبري نارندرا مودي، نخست وزير هند، از اين اليحه 
حمايت مي كند. به گزارش سي ان بي سي، دولت هند 
قصد دارد طبق اليح��ه اي ارزهاي مجازي خصوصي 
مثل بيت كوين را ممنوع كرده و يك ارز مجازي ملي 
راه اندازي كن��د.  اين اليحه با عن��وان »ارز مجازي و 
قانون ارز ديجيتال رسمي« زيرساخت هاي ايجاد يك 
ارز ديجيتال رسمي را توس��ط بانك رزرو هند ايجاد 
مي كند. حزب بهاراتيا جاناتا به رهبري نارندرا مودي، 
نخست وزير هند، از اين اليحه حمايت كرده و احتمال 
بااليي براي تصويب آن مي دهد.اين اولين بار نيست 
كه قانونگذاران هند چنين موضع قدرتمندي در برابر 
ارزهاي مجازي گرفته اند. يك هيات دولتي در 2018 
پيشنهاد ممنوعيت تمام ارزهاي مجازي خصوصي و 
جريمه 10 سال زندان براي متخلفان را داده بود.  وزير 
دارايي هند در آن زمان اعالم كرد دولت هند ارزهاي 
مجازي را به رس��ميت نمي شناس��د و اقدامات الزم 
براي ممنوعيت استفاده از س��رمايه هاي مجازي در 
فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني را در پيش مي گيرد. 
نقل و انتقال ارزهاي مجازي در آن سال ممنوع شد ولي 
اين ممنوعيت در مارس 2020 توسط دادگاه عالي هند 
لغو شد.  تفاوت هاي قابل توجهي بين ارزهاي ديجيتال 
ملي و ارزهاي مجازي خصوصي مثل بيت كوين وجود 
دارد. ارزهاي مجازي مثل بيت كوين مركزيت ندارند 
در حالي كه ارزهاي ديجيتال ملي متمركز هس��تند. 
طبق گزارش بان��ك جهاني، هند ب��ا توليد ناخالص 
داخلي حدود 2.9 تريليون دالر، پنجمين اقتصاد بزرگ 
دنياست و جلوتر از انگليس، فراونسه و ايتاليا قرار دارد. 
در حالي كه سرمايه گذاري خارجي در 2020 كاهش 
يافته، هند يك��ي از معدود اقتصادهاي بزرگي بود كه 
تواونست سرمايه گذاري خارجي خود را افزايش دهد. 
كنفراونس تجارت و توسعه سازمان ملل تخمين مي زند 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هند 13 درصد در 

2020 نسبت به 2019 افزايش داشته باشد.

بررسي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در دولت و مجلس

   افت ارز آوري صادرات در سايه كرونا                  سكه در كانال 11 ميليون تومان 

معاون اقتصادي بانك مركزي:

افزايش قيمت طال و سكه به دنبال رشد اونس جهاني 

انتظارات تورمي رو به كاهش است
گروه بانك و بيمه |

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اقتصاد به سمت آرام 
شدن پيش مي رود و انتظارات تورمي رو به كاهش است و 
قطعا در فضاي كاهش انتظارات تورمي، رشد سرمايه گذاري 
و توليد هم بهتر ص��ورت خواهد گرفت. پيمان قرباني در 
خصوص انتظارات تورمي در افق پيش رو، اظهار داش��ت: 
خوشبختانه عالمت هاي بسيار خوبي در بازار پول و بازار 
دارايي ها، مالحظه مي شود.تعديل نرخ دالر، سكه، خودرو 
و س��اير دارايي هاي مالي عالمت خوبي است از اينكه بازار 
به س��مت اصالح و نزديك شدن به س��طوح متناسب با 
متغيرهاي بنيادين اقتصاد پيش مي رود، در حالي كه روند 
قيمتي اين دارايي ها ناشي از يك سري نگراني ها نسبت به 
آينده افزايش پيدا كرده بود. قرباني تصريح كرد: در پي اين 
التهابات، طي ماه هاي گذشته، يكي از مسائلي كه پيش آمده 
بود، اين بود كه رشد سپرده هاي ديداري مرتب افزايش پيدا 
مي كرد و اين موضوع هم عمدتا ناشي از كاهش سپرده هاي 
بلندمدت بودو حركت به سمت سپرده هاي ديداري بود. 
چراك��ه به هر ترتيب برخي از مردم ي��ا فعاالن اقتصادي، 
نرخ هاي سود چند درصد در روز، اينقدر جذابيت برايشان 
داشت كه پولشان را در قالب سپرده هاي ديداري تبديل و آن 

را وارد جريانات معامالت كاال و اين موارد كنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: خوشبختانه با تعديالتي 
كه در بازار صورت گرفته، ما شاهد هستيم كه در آذرماه رشد 
پول كه شامل اسكناس، مسكوك و سپرده هاي ديداري 
است، صفر شد؛ يعني روند افزايشي آن كامال متوقف شد 
و اين موضوع نشان دهنده اين است كه افزايش نقدينگي 
عمدتا به سپرده هاي مدت دار و به ويژه بلندمدت هدايت 

مي ش��ود. وي افزود: اين موضوع را بطور اجمال بخواهم 
توضيح دهم به اين معني اس��ت كه ب��ا توجه به نرخ هاي 
س��ودي كه در سطح شبكه بانكي اس��ت، در حال حاضر 
فعاالن اقتصادي و مردم به اين جمع بندي درست رسيده اند 
كه گزينه نگهداري پولشان در قالب سپرده هاي مدت دار 
كه منجر به افزايش ماندگاري سپرده ها در سطح شبكه 
بانكي مي شود، نسبت به ساير گزينه ها، گزينه جذاب تري 
است و اين اتفاق فضا را فراهم مي كند كه بانك هاي كشور 
در اعطاي تسهيالتشان با آسودگي خاطر بيشتري عمل 
بكنند و وقتي س��پرده ها با ماندگاري باال بيشتر شود، در 
اعطاي تسهيالت هم بانك ها با ريسك تسهيالتي كمتري 
مواجه هستند. قرباني خاطرنشان كرد: مجموع اين عوامل و 
فعل و انفعاالتي كه در بازار پول و جنبه سپرده هاي ديداري و 
همينطور تغييرات عالمت رشد شاخص ها در بازارهاي ديگر 
مالحظه مي كنيم، نشان مي دهد كه اقتصاد به سمت آرام 
شدن پيش مي رود و انتظارات تورمي رو به كاهش است و 
قطعا در فضاي كاهش انتظارات تورمي، رشد سرمايه گذاري 
و توليد هم بهتر صورت خواهد گرفت. معاون اقتصادي بانك 
مركزي با بيان اينكه يكي از معضالت نرخ تورم باال، نوسانات 
باالي نرخ تورم است، كه منجر به ايجاد و تشديد نااطميناني 
در اقتصاد مي شود، تاكيد كرد: مطالعات گسترده در اين 
زمينه نشان داده است كه نااطميناني تورمي در اقتصاد عامل 
مهم ضربه به سرمايه گذاري و توليد است. وي ادامه داد: با 
تالش و مقاومتي كه صورت گرفت، تحريم هاي حداكثري 
دولت امريكا با شكس��ت مواجه شد و در واقع ملت و نظام 
جمهوري اسالمي ايران، سربلند از اين آزمون خارج شد و 
در افق جديد انشاهلل بتوانيم بيماري كرونا را هم هرچه بيشتر 

مهار كنيم و به سمت رشد و شكوفايي اقتصاد قدم برداريم. 
قرباني يادآور شد: در دو سال گذشته كاهش اتكا به نفت 
كه به دليل تحريم ها در اقتصاد رخ داد را داشتيم كه اين در 
واقع يك پديده مبارك است؛ درست است كه اقتصاد ما با 
دشواري هايي همراه بوده و اقتصاد منقبض شد و معيشت 
افراد تحت تاثير قرار گرفت، ولي االن كه اقتصاد ما در مسير 
بازيابي قرار گرفته است، مي توانيم در نتيجه گشايش هايي 
كه در حوزه توليد و صادرات نفت صورت خواهد گرفت و با 
تجربياتي كه در داخل داريم، مسير كاهش اتكا به درآمدهاي 
نفتي و اس��تفاده از اين درآمدها براي نس��ل هاي آينده و 
زيرساخت هاي اساسي در كشور را پيش بگيريم و يكي از 
ثمراتي كه از اين دوران نصيب اقتصاد بشود، كاهش اتكا 
پايدار ما به نفت باشد و بتوانيم يك اقتصاد بيشتر غيرنفتي 

و كمتر نفتي با رشد و شكوفايي مناسبي را داشته باشيم.

    افت نرخ تورم ادامه دارد
همچنين عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش بانكداري 
با تاكيد بر وجود چشم اندازهاي روشن از ثبات نسبي اقتصاد 
در سال آينده، پيش بيني كرد كه افت نرخ تورم و ارز ادامه 
داشته باشد. حسن گلمرادي، عضو هيات علمي موسسه 
عالي آموزش بانكداري اي��ران در گفت وگو با ايِبنا اظهار 
كرد: در كشورهاي با تورم باال، نگاه كوتاه مدت و رفتارهاي 
سفته بازانه و سرمايه گذاري هاي هيجاني بر كليت اقتصاد 
حاكم است و زمينه بي ثباتي اقتصادي را فراهم مي سازد. وي 
با بيان اينكه يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش تورم 
و كاهش آن، اراده سياست گذار پولي در برنامه ريزي براي 
كاهش انتظارات تورمي و تورم است كه در ادبيات اقتصادي 

به هدف گذاري تورمي معروف است، افزود: به دليل ارتباط 
قوي و مستقيم بين تورم و نرخ ارز، معموال يك دور باطل 
بين افزايش نرخ ارز و تورم ايجاد مي شود، به اين معنا كه از 
يك طرف با افزايش نرخ ارز، تورم باال مي رود و از طرف ديگر 
با افزايش تورم بستر الزم براي كاهش ارزش پولي ملي و در 
نتيجه افزايش بيشتر نرخ ارز ايجاد خواهد شد. گلمرادي با 
بيان اينكه با هدفگذاري تورم و تنظيم سياست پولي مناسب 
براي تداوم آن نه تنها تورم كنترل مي شود، بلكه ثبات نسبي 
نيز در بازار ارز در بلندمدت ايجاد خواهد شد، گفت: در كشور 
ما موفقيت هدف گذاري تورمي متاثر از ارتباط بين دولت و 
بانك مركزي است و براي اثربخشي آن بانك مركزي بايستي 
مس��ووليت و اختيار الزم براي كنترل نرخ تورم را داشته 
باشد. عضو هيات علمي موسسه عالي آموزش بانكداري 
ايران ادامه داد: عالوه بر اين، تداوم كاهش و ثبات قيمت ها 
نيازمند سامان دادن به يكي از اصلي ترين عوامل ايجاد تورم 
يعني كسري بودجه است كه هر چه قدرت بانك مركزي 
در اعمال سياست پولي و جلوگيري از خلق پول ُپرقدرت 
بيشتر باشد و اراده دولت بر مديريت هزينه ها نيز وجود 
داشته باشد، ثبات و كاهش قيمت ها در آينده نيز دور از 
انتظار نيست. گلمرادي تاكيد كرد: در كنار ارتباط دولت 
و بانك مركزي براي موفقيت هدفگذاري تورمي و ثبات 
نرخ ارز، به حداقل رساندن اثر شوك هاي بيروني را نيز 
نبايد از نظر دور داشت. به عبارت ديگر مي توان انتظار 
داشت كه با كاهش ريسك هاي غيراقتصادي ناشي از 
تحوالت بين المللي و چشم انداز مثبت احياي درآمدهاي 
نفتي، روند نزولي تدام نرخ تورم و نرخ ارز ادامه و در نتيجه 

ثبات نسبي اقتصاد كالن در سال آينده محقق شود.



رقيه ندايي|
دومين روز هفته نيز وضعيت مطلوبي نداشت و در مقايسه با 
يك روز گذشته خود يعني شنبه افت داشت. شاخص كل 
بورس تهران افزايش ۰/۳ درصد و شاخص هم وزن با كاهش 
۰/۱ تا محدود يك ميليون و ۲۵۰هزار پيش رفت. همچنين 
نرخ دالر در كانال ۲۵ الي ۲۴ هزارتومان نوسان مي كند و اين 
مورد موجب شد تا سهامداران بورسي با خيال آسوده تري 
نسبت به سود سازي شركت هاي بورسي به معامله بپردازند، 
بطور كلي نرخ دالر باعث شد كه چشم انداز بورس بازان تا حد 
بسيار زيادي مثبت شود. اين چشم اندازبه قدري مثبت بود 
كه سهامداران بورسي پس از چهار روز معطلي روز شنبه و 

يكشنبه خريد خود را آغاز كنند.
اين روزها نگاه اغلب سهامداران بورسي به خيابان فردوسي 
و نوسان قيمت دالر است. همان گونه كه چشم انداز كاهش 
نرخ دالر طي روزهاي گذشته، كاهش قيمت سهام موجود 
در بازارسهام را به دنبال داشت. طي روزهاي گذشته يعني 
شنبه و يكشنبه بازگشت نرخ دالر از كف قيمتي خود باعث 
شد كه يك افزايش تقاضاي مطلوبي در بازارسرمايه داشته 
باشيم. به دنبال ابهامات جديد درباره بازگشت سريع امريكا 
به مذاكرات برجام، دالر كه تا ۲۰هزار تومان نيز عقب نشيني  
كرده  بود، روند صعودي شد و مجددا به كانال ۲۴ هزار تومان 
بازگشت. اين رشد قيمتي كافي بود تا خيال سهامداران 
از روند سودسازي ش��ركت هاي كاموديتي محور و ديگر 
صادراتي ها راحت شود. پيش تر با وجود آنكه رصد سامانه 
كدال در ماه گذشته خبر از رقم خوردن يكي از طاليي ترين 
فصل هاي عملكرد بورسي ها با گزارش هاي مطلوب به ويژه 
در گروه هاي كااليي و صادركننده بود كه همچنان ترديد در 
معامالت سهام خودنمايي مي كرد. اين عدم اطمينان عموما 
به وضعيت قيمت ارز و قيمت هاي جهاني باز مي گش��ت. 
برخي از اين نگراني ها به افزايش احتمال مذاكرات ايران و 
امريكا با آمدن جوبايدن مربوط و بخش ديگر آن به اظهارات 
رييس دولت درخصوص پيش بيني دالر ۱۵ هزار توماني 
براي سال ۱۴۰۰. بر اين اس��اس بورس بازان به استقبال 
سناريويي رفتند كه در جريان آن با بازگشت دولت جديد 
امريكا به برجام و به تبع آن كاهش و حتي لغو كامل تحريم ها 
نرخ دالر افت قابل توجهي را تجربه مي كند و اين موضوع 
مي تواند به زيان سهامداران تمام شود. اما چرا نرخ دالر به اين 
ميزان بر بازار سرمايه اثرگذار است؟ در حال حاضر بيش 
از ۶۰ درصد از ارزش بازار س��هام در دست شركت هاي 
صادرات محور يا همان كاموديتي ها است. حضور پررنگ 
و فعال اين شركت ها سبب شده تا رابطه مستقيمي ميان 

بازار سهام و دالر برقرار باشد.
قيمت ارز يا همان دالر كه در واقع قيمت نسبي پول خارجي 
به پول داخلي است، نه تنها در بورس بلكه به عنوان يكي از 
عوامل كالن اقتصادي، همواره مورد توجه جامعه اقتصادي 
و مالي بوده است. نرخ مذكور بيانگر شرايط اقتصادي كشور 
بوده و عاملي براي مقايس��ه اقتصاد ملي با اقتصاد س��اير 
ملل است. در اين بين با توجه به صادراتي و وارداتي بودن 
ش��ركت هاي فعال در بازار سهام و ميزان وابستگي آنها به 
نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز مي تواند تاثيرات متفاوتي بر منابع 

پذيرفته شده در بورس و شركت ها بگذارد. به معناي ديگر در 
صورتي كه يك بنگاه اقتصادي براي تامين مواد اوليه، خريد 
تجهيزات و تكنولوژي توليد از تقاضاكنندگان ارز باش��د، 
تغييرات نرخ ارز مي تواند برنامه هاي توليدي اين شركت ها 
را دستخوش تغييراتي كرده و بهاي تمام شده محصوالت 
توليدي اين دس��ته از بنگاه ه��ا را افزايش يا كاهش دهد. 
موضوعي كه طبيعتا ارزش سهام اين شركت ها را نيز دچار 
نوساناتي مي كند. در مقابل افزايش نرخ ارز براي شركت هاي 
صادرات محور، اث��ري مثبت در پي دارد. بر اين اس��اس 
در صورت رش��د نرخ ارز به ويژه دالر، محصوالت توليدي 
اين كشورها با قيمت باالتري به فروش رفته و سودآوري 
بيشتري نصيب شركت هاي صادركننده مي شود. در شرايط 
كنوني، اين موضوع درخصوص نيمي از شركت هاي بورسي 
صدق مي كند. البته ميزان تاثير پذيري شركت ها از افزايش 
نرخ دالر، بسته به نوع فعاليت و وابستگي آنها به ارز متفاوت 
است. در يك نگاه كلي اما مي توان شركت هاي موجود در 
بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دالري و فروشندگان 

غيردالري تقسيم كرد.

دالرارزانتر
رفتار اخير قيمت دالر در بازار آزاد يكي از عوامل شتاب گيري 
كاهش نرخ سهام در دو هفته گذشته بوده كه درخصوص 
داليل اين كاهش ناگهاني نظرات مختلفي مطرح ش��ده 
است. برخي آن را به اظهارات رييس جمهور و پيش بيني 
دالر ۱۵هزار توماني مرتبط دانستند و گروهي ديگر آن را 
به پايان كار رس��مي ترامپ و تهديدهاي مرتبط با حضور 
او در كاخ سفيد نس��بت دادند. با اين حال، آنچه از عوامل 
رواني موثرتر است، چشم انداز عرضه و تقاضاي واقعي ارز در 
ماه هاي پيش رو است. به نظر مي رسد فعاالن بازارها در اين 
زمينه به استقبال سناريويي رفته اند كه در جريان آن، دولت 
جديد اياالت متحده امريكا به برجام برمي گردد و متعاقب 
آن، دستورهاي اجرايي تعليق تحريم هاي مرتبط با فروش 
نفت و بقيه معافيت هاي تحريمي برجامي برقرار مي شود. 

بايد توجه داشت، بر اساس مطالعه روندهاي تاريخي، فعاالن 
بازارها پيش از اتفاق واقعي، رفتار خود را با مفروضات آتي 
تنظيم مي كنند و در نتيجه قيمت ها خيلي زودتر از خود 
رويدادها با نتايج اتفاقات بنيادي منطبق مي شود. از اين 
رو، در شرايط كنوني نيز اين احتمال وجود دارد كه عامل 
انتظارات باز هم جلوتر از وقايع حركت كرده باشد و بر اين 
اس��اس، كف نرخ هاي ارز زودتر از تحوالت برجامي رويت 
ش��ود. در همين حال، مقاومت نرخ دالر در س��امانه نيما 
 در محدوده ۲۳ هزار توماني گوياي آن است كه در عرصه 
زور آزمايي عرضه و تقاضاي وارد كنندگان و صادر كنندگان 
قيمت كشف شده از ثبات بيشتري برخوردار است. توجه به 
اين عامل از آن رو حائزاهميت است كه شركت هاي بورسي 
در عمليات تبديل ارز بيشتر به نرخ هاي سامانه مزبور متكي 

هستند كه تا حدي از افت هيجاني در امان مانده است. 
يكي از كارشناسان بازارسرمايه درخصوص نرخ دالر 
۱۵ هزار توماني مي گويد: كاهش نرخ دالر به هر نحوي 
روي بازار سرمايه تاثير منفي مي گذارد اما اين نرخ دالر 
با واقعيت هاي اقتصادي همخواني ن��دارد. برخي ها 
مس��اله توافق بين ايران و امري��كا را مطرح مي كنند 
كه اين مساله يك الي دوماهه نيست حداقل بيش از 

يكسال زمانبراست.
در اين ميان بايد به يك نكته نيز توجه داشت كه تقاضاي 
پنهان دالر به دو صورت است. نخست؛ بحث مهاجرت يا 
سفرهاي خارجي اس��ت و دوم بحث واردات كاالهاست. 
در حال حاضر بسياري از كاالهاي معمول خارجي همانند 
لوازم صوتي، تصويري، موبايل و امثال اين موارد در بازار بسيار 
كم هستند و اين تقاضا در گمركات وجود دارد، مطمئنا هر 
كاهش قيمت دالري را وارد كننده ها به عنوان فرصت ورود 
مي بينند و من بنده بعيد مي دانم كه دالر به نرخي كمتر 
از ۲۰ هزارتومان برسد و اگر هم نرخ دالر به كمتر از ۲۰ 
هزارتومان برسد به صورت كوتاه مدت و مقطعي خواهد 
بود. بنابراين من بعيد مي دانيم كه قيمت دالر به نرخي 

كه دولتي ها وعده مي دهند برسد.

عواملتاثيرگذاررويبورسچيست؟
جز نرخ دالر عوامل تاثيرگذار ديگري روي بورس وجود دارد. 
هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه به روند معامالت 
بازار سهام اشاره مي كند و مي گويد: در نخستين روزهاي 
معامالتي هفته گذشته شاهد بهبود وضعيت بازار و بازگشت 
رشد به معامالت اين بازار بوديم اما از روز سه شنبه با توجه به 
گمانه زني هاي صورت گرفته در زمينه رياست معاون وزير 
اقتصاد در سازمان بورس، روند بازار تغيير كرد و بار ديگر به 
مدار نزولي بازگشت كه در نهايت خبر رياست وي منتشر و 
منجر به تداوم روند نزولي اين بازار شد. به نظر مي رسد هنوز 
جريان نقدينگي خريدهاي گسترده را در دستور كار قرار 
نداده است و بي توجهي متوليان و مسووالن بازار سرمايه به 
اعتماد عمومي و ضعف در روند اصالحات باعث تداوم روند 

منفي بازار شده بود.
عميدي خاطرنش��ان مي كند: با توجه به شرايط مناسب 
ش��ركت هاي ب��زرگ از نظر بنيادي باي��د رفتار هيجاني 
همراه با ترس سهامداران حقيقي در فروش سهام توسط 
مسووالن سازمان بورس مورد شناسايي قرار مي گرفت و 
حركت معكوس جهت ايجاد اعتماد در قوانين معامالتي 
بازار سرمايه پيش بيني مي شد كه اين امر تاكنون محقق 
نشده اس��ت. نامتقارن كردن دامنه نوس��ان، اصالح روند 
بازارگرداني شركت ها، ايجاد تنبيه براي شركت هاي مختلف 
و تشويق براي شركت هاي شفاف و منظم در امر بازارگرداني، 
افزايش سطح اعتبار مشتريان، محدود كردن فروش سهام 
كالن توس��ط حقوقي ها، ايجاد مشوق هاي مالياتي براي 
شركت هاي منظم در منتشر كردن اطالعات مالي، اعطاي 
مشوق هاي مهم به شركت هايي كه چند بازارگردان را براي 
بازارگرداني سهام خود انتخاب كرده اند، توجه بيشتر به اوراق 
تبعي و استفاده از ابزارهاي نوين مالي از راهكارهاي مناسب 

جهت تداوم روند صعودي شاخص بورس خواهند بود.
وي با بيان اينكه با توجه به وجود شرايط خوب بنيادي 
در بازار اما معامالت اين بازار با تاخير در مسير صعودي 
قرار گرفت، اضافه مي كند: وجود چنين فضايي باعث 
شد تا سهام ش��ركت هاي كوچك كه شرايط بنيادي 
مناسبي ندارند و از ش��ناوري پايين برخوردارند، مورد 
توجه س��وداگران و س��فته بازان قرار بگيرند و موجب 
س��ودي چش��مگير براي عده اي كم و زياني هنگفت 
براي عده اي كثير شوند. وجود برخي از ناهماهنگي ها 
در تصميم گيري ها با تشكيل كارگروه هاي تخصصي و 
كاربردي به راحتي قابل پيشگيري بود، زيرا تحقق چنين 
امري مانع از اتخاذ تصميم و عرضه هاي هيجاني در بازار 
مي شد برخي از اقدامات از سوي مسووالن مي تواند ضرر 
و زيان سهامداران را به حداقل رسانده و سبب كاهش 
ريسك هاي غير سيستماتيك بورس شود. اگر بخواهيم 
در سطح ملي با هدايت مناسب نقدينگي به بخش هاي 
اجرايي اقتصاد و توليد همراه باشيم بايد نگاه استفاده 
محور از بازار س��رمايه را به ن��گاه كالن هدايت جريان 
نقدينگي به بازار س��رمايه تغيير دهيم كه اين امر جز 
بازگرداندن اعتماد عمومي و اتخاذ تصميم هاي كالن و 

خرد مناسب اقتصادي ميسر نخواهد شد.
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نحوهانتقالسهاممتوفيان
بهوراثچگونهاست؟

عليرض��ا تراب��ي، مدي��ر خدم��ات حقوقي ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درباره 
چگونگي انتقال سهام متوفيان به وراث اظهار داشت: براي 
انتقال سهام به ورثه قانوني بايد مراحلي را از طريق سايت 
شركت سمات )شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه( و دفاتر پيشخوان دولت طي كرد 
كه اين مراحل به اين ترتيب است. وي در اين زمينه گفت: 
در ابتدا وراث به س��ايت شركت سمات )اينجا( مراجعه 
كرده و وارد قسمت خدمات انتقال سهام اشخاص متوفي 
مي شوند، پس از مطالعه فهرست دفاتر پيشخوان دولت 
و انتخاب نزديك ترين دفتر با در دست داشتن مدارك 
الزم اقدام به تش��كيل پرونده قهري مي كنند. ترابي با 
اش��اره به مدارك الزم در اين زمينه، افزود: گواهي نامه 
واريز مالياتي، گواهي انحصار وراثت، گواهي فوت، اصل و 
تصوير اصل شناسنامه و كارت ملي متوفي )يا برابر اصل( 
و وراث مدارك مورد نياز اس��ت. مدير خدمات حقوقي 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه خاطرنشان كرد: پس از مراجعه به نخستين دفتر 
پيشخوان دولت نسبت به ارايه فرم نقل و انتقال قهري به 
يكي از ورثه يا نماينده وراث اقدام كرده و پس از تكميل 

مدارك اخذ شده به سمات ارسال مي كنند. 

گزارش۹ماههشركتها
وپيشبينيها

جالل س��يف الديني، كارشناس بازارس��رمايه در 
گفت وگو با س��نا اظهار كرد: با گذش��ت يك ماه از 
پايان فصل پاييز، گزارش ه��اي مالي ۹ ماهه اغلب 
شركت ها روي كدال قرار گرفته است كه در زمينه 
بررس��ي و تحليل اين گزارش هاي دوره اي بايد به 
ماهيت فعاليت هاي آنه��ا توجه كرد، زيرا در برخي 
از شركت ها مانند انواع هلدينگ ها، يا شركت هايي 
كه بطور قراردادي يا پيمانكاري كار مي كنند، روند 
فعاليت ها به ص��ورت مس��تمر و اصطالحًا خطي 
نيست تا بتوان براساس گزارش عملكرد يك فصل 
در مورد آنها قضاوت كرد؛ بنابراين عملكرد آنها در 
گزارش هاي پايان دوره بيش��تر مشخص مي شود. 
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: با اين حال در مورد 
شركت هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت توليد و 
فروش آنها بطور مستمر انجام مي شود، مي توان روند 
فعاليت ها را براساس گزارش هاي فصلي مورد بررسي 
قرار داد؛ در نظر داشته باشيد در بررسي گزارشات 
فصلي نبايد تنها به سود خالص كه بطور تيتروار در 
ش��بكه هاي اجتماعي منتشر مي شود، اكتفا كرد و 
الزم است س��رمايه گذاران جزييات عملكرد را نيز 
در متن گزارش هاي منتش��ر شده در كدال بررسي 
كنند. سيف الديني در خصوص مواردي كه بايد در 
بررسي اين گزارش ها به آن توجه داشت، بيان كرد: 
ميزان توليد و فروش، نرخ هاي فروش و حاشيه سود 
عملياتي از جمله موارد مهمي است كه بايد در اين 
رابطه به آنها توجه كرد. بررسي گزارش هاي سه ماهه 
سوم شركت هاي صنايع مختلف نشان مي دهد كه در 
صنايع بزرگي نظير كاني هاي فلزي، فلزات اساسي و 
محصوالت پتروشيمي عموما حاشيه سود نسبت به 

سه ماهه دوم ۹۹ بهبود داشته است.

ثبتنام32ميليوننفر
درسامانهسجام

با توجه به آزادس��ازي معامالت سهام عدالت و 
ورود بي��ش از ۵7 ميليون نف��ر در بورس اوراق 
بهادار تهران، از سال گذشته سامانه اي راه اندازي 
ش��ده به نام س��امانه جامع اطالعات مشتريان، 
س��جام كه در اين سامانه احراز هويت مشتريان 
حقيقي و حقوق��ي در بورس انجام مي ش��ود و 
همچنين اطالعات اش��خاص ش��امل كدملي، 
شماره شناسنامه و مش��خصات شناسنامه اي، 
همچنين شماره تلفن همراه به نام فرد و شماره 
ش��باي حس��اب بانكي جهت واريز سود مجامع 

شركت ها در آن اعالم مي شود. 
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي و تس��ويه وجوه، سمات، 
ثبت نام در س��امانه س��جام در دي ماه امسال 7 
ميلي��ون و ۶۰۰ ه��زار نفر بوده ك��ه در مجموع 
تاكنون ۳۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در س��امانه 
سجام ثبت نام كرده اند. همچنين تعداد ۵ هزار 
و ۶7۰ شخص حقوقي يا شركت حاضر در بورس 
در سامانه سجام ثبت نام كرده اند و نيز تعداد ۱۲۴ 
نفر س��رمايه گذار خارجي هم تاكنون در سامانه 

سجام ثبت نام كرده اند. 
همچني��ن طب��ق اطالع��ات به دس��ت آمده از 
س��جام، اس��تان خراس��ان رضوي از نظر تعداد 
ثبت نام ش��دگان در سامانه س��جام رتبه اول را 
دارد كه تاكنون 87۰ هزار و ۲۳۰ نفر در س��جام 
ثبت نام كرده اند. در رتبه دوم استان خوزستان 
با ۵۹۴ هزار و ۱۹7 نفر، س��پس استان گيالن با 
۴۶۳ ه��زار و ۵۵۲ نفر، پس از آن كرمان با ۴۴۳ 
هزار و ۲۱۶ نفر، استان فارس ۴۳8 هزار و ۱88 
نفر، استان تهران ۴۲۴ هزار و 7۱ نفر، سيستان 
و بلوچس��تان با ۳88 ه��زار و ۵۳ نف��ر و پس از 
آن اس��تان هاي همدان، هرم��زگان، مازندران، 
كرمانشاه، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
گلستان، مركزي، زنجان، اردبيل، يزد، اصفهان، 
كردستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، البرز، 
خراسان جنوبي، بوش��هر، خراسان شمالي قرار 
دارند و در اس��تان قزوين با 78 هزار و ۲۹7 نفر، 
سمنان 7۰ هزار و ۴۲۲، قم ۶۵ هزار و ۶78 نفر، 
كهگيلويه و بويراحمد ۶۵ هزار و ۶7 نفر و استان 
اي��الم در آخرين رتبه با ۴۹ ه��زار و 8۲۵ نفر در 

سامانه سجام ثبت نام كرده اند. 
با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و سهام 
پراكنده مردم به ويژه سهام خرد عدالت و سهام 
اندك عرضه ه��اي اوليه و همچنين ش��رايط به 
وجود آمده از كرونا، الزم اس��ت سود واريز شده 
براي سهام در شركت هاي بورسي از طريق سامانه 
سجام و شماره ش��باي بانكي افراد واريز شود تا 
براي دريافت سود اندك به بانك ها مراجعه نكنند 
و در شرايط كرونايي دچار بيماري نشوند. تعداد 
۲۳8۳ نفر از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت 
موضوع »تصويب قانوني جهت واريز سود مجامع 
از طريق سجام«، تعداد ۱۲۲۹ نفر با ثبت موضوع 
»سود مجامع را مستقيم به حساب واريز كنيد« 
و نيز تعداد ۳۰۵ نفر با ثبت موضوع »سود مجامع 
بورسي از طريق سجام پرداخت شود« خواستار 

پاسخگويي مسووالن مربوط شدند.

مالكهايرتبهبندي
شركتهايبازارپايه

زهرا زارع، مدي��ر نظارت بر ناش��ران بازار پايه 
فرابورس با اش��اره به مالك ه��اي طبقه بندي 
ش��ركت هاي بازار پايه گف��ت: در طبقه  بندي 
جديد ك��ه در تاريخ ۳۰ دي ماه انجام ش��د ۱۳ 
شركت در تابلوهاي بازار پايه جابه جا شدند، ۹ 
شركت از تابلو زرد به تابلو نارنجي، ۳ شركت از 
تابلو نارنجي به تابلو زرد و يك ش��ركت از تابلو 
نارنجي به تابلو قرمز بازار پايه منتقل شدند. به 
گفته مدير نظارت بر ناشران بازار پايه فرابورس 
ايران، رتبه بندي شركت هاي بازار پايه بر اساس 
ماده ۲۱ دس��تورالعمل پذيرش، عرضه و نقل  و 
انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران )ش��ركت 
س��هامي عام( انجام شده اس��ت و شركت ها بر 
اساس سطح افشاي اطالعات و ارايه صورت هاي 

مالي طبقه بندي مي  شوند.
 وي همچني��ن عنوان كرد كه از س��ال ۱۳۹۶ 
طبقه بن��دي ش��ركت هاي بازار پاي��ه در حال 
انجام است و تاكنون 8 بار اين رتبه بندي انجام 
ش��ده و معيارهاي آن تغيير نكرده است زارع با 
بيان اينك��ه عدم ارايه اطالع��ات در زمان هاي 
تعيين ش��ده از س��مت اعض��اي هيات مديره 
ش��ركت ها عالوه بر تخل��ف از دس��تورالعمل 
افش��ا، تخلف از ماده ۴۵ قانون بازار نيز به شمار 
مي رود، اظهار كرد: شركت ها از زماني كه ثبت 
نزد س��ازمان بورس مي ش��وند ملزم به رعايت 
دس��تورالعمل افش��اي اطالعات هستند و اين 
طبقه بندي نافي مس��ووليت هاي هيات مديره 
ش��ركت هاي بازار پايه در قبال ارايه اطالعات 
نيس��ت، چراك��ه اعض��اي هيات مدي��ره بايد 
حساسيت هاي الزم را نسبت به انتشار به موقع 
اطالعات مطابق با مهلت هاي زماني تعيين شده 

رعايت كنند. 
مدير نظ��ارت بر ناش��ران بازار پاي��ه فرابورس 
همچنين در خصوص ش��ركت هايي كه از تابلو 
زرد بازار پايه به تابلو نارنجي منتقل ش��ده اند، 
گفت: در مورد اين شركت ها صرفا دامنه نوسان 
از ۳ درصد به ۲  درصد كاهش يافته اس��ت و در 
رتبه بندي ش��ركت ها به كيفيت ارايه اطالعات 
ورود نمي ش��ود؛ ضمن آنكه شركت هايي كه از 
تابلو زرد منتقل مي شوند در  صورتي كه در ادامه 
بتوانند معيارهاي حضور در اين تابلو را كس��ب 

كنند، مجددا به تابلو زرد ارتقا خواهند يافت.  

تثبيت و افزايش نرخ دالر باعث افزايش اعتماد سهامداران به بازارسرمايه شد

دالربابورسچهميكند؟

نظارت بر عملكرد نوردي ها دشوار است
ابطال معامله صوري در بورس كاال

روز چهارش��نبه 8 بهمن ماه بود كه بخ��ش عمده اي از 
محصوالت و مقاطع فوالدي شامل ميلگرد، تيرآهن و امثال 
اين موارد كه در بورس كاال عرضه شود با وجود كاهش بيش 
از ۱۳ درصدي قيمت پايه نسبت به روزهاي و هفته گذشته 
بدون تقاضا ماند. بسياري از كارشناسان و فعالين بورس 
كاال بر اين نظرند كه كاهش قيمت محصوالت صادراتي 
منطقه CIS و انتظار تداوم روند كاهش��ي از داليل بدون 
مشتري ماندن محصوالت عرضه شده در بورس كاال است 
البته اين كمبود مشتري طي روزهاي جاري نيز تا حدوي 
ادامه دار بوده است. بررسي هاي موجود حاكي از اين است 
كه روند معامالت مقاطع طويل در بورس كاال، مشاهده شد 
برخالف اينكه بيشتر معامالت بدون تقاضا بود، تقاضاي 
بااليي براي محصول عرضه شده شركت سپيد فراب كوير 
وجود داشته و دارد. اين شركت براي 77۰۰ تن ميلگرد 
طول كوتاه كه به نوعي ضايعاتي محسوب مي شود، بيش 
از 8۵۰۰ تن تقاضا داشت، اين در حالي است كه شركت 
فوالد خراسان براي ۲۰هزارتن سبد ميلگرد مخلوط خود 
فقط ۲هزار تقاضا و شركت ملي فوالد فقط ۹۲۵ تن تقاضا 
براي ۵هزارتن سبد ميلگرد خود داشت. خب يك سوال 
اينجا مطرح مي شود كه خريد ضايعات مي تواند سودسازتر 
از محصول واقعي باشد؟ و چرا در روزي كه تمام شركت هاي 
توليدكننده ميلگرد و مقاطع طويل با عدم تقاضا مواجه 
بودند، چگونه محصوالت ضايعاتي يك شركت با تقاضاي 
بيش از عرضه روبرو باشد؟ آيا اين شركت و مسووالن آن 
قوانين بورس را دور زده اند و تنها به فكر سوءاس��تفاده از 
بورس كااليي هستند؟ و اينكه اين عرضه كه با گريد پايين 
صورت مي گيرد براي عده اي خاص اس��ت؟ شنيده هاي 
فضاي رسانه اي حاكي از اين موضوع است كه با توجه به 
اينكه شركت سپيد فراب كوير تنها محصوالت گريد پايين 
خود را در بورس كاال عرضه مي كند، ولي اين عرضه را هم 
فقط افراد خاص كه وابسته به شركت هستند مي توانند 
خريد كنند تا به دست خريداران ديگر نرسد. اين شركت 
با اين روش، هم تعهد عرضه در بورس كاال را انجام مي دهد 
هم اين امكان را فراهم مي شود كه محصوالت اصلي خود 
ديگر در بورس كاال عرضه نكن��د و به راحتي وارد عرضه 
صادرات شود. بررس��ي عرضه هاي اين شركت در بورس 
نشان از حجم باالي درخواست براي ميلگرد طول كوتاه 
دارد. يك منبع آگاه گفته: ب��ورس كاال به وزارت صمت 
اين موض��وع را گزارش داده و درخواس��ت توقف معامله 
محصوالت با گريد پايين اين شركت و شركت هاي ديگر را 
داده است اما وزارت صمت با اين درخواست مخالفت كرده 

و اعالم كرده »بگذاريد عرضه كنند«.  در اين ميان يكي از 
بهترين راهكارهايي كه مي تواند مانع اين نوع از معامالت 
شود و موجبات قطع سهميه خريداران خاص اين شركت 
يا تعليق شركت اصلي منوط به عرضه تمام محصوالت در 
بورس است. به نظر مي رسد كه بايد راهكاري انديشيده 
شود تا شاهد تكرار اين نوع معامالت در بورس نباشيم چرا 
كه اين نوع عرضه و معامله در بورس كاال در زمان هاي رونق 
بازار، باعث قيمت سازي مي شود. محمودرضا الهي فرد، 
كارگزار قديمي بورس كاال درگفت وگو با اقتصادآنالين 
اظهار مي كند: به واس��طه محدود بودن، امكان رصد آنها 
وجود دارد و برنامه عرضه آنها در بورس مش��خص است. 
ضمن اينكه توس��ط نهادهاي نظارتي متعددي كنترل 
مي ش��وند. اين ش��ركت ها عمدتا محصول مياني نظير 
ش��مش توليد مي كنند و اين محصوالت در ميان تعداد 
زيادي از كارخانه ه��اي نوردي كه بعضا خصوصي بوده و 
كنترل بر روي آنها دشوار است، توزيع مي گردد.  وي اضافه 
مي كند: به دليل تعداد باالتر اين واحدها و تنوع محصوالت 
توليدي آنها، كنترل شركت هاي مذكور دشوار است و در 
چنين شرايطي برخي شركت هاي نوردكار، مزيت خريد 
شمش از بورس و فروش محصول بازار آزاد را در نظر گرفته 
و اقدام به ف��روش محصوالت خارج از بورس و با نرخ هاي 
باالتر مي كنند. اين اتفاق در زمان هايي كه دالر نوسانات 
قابل توجهي دارد، چش��م گيرتر اس��ت،چرا كه در حوزه 
فلزات و محصوالت پتروشيمي به دليل امكان صادرات 
و تاثير پذيري از نرخ هاي جهاني، از نوسانات نرخ ارز متاثر 
مي شوند و نه تنها در سال جاري بلكه در سال هاي گذشته 
فروش خارج از بورس نيز مشاهده و سبب شد اين رانت ها 
از جيب ش��ركت هاي بزرگ و عمومي كه س��هامداران 
آنها افراد جامعه هس��تند، خارج و در جيب نوردكاران و 
واسطه ها مي رود. اين اتفاق نه فقط در حوزه فلزات بلكه 
در حوزه پتروشيمي هم در برهه اي ديده شد.  الهي فرد با 
اشاره به مازاد توليد در حوزه شمش فوالد و ساير فلزات در 
كشور مي گويد: مسير صادرات بايد هموار شود و تا زماني 
كه شركت ها نتوانند مازاد نياز بازار داخل را صادر كنند، 
نمي توانيم به قيمت هاي واقعي برسيم، چون بازار كشش 
اي��ن حجم از توليد را ندارد و بايد سياس��ت هاي مدون و 
چابكي براي اين مساله تدوين و ابالغ شود تا تعادل بين 
توليد و مصرف برقرار ش��ده و نه توليدكننده زيان كند و 
نه مصرف كننده ضرر ببيند. بررسي عرضه هاي فوالدي 
در بورس كاال نش��ان مي دهد، شمش در يك سال اخير 

بيشترين حجم عرضه را به خود اختصاص داده بود. 



گروه راه و شهرسازي|
ديروز با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران، نرخ عوارض 
ساختماني، نرخ عوارض تردد جهت مديريت ترافيك، نرخ 
عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز و نرخ عوارض پارك 
حاشيه اي تصويب شد. اعضاي شورا در دويست و شصت 
و هشتمين جلسه علني شورا اليحه شهردار تهران مبني 
بر »اصالحيه مصوبه تعيين عوارض تردد جهت مديريت 
ترافيك، كاهش تقاضاي س��فر و كنت��رل آلودگي هوا در 
سال ۱۳۹۹« را با 25 درصد افزايش به تصويب رساندند. 
همچنين بر اس��اس اليح��ه تعيين نرخ ع��وارض پارك 
حاشيه اي در سال ۱400 نرخ پايه عوارض پارك حاشيه اي 
از 20 درصد به 25 درصد افزايش يافت. اليحه نحوه محاسبه 
و دريافت عوارض ساختماني مبتني بر تعيين ارزش امالك 
در شهر تهران )با تاكيد بر موقعيت مكاني( نيز با افزايش 
50 درصدي عوارض ساختماني تصويب شد. به گزارش 
»تعادل«، در حالي كه بر اساس برخي پيش بيني ها، نرخ 
تورم در سال جاري حدود 40 درصد خواهد بود،   همچنين 
به گفته حسن رس��ولي، نايب رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شهر تهران هزينه هاي اداره پايتخت به 60درصد 
افزايش يافته اس��ت، تعيين نرخ هاي 25 درصدي براي 
برخي عوارض ش��هري همچون طرح ترافي��ك و پارك 
حاشيه اي مناسب به نظر مي رسد، اما در اين حال، افزايش 
50 درصدي عوارض ساختماني )حدود ۱0 درصد باالتر از 
نرخ تورم سال جاري( در شرايطي كه ركود كم سابقه اي بر 

بازار مسكن تهران حاكم است، قابل توجه است.

تعيينعوارضساختمانيعادالنهميشود
در چنين شرايطي است كه ديروز محمد ساالري، رييس 
كميسيون شهرس��ازي شوراي ش��هر تهران در نشست 
علني اين ش��ورا با بيان اينكه عوارض ساختماني تعيين 
ش��ده طي دهه هاي گذشته، به پارسل ها و موقعيت هاي 
»برتر و ممتاز تر« رانت داده است، گفت: با تصويب اليحه 
»تعيين عوارض ساختماني مبتني بر مرغوبيت مكاني تك 
تك امالك در ش��هر تهران« دريافت عوارض ساختماني 
عادالنه مي شود. ساالري در خصوص دفترچه تهيه شده 
ارزش معامالتي ش��هر تهران مبتني بر مرغوبيت مكاني 
تك تك پارسل هاي شهر تهران، اظهار كرد: در اين دفترچه 
اصطالحي به نام »لوكيشن رنت« )location rent( به 
معناي ارزش مكاني تك تك پارسل هاي شهر تهران آمده 
است و براي اينكه مشاور بتواند به ارزش مكاني واقعي برسد، 
مولفه ها و شاخصه هاي بسيار زيادي را مدنظر قرار داده كه 
مهم ترين آنها تاثيرپذيري از ضوابط طرح تفصيلي شهر 
تهران اس��ت، يعني ضوابط طرح تفصيلي چه سرنوشتي 
را براي يك ملك در ش��هر تهران رقم مي زند، هم ضوابط 
محدود كننده و هم ضوابط تشويق كننده اي كه در طرح 
تفصيلي براي برخي از پهنه ها و زي��ر پهنه ها وجود دارد. 
او با اشاره به اينكه مديريت شهري دوره پنجم وعده داده 
بود كه از مطالعه به تصميم برسد،  گفت: كاري كه در اين 
اليحه انجام شده در مقياس ۹40 هزار پارسل شهر تهران، 
كار بسيار ارزشمندي است و اكنون همه امالك مبتني بر 
شاخص هايي كه در اين اليحه و مطالعات پيوست آمده، 
داراي ارزش هستند. در مجموعه بررسي هايي كه مشاور 
و معاونت شهرس��ازي و معماري انج��ام داده اند، مبناي 
تصميم گيري مشاور براي دريافت عوارض، سود در انتظار 
است يعني مرغوبيت هر ملكي بر اساس موقعيتي كه در 
آن قرار دارد و دسترسي ها به خدمات و بافتي كه قرار دارد، 

احصاء شده است.

تفاوت40برابريدرمرغوبيتامالكتهران
رييس كميسيون شهرسازي ومعماري شوراي شهر تهران 
توضيح داد: اين مطالعه به تدريج بايد به تكامل برسد و تعيين 
ارزش مكاني دقيق تر شود تا الگويي براي تسري به همه 
شهرها باشد. مشاور به اين نتيجه رسيده است كه تفاوت 
ارزش مكاني يا مرغوبيت مكاني امالك در ش��هر تهران از 
كف متري 5 ميليون تومان تا سقف 220 ميليون تومان 
است، يعني40 برابر تفاوت وجود دارد، اين در صورتي است 
كه به موجب دفترچه ارزش معامالتي كه از دارايي گرفته 
شده، اين تفاوت بين يك تا ۹ است و اختالف ارزش مكاني 
پارس��ل ها در عوارضي كه طي دهه هاي گذشته، شورا و 
شهرداري تعيين كرده است، ديده نشده و به عبارتي براي 
پارسل ها و موقعيت هاي برتر و ممتاز تر رانت داده شده است.

ساالري تصريح كرد: اكنون شوراي شهر در اليحه »الزام 
شهرداري به ارايه اليحه نحوه محاسبه و دريافت عوارض 
صدور پروانه ساختماني مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك 
در ش��هر تهران« و در اجراي مفاد مصوبه»نحوه محاسبه 
و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و 
عوارض استفاده موقت در شهر تهران« به شهرداري تهران 

اجازه داده تا دريافت عوارض بر اساس ارزش واقعي امالك 
صورت پذيرد. اين اليحه موجب دريافت عادالنه عوارض 
از امالك ش��هري متناسب با متغيرهاي واقعي مترتب بر 
قيمت امالك خواهد شد و شاخص هايي از جمله موقعيت 
ملك، ميزان بارگزاري )ضوابط طرح تفصيلي(، ش��كل و 
اندازه بر ملك، خدمات در دسترس و سرانه هاي خدماتي، 
در مدل سازي و برآورد ارزش امالك شهر تهران مالك عمل 
خواهد بود. وي اف��زود: در وضع موجود، تعداد بلوك هاي  
مالك عمل ب��راي ارزش امالك، مطابق آخرين دفترچه 
ارزش معامالتي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم، ۱64 
است كه در اليحه حاضر، ميزان دقت محاسبات جديد با 
۹40 هزار پارسل بسيار دقيق تر شده و براي تمامي پارسل ها 

يك ارزش مكاني )LR( تعيين شده است. 

استفادهازفرمولتركيبي
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره اينكه در سال اول اجراي 
اين مصوبه مالحظات رش��د قيمتي براي ميزان عوارض 
ساخت و ساز مد نظر بوده است، گفت: تصميم بر اين است 
كه ۳0 درصد LR در محاسبات عوارض تاثيرگذار باشد و 
مابقي از قيمت هاي )pr( مربوط به سال ۹8 مطابق آخرين 
دفترچه ارزش معامالتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي 
مستقيم مطابق روال قبل گرفته شود و براي سال هاي آينده 
درصد استفاده از LR افزايش يابد. لذا فرمول جديد تركيبي 
از قيمت آخرين دفترچه ارزش معامالتي موضوع ماده 64 
قانون ماليات هاي مستقيم و LR خواهد بود.  ساالري تاكيد 
كرد: هرچند افزايش قيمت ها در بخش مسكن، شهرداري 
را ملزم به افزايش 255 درصد عوارض مي كرد اما در مجموع 
بررسي هاي انجام شده در جلسات شوراي شهر و شهرداري 
به اين نتيجه رسيديم كه عوارض، به ميزان بسيار كمتري 
افزايش يابد و در اين مصوبه افزايش عوارض مطابق ميانگين 

50 درصد منظور شد.

اثرعوارضساخترويبازارمسكن
به گزارش »تعادل«، در اسفند سال گذشته نيز شوراي شهر 
تهران به رشد ۳0 درصدي عوارض ساختماني در سال ۹۹ 
راي داد. اين مصوبه اما به دليل ش��يوع كرونا و پيامدهاي 
اقتصادي آن تا اول تيرماه سال جاري به تعويق انداخته شد، 
اما سرانجام از اول تابستان اجرايي شد. به اين ترتيب از اول 
تابستان، دامنه عوارض ساختماني كه براي هر متر مربع از 
500 تا 800 هزار تومان نوسان داشت، با رشد ۳0 درصدي 
به 650 هزار تا يك ميليون تومان در هر متر مربع رسيد. 
از اي��ن رو  انتظار مي رود كه با رش��د 50 درصدي عوارض 
ساختماني در سال آينده، ميانگين عوارض براي ساخت هر 
متر مربع واحد مسكوني بين يك ميليون و ۳00 تا 2 ميليون 
تومان بسته به موقعيت ملك نوسان داشته باشد. اگر چه در 
سال جاري و در پي افزايش ۳0 درصدي عوارض ساخت، 
نرخ اين عوارض در بهترين و شمالي ترين مناطق تهران و 
براي ساختمان هاي بلندمرتبه به متري 2 ميليون تومان 
نيز افزايش يافت، و بر همين اساس پيش بيني مي شود كه 
نرخ عوارض ساختماني در مناطق و ساختمان هاي يادشده 
به حدود 4 ميليون تومان برسد، اما همچنان نرخ عوارض 
ساخت در ۱400 نيز عادالنه نخواهد بود و اثر متفاوتي روي 
قيمت واحدهاي مسكوني شمال و جنوب پايتخت خواهد 
گذاشت. چه آنكه عوارض ساخت متري يك ميليون و ۳00 
هزار توماني براي ساختمان هاي جنوبي شهر، در حالي كه 

قيمت خريد و فروش اين دسته امالك كمتر از ميانگين 
كنوني )27 ميليون و ۳00 هزار تومان براي هر متر مربع( 
حدود 5 درصد از قيمت هر متر مربع را تشكيل مي دهد، 
حال آنكه عوارض 2 ميليون توماني براي ساخت هر متر مربع 
در مناطق شمالي، در حالي كه ميانگين قيمت ملك در اين 
مناطق حدود 60 ميليون تومان است، حدود ۳ درصد از 
قيمت هر متر مربع است. در همين حال، بايد يادآوري كرد 
كه نرخ عوارض ساخت تنها يكي از عوامل موثر بر هزينه 
تمام شده مسكن است و افزايش نرخ مصالح ساختماني 
و از آن مهم تر افزايش نرخ زمين طي سه سال گذشته، 
ساير عوامل موثر بر قيمت تمام شده ساخت مسكن به 
شمار مي رود. عواملي كه همگي رشدهاي باال را تجربه 
كرده اند و در كنار عوامل خارج از بازار مس��كن بر آتش 

جهش قيمت ملك دميده اند.

عوارضترددترافيكي۲۵درصدافزايشيافت
با تصويب اعضاي شوراي شهر تهران عوارض تردد جهت 
مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي 
هوا سال ۱400، 25 درصد افزايش يافت. محمد عليخاني 
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر در 
تش��ريح اليحه اصالح مصوبه تعيين عوارض تردد جهت 
مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي 
هوا براي سال ۱400 به تغييرات آن نسبت به سال ۹۹ اشاره 
كرد و گفت: در بحثي كه در افزايش پايه عوارض تغييراتي 
نسبت به سال ۹۹ داشتم در حالي كه در اليحه شهرداري 
تنها 20 درصد افزايش بهاي عوارض را پيشنهاد داده بودند 
در كميسيون مش��ترك به 25 درصد افزايش يافت و نرخ 

عوارض از 28 هزار 700 تومان ۳5 هزار تومان شد.

وي افزود: افزايش خدمات بهاي صدور مجوز ساالنه تردد 
از ۱8 هزار تومان به ۱8 هزار و 750 تومان افزايش يافت با 
وجود افزايش عوارض از مبلغ ثابت از 5 هزار تومان به 25 
درصد، به اس��تثناي كاميون هاي حمل سوخت و آرد كه 
رايگان بوده و در اصالح جديد هم رايگان هستند. عليخاني 
گفت: ماده ۱۳ اين اليحه هم به اين ش��كل اصالح شد كه 
تاكيد بر اختصاص 40 درصد از سهم شهرداري تهران به 
نوسازي ناوگان فرسوده دارد، و با وجود اينكه تاكنون اين 
س��هم 40 درصدي پرداخت نمي شده و نوسازي تاكسي 
به همين دليل متوقف ش��ده بود و با تخصيص مستقيم 
اين سهم، مشكل حل مي شود. رسولي در موافقت با اين 
اصالحيه گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه دي ماه امسال ۳8.5 
درصد است، و پيش بيني مي شود نرخ تورم ساالنه امسال 
نسبت به سال قبل باالي 40 درصد باشد و هزينه هاي اداره 
ش��هر بيش از 60 درصد افزايش يافته در حالي كه تحقق 
درآمدهاي شهرداري به 70 درصد نرسيده و دولت مقتدرانه 
از اختصاص سهم شهرداري از ماده 2۳ قانون جلوگيري 
مي كند و 2 هزار ميليارد تومان حق ش��هرداري از سوي 
دولت گروگان گرفته شده است. وي ادامه داد: ما در سال 
گذشته براي ساالنه ۱0 هزار نوسازي تاكسي فرسوده كه از 
اقشار مستضعف هستند نتوانستيم عمل كنيم و عوارض 
25 درصد با توافق معاون شهردار صورت گرفته و در مقايسه 
با نرخ تورم عددي نيست و اگر بنا بر افزايش مشاركت باشد 
شوراي نگهبان، دولت و مجلس كه تصميم گيرنده است و 
صداوسيما بايد فعاليت كنند.  رسولي افزود: اين عوارض 
براي كس��اني است كه ماش��ين دارند و در محدوده طرح 
آلودگي هوا تردد كنند وضع مي شود نه مستضعفين. كليات 

اين اليحه با ۱۹ راي موافق به تصويب رسيد. 

در شهر

خبر ويژه 
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واكنشهاشميبهمخالفت
فرمانداريبازيستشبانه

محسن هاش��مي، رييس شوراي ش��هر تهران به 
مخالفت فرمانداري با طرح زيست شبانه واكنش 
نش��ان داد. هاشمي در حاش��يه دويست و شصت 
و هش��تمين جلسه شوراي ش��هر تهران در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به س��والي درباره مخالفت 
فرمانداري با طرح زيست ش��بانه گفت: مصوبات 
ما نگاه به زمان كرونا ندارد، اما بس��ياري از قوانين 
ديگر وجود دارد كه اكنون جاري است و ستاد كرونا 
نسبت به آنها حساسيت نشان مي دهد. براي مثال 
رفتن به سينما آزاد است اما ستاد ملي كرونا مي گويد 
براي حضور در س��ينما بايد پروتكل هاي خاص را 
رعايت كني��د.  او افزود: در مورد اين نيز مش��كلي 
نيست، مي تواند اين طرح تصويب شود و ستاد ملي 
كرونا توصيه كند كه به دليل شرايط كرونايي فعال 
امكان اجرا وجود ندارد. به گزارش »تعادل«، عيسي 
فرهادي، فرماندار تهران روز ش��نبه هفته جاري با 
تاكيد بر اينكه زيست شبانه در تهران با وجود كرونا 
معنا ندارد، بررس��ي مصوبه »ش��هر بيدار« توسط 
شوراي شهر را نيز منوط به اتمام وضعيت كرونايي 
در تهران دانست. به گفته او، زيست شبانه در شرايط 
وجود كرونا و منع تردد از س��اعت 2۱ معنا ندارد. تا 
شرايط كرونايي ادامه دارد با چنين طرحي مخالفت 
مي كنيم. در حقيقت طرحي براي زيس��ت شبانه 
بررسي و تصويب نخواهد شد. مگر بعد از اتمام كرونا 
در صورت ارسال چنين طرحي از سوي شورا، اين 

طرح بايد مراحل خود را طي كند. 

تركيشايراليندليلرفتارخلبان
خودراتوضيحدهد

محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در 
پرواز استانبول � تهران تركيش كه بامداد شنبه به باكو 
بازگشت رفتار خلبان در بازگشت غيرعادي بوده است، 
 گف��ت: از نماينده تركيش ايرالين و خلب��ان اين پرواز 
توضيح خواس��ته ايم. به گزارش فارس، وزير راه ديروز 
در حاشيه مراسم گراميداشت چهل و دومين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي در دهه مبارك فجر و مراسم ورود 
گراميداشت ورود امام خميني )ره( به كشور اظهار كرد: 
دشمن مي جنگد كه مسيرهاي ما را در روي هوا و زمين 
حذف كند اما در حوزه خطوط هوايي در حال هماهنگي 
با نيروهاي مسلح براي ايجاد مسيرهاي هوايي مستقيم 
هستيم. وي تأكيد كرد: صداي آژيري كه در تهران شنيده 
شد به دليل اتصال يك سيم برق بوده و بعد هم خاموش 
ش��ده  و هيچ ارتباطي به فرودگاه امام و پروازها نداشته 
است. تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي نيز 
در حاشيه اين مراسم گفت: از سازمان هواپيمايي كشور 
تركيه بابت عملكرد خلبان در پرواز استانبول � تهران و 
بازگشت به باكو توضيحات خواسته ايم. دهقاني زنگنه 
افزود: در پرواز تصميم گيرنده اصلي خلبان است در اين 
پرواز هم ديد خلبان 5 كيلومتر بوده است. البته در اپروچ 
ابرهاي سياهي بوده است. خلبان دو فرودگاه جايگزين 
اصفهان و باكو را داشته و تصميم گرفته به باكو برود و كار 
خالفي انجام نداده است. وي ادامه داد:  طبق دستور وزير 
راه و شهرسازي به طرف تركيه اي و سازمان هواپيمايي 
كشوري مراتب اعتراض خود را اعالم كرده ايم و در اين 

باره از آنها توضيحات خواسته ايم.

درخواستمديرفرودگاهياسوج
ازرييسقوهقضاييه

عنايت انصاري فرد، مدير فرودگاه شهداي ياسوج، مركز 
استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: از رييس قوه قضاييه 
درخواست و خواهش مي كنم براي جابه جايي زندان ياسوج 
به عنوان مانع پروازهاي فرودگاه ياسوج دستورات الزم را 
صادر كنند. انصاري فرد در جمع خبرنگاران افزود: خاضعانه 
از حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه 
درخواس��ت و خواهش مي كنم با توج��ه به اينكه زندان 
ياسوج مانع پروازهاي فرودگاه ياسوج است و اين مساله 
باعث شده نزديك به 8۹0 متر از طول باند اين فرودگاه را از 
دست بدهيم جهت رفع اين مشكل به كمك ما بيايند. وي 
اظهاركرد: در صورت حذف و جابه جايي زندان مركز ياسوج 
طول باند فرودگاه ياسوج به ۳۹00 متر افزايش مي يابد كه 
با برداشتن و جابه جايي زندان از ابتداي باند اين فرودگاه 
با خيال راحت تر امكان نشست و برخاست هواپيماهاي 
بزرگ تر و ايمن در اين فرودگاه فراهم مي شود. انصاري فرد 
گفت: با توجه به روحيه اي كه از آقاي رييسي سراغ دارم 
خواهش مي كنم نماينده تام االختيار يا خود ايشان جهت 
بررسي و رفع اين مشكل به شهر ياسوج بفرستند يا تشريف 
بياورند تا ببينند كه چه هزينه هاي سنگيني در اين فرودگاه 
شده اما با اين مانع مواجه اس��ت. وي بيان كرد: فرودگاه 
ياسوج ۱5 مانع داشت كه ۱4 مورد از اين تعداد برداشته و 
برطرف شده و تنها يك مورد از اين موانع مانده كه مهم ترين 
مانع پروازي فرودگاه ياسوج، زندان مركزي اين شهر است و 
سال هاست در نشست ها و محافل از سوي مسووالن 
استان مورد بحث قرار مي گيرد اما تاكنون هيچ اقدامي 

براي جابه جايي آن صورت نگرفته است.

حمايتشهردارياز
توسعهورزشبانواندرمحالت

امير محسني، مديرعامل سازمان ورزش شهرداري 
تهران از حمايت جدي مديريت شهري از توسعه ورزش 
بانوان در محالت پايتخت خبر داد. به گزارش فارس، 
محسني همزمان با اولين روز از هفته بزرگداشت مقام 
زن از مجموعه تخصصي ورزش بانوان ش��هر تهران 
»آمنه« در منطقه 2 بازدي��د كردو در جمع تعدادي 
از ملي پوشان واليبال بانوان كشور اظهار كرد: بسيار 
خرسندم كه در سال هاي اخير، موفقيت هاي ارزنده اي 
در حوزه ورزش بانوان چه در ورزش هاي تيمي و چه 
در ورزش هاي انفرادي حاصل شده است. وي با اشاره 
به اينكه استعداد و ظرفيت هاي قابل توجهي در حوزه 
ورزش بانوان وجود دارد كه با بستر س��ازي مناسب، 
قطعاً به شكوفايي مي رسد، اظهار داشت: در شهر تهران 
برنامه ريزي مناسبي براي توسعه ورزش بانوان در سال 
۱400 پيش بيني ش��ده كه اميدواريم در شناسايي 
اس��تعدادهاي اين حوزه تأثيرگذار باشد. مديرعامل 
سازمان ورزش شهرداري تهران با اشاره به قهرماني 
تيم واليبال سايپا به نمايندگي از واليبال شهر تهران 
در رقابت هاي سوپر ليگ بانوان كشور در هفته گذشته 
افزود: در سازمان ورزش شهرداري تهران اين آمادگي 
را داريم كه  با ايجاد فرصت هاي تمريني براي تيم هاي 
مختلف ورزشي، در كنار توسعه ورزش همگاني شاهد 
افتخار آفريني ورزش��كاران پايتخت در حوزه ورزش 

قهرماني نيز باشيم.

برگزاريجلسهپيگيري
مسائلآبفادرشهرگلسار

 پيرو جلس��ه مورخ ۹۹/۱۱/5 حدادي با شهردار و 
اعضاي شوراي اسالمي ش��هر گلسار در خصوص 
مشكالت آب ش��هر همچنين پيرو تماس تلفني 
حدادي با مديرعامل آب و فاضالب استان مبني بر 
حضور در شهر گلسار و بررسي مشكالت مربوطه 
روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ مهدي زاده مديرعامل 
آب و فاضالب استان البرز به همراه رمضاني معاون 
توسعه و بهره برداري آب استان، حسيني خواه مدير 
آب و فاضالب شهرستان و جعفري نسب مدير آب و 
فاضالب گلسار با حضور در شهر گلسار در نشستي 
با شهردار و اعضاي شوراي اسالمي شهر مشكالت 

حوزه آبفاي شهر گلسار را بررسي كردند. 
در اين ديدار مديران شهري ضمن تبريك ايام اهلل 
ده��ه فجر و خ��وش آمد گويي همچنين تش��كر 
از زحم��ات مجموعه آبفاي ش��هري در خصوص 
مش��كالت حوزه آبفا در گلس��ار از جمله: كمبود 
اعتبارات و صدور مجوز حفاري به صورت اندك به 
شهر گلسار جهت اصالح شبكه، عدم بهره برداري 
از مخزن ذخيره آب 2000 متر مكعبي ش��هداي 
گلسار با توجه به گذشت يك سال از افتتاح پروژه، 
حذف يا اصالح ش��بكه هاي فرسوده، عدم استقرار 
اداره آبفا در شهر گلسار جهت رفاه حال شهروندان، 
عدم وجود نقشه از شبكه توزيع و تأمين آب جهت 
بررسي شبكه هاي اصالح شده و معابري كه نياز به 
اصالح دارند، عدم تأمين آب مورد نياز شهروندان و 
.... مطالبي را مطرح كردند. مهندس مهدي زاده نيز 
ضمن تبريك ايام اهلل دهه فجر و تقدير از زحمات و 
تعامل مديران شهري با مجموعه آبفا در خصوص 
رفع موارد مطروحه قول مس��اعد دادند و مواردي 
از قبيل: تأمين مكاني از س��وي مجموعه مديريت 
ش��هري جهت اس��تقرار دفتر نمايندگ��ي آبفا در 
شهر گلسار و خدمات رس��اني بهتر به شهروندان، 
بهره برداري موقت از مخزن ذخي��ره آب 2000 متر 
مكعبي شهداي گلس��ار طي هفته آتي و بهره برداري 
دايم تا خرداد سال ۱400، افزايش ميزان اصالح شبكه 
آب در شهر گلس��ار به ميزان 5/2 كيلومتر و مرمت و 
بازسازي با شهرداري، تهيه نقشه از شبكه توزيع و تأمين 
آب جهت بررسي شبكه هاي اصالح شده و معابري كه 
نياز به اصالح دارند طي دو هفته جاري از سوي آبفا و 
قرار دادن در اختيار مجموعه مديريت شهري و .... به 

عنوان مصوبات جلسه مقرر گرديد .

شوراي شهر تهران به افزايش 50 درصدي عوارض ساختماني راي داد

سبقت رشد عوارض ساختماني از تورم
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كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه 
خود كاهش ۲۵ درصدي قيمت پهناي باند اينترنت را 
مصوب كرد، اين در حالي اس��ت كه اين تغيير قيمت، 
مربوط به پهناي باندي مي شود كه شركت ارتباطات 
زيرساخت به اپراتورهاي ارتباطي و شركت هاي اينترنتي 
مي فروش��د و معاون وزير ارتباطات با تشريح جزييات 
كاهش قيمت ۲۵ درصدي پهناي باندي كه به اپراتورهاي 
ارتباطي فروخته مي شود، گفته كه اين كاهش قيمت به 

معناي ارزان شدن اينترنت كاربران نيست.
محمدج��واد آذري جهرمي -وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات- چندي پيش در گفت وگوي اينستاگرامي خود 
با كارب��ران درباره قيمت اينترنت گفت��ه بود كه اينترنت 
نه تنها گران نش��ده و نخواهد ش��د كه در صورت رش��د 
ترافيك، سال آينده قيمت اينترنت ارزان مي شود. از سويي 
به تازگي خبري  مبني  بر احضار وزير ارتباطات به دادسراي 
فرهنگ و رسانه در رسانه ها منتشر شد كه حكايت از اعالم 
جرايمي توسط دادس��تان كل كشور عليه وزير ارتباطات 
داش��ت. در متن اين خبر آمده بود كه محمدجواد آذري 
جهرمي به دليل استنكاف از اجراي اوامر قضايي در مورد 
فيلتر كردن اينستاگرام با وجود حكم صادره، استنكاف از 
اجراي دستورات مقام هاي دولتي كه اشاره به ابالغ رييس 
مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش 
پهناي باند بين الملل و محدودس��ازي پيام رس��ان هاي 
خارجي دارد، احضار ش��ده اس��ت. البته پس از آن حسن 
روحاني، رييس جمهوري با اش��اره به احضار اخير آذري 
جهرمي گفت: »از وزير ارتباطات تشكر مي كنم. پهناي باند 
كاري عظيم و به معني مبارزه با فساد است و كسي نمي تواند 
با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر مي خواهيد كسي را براي 
مبارزه با فساد احضار كنيد، بايد من را احضار كنيد، نه وزير 
من را.« از سوي ديگر، حس��ين فالح جوشقاني- رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي امروز در توئيتر 
نوشت: »با پيشنهاد وزارت ارتباطات و تصويب كميسيون 
تنظيم مقررات، پهناي باند اينترنت زيرساخت، ۲۵ درصد 
ارزان شد.« البته اين تغيير قيمت، مربوط به پهناي باندي 
مي شود كه شركت ارتباطات زيرس��اخت به اپراتورهاي 
ارتباطي و شركت هاي اينترنتي مي فروشد. وزير ارتباطات 
به عنوان رييس كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات و 
ساير مس��ووالن وزارت ارتباطات، طي روزهاي اخير، در 
حالي بر توسعه پهناي باند تاكيد داشته و كاهش قيمت 
آن را دنبال كرده اند كه براساس آخرين گزارش وب سايت 
اسپيدتست، سرعت اينترنت موبايل ايران نسبت به ماه 
نوامبر ۴ پله س��قوط كرده و در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت 

دانلود اينترنت موبايل ۲۵.۳۰ و س��رعت آپلود آن ۱۱.۳۹ 
مگابيت برثانيه است. اين درحالي است كه در ماه نوامبر 
سرعت دانلود اينترنت موبايل ايران ۲۵.۶۴ مگابيت برثانيه 
بود. در حالي كه متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در 
جهان ۴۷.۲۰ مگابيت است. همچنين رتبه ايران در اينترنت 
ثابت نيز تنها يك پله رشد كرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و 
آپلود ۱۱.۱۳ مگابيت برثانيه به رتبه ۱۳۶ جهاني رسيده 
است. در ماه گذشته سرعت اينترنت ثابت ايران ۱۷.۸۴ 
مگابيت برثانيه بود. اين در حالي است كه متوسط سرعت 
دانلود اينترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و س��رعت آپلود آن 

۵۲.۳۱ مگابيت برثانيه است.

     نرخ جديد زيرساخت
 با افزايش مصرف پهناي باند

در اين راستا، حسين فالح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات 
و دبير كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات، درباره اين 
مصوبه جديد توضيح داد و گفت: كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات با توجه به افزايش مصرف پهناي باند اينترنت در 
كشور، نرخ جديدي را براي فروش پهناي باند به اپراتورهاي 
ارتباطي در نظر گرفته است. وي ادامه داد: اين يك قاعده 
اس��ت زماني كه مصرف افزايش يابد، قيمت كاهش پيدا 
كند. بر اين اساس ما حدود دو سال پيش نيز در مصوبه ۲۶۶ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، قيمت پهناي باند را 
۲۵ درصد كاهش داديم. هم اكنون نيز در راستاي افزايش 

مصرف پهناي باند، هزينه پهناي باند اينترنت كه توسط 
شركت ارتباطات زيرساخت براي اپراتورها تأمين مي شود، 
بين ۲۵ تا ۳۰ درصد )با توجه به شرايط مختلف( كاهش 
مي يابد. معاون وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال كه اين 
تصميم آيا به پيشنهاد شركت ارتباطات زيرساخت صورت 
گرفته است، گفت: اين مصوبه در پي بررسي كارشناسي 
ميان شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي و به پيشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، 
در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از 
مدتي بررسي، اين عدد نهايي و در كميسيون به تصويب 
رسيد. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در پاس��خ به اين سوال كه با توجه به حواشي هاي اخير در 
خصوص توسعه پهناي باند، آيا ضرب االجلي براي كاهش 
قيمت پهناي باند مدنظر بوده است، گفت: اين مصوبه هيچ 
ربطي به اين موضوعات ندارد و يك بحث كاماًل كارشناسي و 
فني است كه طرح آن به اوايل تابستان بازمي گردد. فالح 
جوشقاني ادامه داد: با توجه به اينكه اپراتورها در شرايط 
فعلي، قيمت اينترنت را براي مردم ثابت نگه داشته اند و 
نيز با توجه به افزايش مصرف پهناي باند، تصميم ارزان 
شدن پهناي باند در راس��تاي كاهش هزينه اپراتورها 

صورت گرفته است.

     نمي توان در مورد كاهش قيمت اينترنت 
مصرف كنندگان نظر قطعي  داد

معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات در خصوص 
تأثير اين مصوبه در ارزان شدن قيمت نهايي اينترنت براي 
مصرف كننده، گفت: مطابق با ماموريتي كه كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات به رگوالتوري داده است، بايد تأثير 
اين مصوبه بر قيمت تمام شدن كاربران با حضور اپراتورها 
مورد بررسي قرار گيرد. بايد ش��رايط بررسي شود و فعاًل 
نمي توان در مورد كاهش قيمت اينترنت مصرف كنندگان 
نظر قطعي داد. دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا در اين مصوبه الزامي براي 

كاهش قيمت اينترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، 
گفت: اپراتورها در تعرفه اينترنت سقف و كف قيمت دارند 
و براس��اس اين سقف و كف، بس��ته هاي اينترنت را براي 
كاربران تعريف مي كنند. در اين راس��تا اپراتورهاي غالب 
)سهم بااليي از بازار دارند( بايد بسته هاي تعريف شده را به 
تأييد رگوالتوري برسانند و اپراتورهاي غيرغالب نيز بايد آن 
را به اطالع رگوالتوري برسانند. در مجموع نرخ بسته هاي 
اينترنت، در چارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات پيش م��ي رود. اما براي تغيير اين قيمت ها بايد 
بررسي شود كه كاهش ۲۵ درصدي نرخ پهناي باند، در سبد 
هزينه هاي اپراتورها چه تأثيري دارد و براساس آن در مورد 
قيمت تمام شده اينترنت براي كاربر، تصميم گيري شود. 
فالح جوشقاني تاكيد كرد: آنچه كه مسلم است اينكه مصوبه 
امروز كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات براي كاهش 
هزينه پهناي باند اپراتورها است. وي در پاسخ به اينكه قول 
ارزان شدن قيمت اينترنت را به كاربران نمي دهيد؟ اظهار 
داش��ت: بايد اين موضوع بررسي شود. فعاًل رگوالتوري از 
جانب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ماموريت دارد 
تا موضوع را بررس��ي و گزارش دهد. زم��ان آن نيز معلوم 
نيست. معاون وزير ارتباطات در مورد اينكه آيا براي سال 
آينده شاهد كاهش قيمت اينترنت كاربران خواهيم بود، 
گفت: بايد ببينيم. نمي ش��ود حرف نسيه زد. رگوالتوري 
براس��اس ماموريت هايش اقدام مي كن��د و نتايج آن را به 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گزارش مي دهد. اگر 

تصميمي گرفته شد به استحضار مردم مي رسانيم.

      مصرف اينترنت در دوران كرونا طي يك 
سال، ۲ برابر شده است

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصريح 
كرد: فعاًل نمي توان روي قيمت اينترنت براي كاربر نهايي 
نظري داد. چون بحث اين مصوبه مربوط به قيمت پهناي 
باند اينترنت زيرساخت بوده است. در مصوبه فعلي چيزي 
در خصوص قيمت اينترنت كاربران نيامده اما ممكن است 
در آينده، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بر اساس 
گزارش رگوالتوري در اين زمينه تصميماتي بگيرد. رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: مصرف 
اينترنت با توجه به ش��رايط كرونا طي يك سال اخير در 
مجموع بيش از دو برابر شده و ترافيك شبكه ملي اطالعات 
به واسطه پلتفرم هاي آموزشي و دانشگاهي افزايش يافته 
است. به همين دليل شركت ارتباطات زيرساخت، با كاهش 
قيمت پهناي باند موافقت كرد. وي در پاسخ به اينكه نحوه 
محاسبه قيمت فروش پهناي باند چگونه است، افزود: در اين 
مصوبه، تعرفه پهناي باند مطابق با ميزان مصرف اپراتورها 
در جدول آمده است. شركت ارتباطات زيرساخت، اينترنت 
بين الملل را كه وارد كشور مي كند، مطابق اين جدول به 
اپراتورها مي فروشد. براي مثال در مصوبه قبلي، پايين ترين 
نرخ پهناي باند به ازاي هر مگابيت برثانيه ۷۵ هزار تومان 
بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گيگابيت پهناي باند از 
زيرساخت خريداري كند، بايد به ازاي هر مگابيت ۷۵ هزار 
تومان پرداخ��ت مي كرد كه اين رقم هم اكنون ۲۵ درصد 

كاهش يافته است.

دنیای فناوریويژه

ادامه از صفحه اول

دانش و فن6   Mon. Feb 1. 2021  1867   دوشنبه    13      بهمن 1399   18 جمادي الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

برگزاري مسابقه برنامه نويسي 
»همراه كاپ« توسط همراه اول

اولين دوره مسابقات برنامه نويسي »همراه كاپ« 
با هدف اس��تعداديابي نيروي فني توسط همراه 
اول برگزار مي شود. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، نخستين دوره 
مسابقات برنامه نويس��ي »همراه كاپ« با هدف 
 استعداديابي نيروي فني ٢۴ بهمن ماه سال جاري 

برگزار مي شود. 
در اي��ن دوره همراه كاپ كه مختص مس��ابقات 
»جاوا« و »تحليل داده« اس��ت، استعداديابي از 
بين نفرات برتر اين مس��ابقه به عمل خواهد آمد 
و مقدمات همكاري مشترك نيروهاي مستعد با 
مركز تحقيق و توس��عه همراه اول فراهم خواهد 

شد. 
جوايز اين دوره از مس��ابقات كه توس��ط »مركز 
تحقي��ق و توس��عه هم��راه اول« و با مش��اركت 
»ش��ركت همراه كس��ب وكارهاي هوشمند« و 
همكاري كوئرا برگزار مي شود، براي مسابقه جاوا 
١۵ ميلي��ون تومان و براي مس��ابقه تحليل داده 
۵۰ ميليون تومان خواهد بود. عالقه مندان براي 
كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام در مسابقه ديتا 
به لينك و مسابقه جاوا به اين لينك مراجعه كنند.

3 گيگابايت اينترنت، هديه 
همراه اول به مناسبت دهه فجر

بسته هديه اينترنت ٣ گيگابايتي همراه اول از 
آغاز دهه فجر تا ٢٢ بهمن در دسترس تمامي 
مشتركان است. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، مشتركان اپراتور 
اول تلفن همراه مي توانند به مناسبت دهه فجر، 
بسته هديه اينترنت ٣ گيگابايتي ويژه محتواي 
داخل��ي را به ص��ورت رايگان از روز يكش��نبه 
١٢ بهمن تا س��اعت ٢۴ روز چهارش��نبه ٢٢ 
بهمن ماه فعال كنند. تمامي مشتركان دايمي و 
 اعتباري همراه اول، با شماره گيري كددستوري

 #۶۷* ۱۰۰* مي توانن��د اي��ن بس��ته هديه 
اينترن��ت را براي اس��تفاده از محتواي داخلي 
فعال كنند. منظور از محتواي داخلي، ليس��ت 
پيام رسان ها و وب سايت هاي منتخب داخلي 
ارايه شده از سمت س��ازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي است. 
فعال س��ازي هم زم��ان اي��ن بس��ته هدي��ه با 
س��اير بس��ته هاي مكالمه و اينترنت، از جمله 
مزيت هاي آن به ش��مار م��ي رود. صرف نظر از 
زمان فعالس��ازي بس��ته، مهلت اعتبار زماني 
در نظر گرفته ش��ده براي آن، تا ساعت ۲۴ روز 

چهارشنبه ۲۲ بهمن است.

گوگل پيام رسان محبوب 
دانشگاهيان را حذف كرد

گوگل پيام رسان المنت را كه از سوي بسياري از دولت ها، 
شركت هاي خصوصي و دانشگاهيان مورد استفاده قرار 
مي گيرد، از اپ استور خود حذف كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، پيام رس��ان المنت به علت ايمني 
باال و رمزگذاري پيام هاي رد و بدل ش��ده مورد استفاده 
رسمي بسياري از نهادهاي دولتي و خصوصي در سراسر 
جهان است، اما گوگل مدعي است اين برنامه گپ براي 
ميزباني محتواي نامناسب و پرخاشگرانه به كار مي رود و 
به همين علت آن را حذف كرده است. المنت به اين اقدام 
گوگل اعتراض كرده و افزوده كه اپليكيشن يادشده تنها 
براي ميزباني محتوا به كار مي رود و اگر محتوايي توسط 
سرورهاي خود اين ش��ركت ميزباني شود قابل كنترل 
است، اما محتواي مدنظر گوگل توسط يكي از شركت هاي 
همكار با المنت ميزباني شده و لذا المنت كنترل روي آن 
نداشته است. المنت همچنين مي گويد گوگل بدون هيچ 
هشداري به اين شركت اپليكيشن آن را حذف كرده است. 
برنامه نويسان و توسعه دهندگان المنت هم پيشنهادات و 
طرح خود را براي حل مشكل براي گوگل ارسال كرده اند، 
اما گوگل هيچ واكنشي در اين زمينه نشان نداده است. 
مديران اپليكيش��ن المنت از كاربران خواسته اند براي 

بارگذاري آن از منابع و سايت هاي ديگر استفاده كنند.

نابينايي استراتژيك در 
خصوص كسب و كار خرد

بررس��ي هاي تحليل��ي اظهارنظره��اي آق��اي 
رييس جمهوري و اعضاي كابينه طي ۴ماه گذشته نشان 
مي دهد كه حتي يك بار هم در حمايت از كسب و كار 
كوچك و متوسط استفاده نكرده اند. به عبارت روشن تر 
مي توان گفت، دولت دچار گونه اي، نابينايي استراتژيك 
در خصوص كسب و كار كوچك و متوسط شده است 
كه اين نوع مشاغل را ناديده مي گيرد. بايد بدانيم، اگر 
ادبياتي را كه در تحليل اقتصادي به كار مي گيريم با تمركز 
بر كسب و كار كوچك و متوسط نباشد، تنها توپخانه اي 
است براي شليك اظهارنظرهاي غير تخصصي و حتي 
شايد كذب. واقع آن است كه اين فعاالن اقتصادي ايران 
هستند كه هزينه ناديده گرفتن كسب و كارهاي خرد 
را پرداخت مي كنند. كساني كه به قيمت حذف كسب 
و كارهاي خرد به همه جا رسيده اند، بايد بدانند مانند 
جريان موسسات غيرمجاز هزينه هاي آن را پرداخت 
خواهند كرد. در يك چنين شرايطي، صاحبان كسب و 
كار نيز بايد روي كوچك ترين هزينه هاي خود حساس 
باش��ند تا بتوانند در اين اتمسفر بيزينس خود را تداوم 
بخشند. خاطرم هست سال ها قبل يك فعال اقتصادي با 
هزار ميليارد تومان سرمايه به من زنگ زد، بعد خواست 
تا از تلفن ثابت به من زنگ بزند تا هزينه هاي كمتري را 
بپردازد. اي��ن رويكردي كه مجموعه فعاالن اقتصادي 
بايد مورد توجه قرار دهن��د. از نظر من فعال اقتصادي 
حتي روي هزينه هاي كوچك بايد حساس باشد. اين 
خساست نيست اين مديريت بر روي هزينه هاي خرد و 
كوچك است با اين روش به ساير كاركنان اين درس داده 
مي شود كه براي بهبود كسب و كار بايد بر روي مجموعه 

هزينه ها مديريت مطلوب صورت بگيرد.

آخرين مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، براي كاهش هزينه پهناي باند اپراتورها

فعال خبري از ارزان شدن اينترنت كاربران نيست

 فراخوان مناقصه عمومي همزمان
 با ارزيابي كيفي)فشرده( يك مرحله اي

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( )خريد،حمل و اجراي تكميل شبكه توزيع و 
مخزن ۲5۰متر معكبي آب فاز توسعه  شهرك صنعتي امير كبير كاشان( به شماره )۲۰۹۹۰۰۱۲۸۱۰۰۰۱4۲( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۱3 مي باشد.

مهات زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت ۱۹ روز شنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۱۸
مهلت زماني ارسال اسناد ارزيابي و پيشنهاد قيمت: ساعت ۱4:3۰ روز چهارشنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/۲۹

زمان بازگشايي پاكتهاي ارزيابي : ساعت ۸:3۰ صبح روز پنجشنبه تاريخ ۱3۹۹/۱۱/3۰
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خريد،حمل و اجراي تكميل شبكه توزيع و مخزن ۲5۰متر معكبي آب فاز توسعه  شهرك صنعتي امير كبير كاشان
مبلغ برآورد اوليه : ۱44.۲7۸.5۹6.4۹۱ ريال و براساس فهارس بهاي سال ۱3۹۹ سازمان برنامه و بود جه كشور )اعتبار طرح جاري/عمراني(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 5.5۸5.57۲.۰۰۰ ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  ۱6 ماه 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 

۲۲ بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن ۰3۱3۲6473۰۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :۰۲۱-4۱۹34

دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹737 و ۸5۱۹376۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها،در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفايل/ تامين كننده /مناقصه گر موجود است.

  م/الف  ۱۰۸746۱

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان

نوبت اول

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان

فراخوان عمومی شناسايی و جذب سرمايه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
)شماره فراخوان 99114(

سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمايندگی از شهرداری منطقه۸ و در راستای استفاده از توانمندی های سرمايه گذاران بخش خصوصی 
در نظر دارد نسبت به شناسايی و جذب سرمايه گذار حقيقی يا حقوقی جهت مشارکت در پروژه های ذيل اقدام نمايد. لذا از کليه سرمايه گذاران عالقمند و واجد 
صالحيت فنی، مالی و دارای تجربيات مرتبط دعوت به عمل می آيد از تاريخ چاپ آگهی به جز ايام تعطيل  با همراه داشتن رسيد واريز مبلغ يک ميليون و پانصد 
هزار ريال )غيرقابل استرداد( به حساب شماره ۱۰۰۲76۰۰۰۱3 به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبيرخانه سازمان به آدرس: بوستان 

سعدی -  روبروی صداوسيما- طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی خود و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

شهرداري اصفهان

سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

توجه: 
  آخرين مهلت عودت اسناد فراخوان تا پايان وقت اداری شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲5 می باشد. 

   متقاضيانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزيابی و مدارک اقدام نموده اند نيازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکميل فرم ها کفايت می کند.

   متقاضيانی در بخش ارزيابی مورد تائيد قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحيت فنی، مالی و  مديريتی باشند.
   به درخواست هايی که از طريق ديگر يا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

   ارسال مدارک هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد ننموده و سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد يا انتخاب کليه متقاضيان 
جهت ادامه فرايند فراخوان و انتخاب سرمايه گذار مختار است.

   خريد و تهيه اسناد از طريق وب سايت سازمان به نشانی:www.ipoim.ir  امکان پذير می باشد. 

آدرسمنطقهمساحت تقريبی  زمينکاربریموضوع پروژهرديف

احداث مجموعه مسکونی آسمان۱
مسکونی

463 متر مربع
خيابان امام خميني)ره( – خيابان سردار شهيد صادقي۸

557.۹  متر مربعاحداث مجموعه مسکونی آفتاب۲

آگهي تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
)شماره 144/م ع/99(

ش�رکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد اصالح و توسعه شبکه برق رسانی به تصفيه خانه فاضالب ماهدشت از محل اعتبارات طرحهای 
عمرانی و از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته نيرو واگذار نمايد.

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پيش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰5۱۸6۰۰۰۰66 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلي . مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه . مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين ش�رکت در فرآيند ارجاع کار: برآورد براس�اس فهارس بهاء  ابنيه . تاسيس�ات برقی و توزيع 
نيروی الکتريکی سال ۱3۹۹. مبلغ 4.6۸۰.۹۸5.4۱7 ريال و مدت اجراي کار 45 )چهل و پنج( روز و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار 

۲34.۰4۹.۲7۱ ريال بصورت واريز نقدي به حساب شرکت . ضمانتنامه بانکي يا اوراق مشارکت مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل های PDF اسناد . موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱4:3۰ روز  دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲7 

به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
مهلت تحويل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲7 

بصورت فايل pdf در سامانه فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت ۱3:3۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ خواهد بود.

داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ ۹۹/۱۱/۱3 تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱6 از طريق سامانه ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 3۲۱۱7۱5۰ - ۰۲6

 س�اير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بيش�تر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
 )iets.mporg.ir( مراجعه نماييد. 

    شناسه آگهي :۱۰۸7۰6۱

شرکت آب و فاضالب 
استان البرز

نوبت اول
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تعادل |
صنعت خودرو ايران در دي ماه امسال افتي معادل 4.7 
درصد را تجربه كرده اس��ت. بر اساس آمار و اطالعات 
منتشر شده خودروسازان كشور در مجموع 92 هزار 
و 86 دستگاه خودرو توليد كرده اند. اين در حالي است 
كه در مدت مشابه سال 98 ميزان خودروي توليد شده 
در اين ماه 96 هزار و 644 دستگاه بوده است. بررسي 
آمار توليدات دو خودرو ساز بزرگ كشور نشان مي دهد 
كه ايران خودرو و سايپا به ترتيب 11.7 و 7.3 درصد 
كاهش در توليدات خود را به ثبت رسانده اند. از سوي 
ديگر توليدات انواع محصوالت صنعت خودرو در 10 
ماه منتهي به دي امسال روندي افزايشي نسبت به 10 
ماه سال 98 داشته است. ميزان اين رشد 21.3 درصد 
است. ايران خودرو و سايپا نيز در مجموع از شروع سال 
ج��اري تا پايان دي ماه به ترتي��ب 42.4 و 0.3 درصد  

رشد داشته اند.

    بررسي توليد در صنعت خودرو
شركت هاي خودروساز كشور طي دي ماه سال جاري 
92 هزار و 86 دس��تگاه انواع خ��ودرو را توليد كردند. 
اين در حالي اس��ت كه دي ماه سال گذشته 96 هزار 
و 644 دستگاه خودرو توليد شده بود، بنابراين ميزان 
خودروي توليد شده در اين مدت در مقايسه با دي ماه 
سال گذشته با كاهش 4.7 درصدي همراه بوده است. 
در طول اين مدت 83 هزار و 923 دستگاه سواري در 
كشور توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
كه تعداد آن 88 هزار و 643 دستگاه بوده، 5.3 درصد 
افت داشته است. ميزان توليد ون، وانت، ميني بوس و 
ميدل باس نيز نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده 
است. در اين بين ون با افت 70.4 درصدي بيشترين 
كاهش توليد را تجربه كرده است. در اين ميان اتوبوس 
و خودروهاي سنگين مانند كاميونت، كاميون و كشنده 
افزايش توليد را نس��بت به دي ماه س��ال 98 تجربه 
كرده اند. توليد اتوبوس 36.6 درصد و توليد كاميونت، 
كاميون و كش��نده 147.1 درصد رشد داشته است. 
بررسي وضعيت توليد خودرو در 10 ماهه امسال نيز 
نشان مي دهد، در اين مدت 814 هزار و 323 دستگاه 
انواع خودرو به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل كه 671 هزار و425 دس��تگاه بوده، 21.3 
درصد افزايش داشته اس��ت. توليد انواع خودروها در 
10 ماه منتهي به دي سال 99 نسبت به 10 ماه سال 
98 رشد داشته است. »كاميونت، كاميون و كشنده« 
با 74 درصد بيشترين ميزان رشد توليد را داشته است. 
 پ��س از آن به ترتيب اتوبوس ب��ا 65.9 درصد، وانت با

28، 6درصد، سواري با 20.4 درصد، ون با 15.5 درصد 
و در نهايت ميني بوس و ميدل باس با 1.4 درصد نسبت 

به سال گذشته افزايش توليد داشته اند.

    توليدات ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو در دي ماه امس��ال 44 هزار و 
331 دستگاه انواع خودرو توليد كرده است. اين خودروساز 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته 50 هزار و 226 دستگاه 
خودرو توليد كرده است، بنابراين توليدات ايران خودرو 
در اين ماه نسبت به دي 98 كاهش 11.7 درصدي را نشان 
مي دهد. توليد سواري توسط اين گروه خودروسازي در 
دي امسال 43 هزار و 865 دستگاه بوده كه نسبت به دي 
98 با كاهش 9.8 درصدي روبه رو ش��ده است. در ميان 
محصوالت توليد ش��ده توس��ط اين گروه صنعتي ون با 
100درصد افت بيش��ترين ميزان كاهش را داش��ته كه 
در واقع در دي ماه سال 99 توليد نشده است. كاميونت، 
كاميون و كشنده با 277.6 درصد افزايش توليد بيشترين 
جهش را تجربه كرده اند، به گونه اي كه توليد آنها از 107 
دستگاه به 404 دستگاه رسيده است. در عين حال بايد 
به توليد 418 هزار و 266 دس��تگاه انواع خودرو توسط 
ايران خودرو طي 10 ماهه امسال اشاره كنيم كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 42.4 درصد افزايش داشته است. 
توليد سواري توسط اين گروه صنعتي نيز از ابتداي سال 
تا پايان دي ماه 412 هزار و 867 دستگاه بوده كه 43.2 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
در ميان تمام محصوالت توليد شده، تنها وانت افت توليد 

داشته است، به گونه اي كه توليد اين محصول از 4 هزار و 
276 دستگاه به 2 هزار و 874 هزار دستگاه رسيده است.

    توليدات سايپا
طي دي ماه امس��ال 39 هزار و 265 دستگاه انواع خودرو 
توسط گروه صنعتي سايپا توليد شد كه در مقايسه با دي 
98 افت 7.3 درصدي داش��ته است. در اين مدت 33 هزار 
و 358 دستگاه سواري، 5 هزار و 871 هزار دستگاه وانت و 
36 دستگاه كاميونت، كاميون و كشنده توسط گروه سايپا 
توليد شده است. توليد سواري نسبت به دي 98 كاهش 
10.2 درصدي را تجربه كرده است. توليد وانت و كاميونت، 
كاميون و كش��نده نيز به ترتيب 13.9 و 9.1 درصد رشد 
داش��ته اس��ت. توليد انواع خودرو توسط گروه سايپا طي 
10ماهه سال گذشته 343 هزار و 98 دستگاه بوده كه با 0.3 
درصد رشد به 344 هزار و 11 دستگاه رسيده است. در اين 
مدت اين گروه صنعتي ميني بوس، ميدل باس و اتوبوس 
توليد نكرده است. در ميان محصوالت توليد شده توسط اين 
خودرو ساز توليد وانت با 27.2 درصد رشد به 52 هزار و 996 
دستگاه رسيده است؛ اما ساير محصوالت سايپا در 10 ماه 
منتهي به دي سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
كاهش توليد داشته و بيشترين كاهش توليد متعلق به ون 
مي باشد. همچنين در اين مدت 290 هزار و 624 دستگاه 

سواري توسط گروه سايپا توليد شده كه نسبت به 10 ماهه 
سال قبل 3.4 درصد كاهش داش��ته است. شركت هاي 
خودرو ساز پيش از افزايش 50 درصدي توليدشان را منوط 
به افزايش قيمت خودرو كرده بودند. با توجه به ش��رايط 
كنوني و تاثيرات كاهش نرخ ارز بر بازار خودرو، قيمت اين 
محصوالت س��ير نزولي دارد و در حال ثابت شدن است. 
بنابراين به نظر مي رسد امكاني براي رشد قيمت ها تا پايان 
سال جاري وجود ندارد. شركت هاي خودروساز نيز در نتيجه 
اين اتفاق نه تنها توليدشان را افزايش نداده اند، بلكه روند 
كاهشي توليد را در پيش گرفته اند. كاهش توليد خودرو 
طي دي ماه در حالي اتفاق افتاده كه خودروس��ازان طي 
ماه هاي گذشته نسبت به فروش فوق العاده و پيش فروش 
يك ساله محصوالتشان اقدام كرده اند و حاال مشخص نيست 
سرنوشت تحويل اين خودروها چطور باشد و آيا خريداران 
مي توانند سر موعد خودروي خود را تحويل بگيرند يا خير. 
همچنين اخيرا عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
از تامين مالي 15 هزار ميليارد توماني ايران خودرو و سايپا 
خبر داده و گفته اس��ت، براي تحقق رش��د 50 درصدي 
توليد خودرو، 15 هزار ميلي��ارد تومان تامين مالي براي 
خودروسازان انجام شده است.« بايد ديد آيا تخصيص اين 
منابع مي توان اثري بر روند توليد خودروسازان داشته باشد 

يا اينكه خودروسازان را مقروض تر خواهند كرد. 
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اثر عوارض 50 درصدي 
ساخت بر مسكن

بي گمان، آن عام��ل دروني كه مي تواند حدود 5 درصد 
)يك ميليون و 365 ه��زار تومان در هر متر مربع( روي 
قيمت تمام شده ساخت ملك و مسامحتا به همين ميزان 
روي قيمت خريد و ف��روش ملك اثر بگذارد، از اهميت 
زيادي در اقتصاد خانوار برخوردار خواهد بود. البته در كنار 
عوارض ساخت، عوامل دروني ديگري همچون نرخ زمين 
و مصالح ساختماني، دستمزد نيروي كار و... روي قيمت 
تمام شده آپارتمان اثرگذار هستند. با اين حال، صرف 
افزايش 50 درصدي در عوارض س��اختماني، مي تواند 
شاخص دسترسي به مسكن را دست كم دو سال افزايش 
دهد. ش��اخصي كه در حال حاضر هم بر اساس برخي 
محاسبات از 50 سال هم عبور كرده است. اين شاخص 
برابر با »نسبت ميانگين قيمت مسكن به ميانگين درآمد 
ساالنه خانوار« و نشان دهنده »ميزان توانمندي خانوار در 
دسترسي به مسكن« است. طبق شاخص دسترسي به 
مسكن، مي توان ميزان سال هاي انتظار براي تملك يك 
مسكن از طريق پس انداز تمامي درآمد ساالنه خانوار را 
محاسبه كرد. از آنجا كه فرض پس انداز كل درآمد خانوار، 
واقع بينانه به نظر نمي رسد، چنانچه پس انداز يك سوم 
درآمد خانوار براي خريد مسكن، در نظر گرفته شود، طول 
دوره انتظار خريد مسكن، سه برابر شاخص دسترسي 
به مس��كن خواهد بود. در واقع، طول دوره انتظار خريد 
مسكن، نشان دهنده مدتي است كه خانوار با پس انداز 
يك سوم از درآمد خود، صاحب مسكن مي شود. شاخصي 
كه طي سه دهه گذشته روندي صعودي داشته است و از 
حدود 15 سال در اوايل دهه 1370 دست كم به باالي 50 

سال در يكي- دو سال اخير جهش كرده است.
افزايش 50 درصدي عوارض ساختماني اما در معادالت 
اقتصادي مربوط به س��ازندگان و پيمانكاران نسبت به 
اقتصاد خانوار اثرگذاري كمتري دارد و از همين رو، مانع 
بزرگي در مسير ساخت و ساز به شمار نمي رود. هر چند 
كه هم اينك بازار ساخت و ساز بي رونق است و در ركود 
به سر مي برد. در مجموع مي توان گفت كه افزايش 50 
درصدي عوارض ساختماني در كوتاه مدت روي قيمت 
واحدهاي مسكوني نوساز اثرگذار نيست، چه آنكه ساخت 
وساز فرآيندي 18 تا 24 ماهه است و در شرايطي كه بازار 
معامالتي مسكن نيز در ركود به سر مي برد، سازندگان 
تمايلي به اعمال اين افزايش روي قيمت هاي واحدهاي 
عرضه شده در كوتاه مدت و در نيمه نخست سال آينده 
نخواهند داشت. اما در ميان مدت، قيمت فروش واحدهاي 
مسكوني نوس��از را در كنار افزايش هزينه زمين و ساير 
نهاده هاي توليد ساختمان دستخوش تغيير خواهد كرد.

گذار  ناگزير !
 اين دو اظهارنظر را وقتي در كنار مخالفت هاي بس��يار 
ب��ا ارز 4200 توماني و عدم تعيين دس��توري نرخ آن در 
مجلس و خارج از آن در اركان قدرت و بدنه كارشناس��ي 
دولت )حداقل در گفتار و كالم( كنار هم قرار مي دهيم، 
به نظر گذار از اقتصاد دس��توري به اقتصاد آزاد و رقابتي 
بيش از هر زمان ديگري فراهم ش��ده باشد. اين اميد به 
خصوص با روي كار آم��دن دولت جديد امريكا، كاهش 
انتظارات تورمي و افزايش اميد به گش��ايش مناسبات 
اقتصادي كشورمان با جهان و جذب سرمايه ها و حضور 
سرمايه گذاران خارجي و... بس افزون شده است. اما اين 
گذار موفق نيازمند ايجاد بس��ترها و رفع موانع بسياري 
اس��ت.  يكي از مهم ترين اين موانع به غير از منفعت ها و 
رانت هاي موجود در تداوم ش��رايط كنترلي و دستوري 
فعلي، نگراني از آسيب ديدن طبقات پايين و فقير از گذار 
به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي است. به هر حال تاكنون سعي 
شده با قيمت گذاري دستوري مانع از افزايش قيمت ها 
شوند؛ سعي و تالشي سخت شكست خورده اما همچنان 
مورد قبول ديوانساالران. راه كار به نظر ساده است؛ آزادي 
اقتصادي در عين گسترش تور تامين اجتماعي و تقويت 
نهادهاي حمايت��ي.  در واقع به  جاي قيمت گذاري هاي 
دس��توري در بازارهاي س��رمايه، كار، پول و محصول و 
نابودي توان توليدي بنگاه هاي توليدي و محدود شدن 
آنها به بازار داخلي به سبب كيفيت غيررقابتي محصوالت 
و خدمات شان در اثر عدم س��رمايه گذاري در تحقيق و 
توسعه و تجهيزات و دانش فني و... بايد با دادن آزادي عمل 
به توليد كنن��دگان و ايجاد فضاي رقابتي و بهبود فضاي 
كس��ب و كار و... هم امكان كاهش قيمت ها و هم بهبود 
كيفيت ها و صادراتي شدن كاالهاي ايراني را فراهم كرد. 
در اين گذار نيز البته با افزايش توان ماليات گيري دولت و 
سياست اجتماعي مشخص امكان حمايت موثر از طبقات 
محروم و حاشيه اي را امكان پذير كرد.  ترس از نارضايتي 
جامعه نبايد دولت را از انجام اصالحات ساختاري اقتصادي 
در چارچوب اقتصاد آزاد و رقابتي به عنوان يك گذار ناگزير، 
برحذر دارد و با تداوم وضعيت بس ناگوار موجود، راه هاي 
اصالح را بن بست كش��اند، بلكه بايد در چارچوب مدل 
اقتصادي بازار با گسترش خدمات و بيمه هاي اجتماعي 
و اصالح نظام يارانه اي و... حمايت گروه هاي آسيب پذير 
را نيز كسب كند.  محمد يونس، بنيانگذار بانك گرامين و 
برنده جايزه صلح نوبل در كتاب »بانك تهيدستان« در اين 
باره چنين مي نويسد: »من معتقدم كه ساختن جهاني 
بدون فقر، قطعا امكان پذير خواهد بود، زيرا فقر توسط خود 
فقرا ايجاد نمي شود، بلكه فقر عمدتا معلول سياست هاي 
نادرستي است كه براي اداره جوامع به كار گرفته مي شود.« 
به اين ترتيب تصور مي كنم مي توان به روزي اميد داشت 
كه فقر را فقط در»موزه هاي ويژه فقر« بتوانيم ببينيم. به 
عنوان اقتصاددان اعتقاد دارم كه موثرترين سياست هاي 
فقرزدايي، رويكردهايي هستند كه در چارچوب »اقتصاد 

بازار« قرار مي گيرند. 

بي اثر بودن كاهش نرخ ارز 
برقيمت ها 

اقتصاد ايران وابستگي شديدي هم به ارز دارد به نحوي 
كه حتي تمام عملكرد بورس ايران را هم تابعي از نرخ ارز 
تعيين مي كند و با كاهش قيمت ارز شاهد برهم ريختگي 
بازار سرمايه خواهيم بود. بنابراين هم افزايش نرخ ارز و 
هم كاهش آن به اقتصاد آسيب هايي وارد مي كند كه 
بايد هرچه س��ريع تر اصالحات الزم ب��راي بهبود اين 

شرايط انجام شود.

تخم مرغ به اندازه كافي
عرضه  نمي شود

ايسنا|س��عيد محمدي پور، مع��اون نظارت و 
بازرسي اداره كل صنعت، معدن و تجارت، اظهار 
كرد: كاالهاي هدف در اين طرح نظارتي اقالم مورد 
نياز مردم در ايام پايان سال و همچنين نظارت بر 
قيم��ت محصوالت ميوه و تره بار، گوش��ت قرمز، 
تخم مرغ، آجيل، ش��يريني و مواد مرتبط با كرونا 
مثل محصوالت ضد عفوني، دس��تكش و ماسك 
اس��ت. همچنين بر امور خدمات��ي مثل حمل و 
نقل مسافر، اتو سرويس ها و قاليشويي ها نظارت 
ويژه مي ش��ود و رصد از انبارها و مراكز نگهداري 
كاالها نيز در دس��تور كار گشت هاي نظارتي قرار 
دارد. وي همچنين درباره وضعيت بازار تخم مرغ 
گفت: همچنان مشكل كمبود عرضه وجود دارد 
و هنوز عرضه تخم مرغ در ته��ران با وجود روزانه 
400 تن كه نياز اين استان است نرسيده و وزارت 
جهاد كش��اورزي و سازمان پش��تيباني امور دام 
روزان��ه 150 تا 160 تن تخم مرغ در تهران عرضه 
مي كنند. مي ت��وان گفت همچنان توزيع كمتر از 
تقاضاست كه اين موضوع به وزارت جهاد كشاورزي 
برمي گردد و مسووليت وزارت صمت فقط نظارت 
بر بازار است. اگر عرضه به اندازه كافي انجام شود 

حتمًا قيمت تنظيم بازار اجرا خواهد شد.

كاهش 50  درصدي تقاضاي 
مواد غذايي در ۶ ماه اخير

ايلنا| رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در مورد 
بازار مواد غذايي اظهار كرد: بازار مواد غذايي دوران 
ركود و سكون خود را مي گذراند و جهش  قيمت ها 
تا حدودي مهار و ركود شديدي ايجاد شده است. 
وي افزود: در م��ورد 99 درصد از اقالم، كاال وجود 
دارد اما خريدار وجود ندارد، به طوري كه بيش از 50 
درصد خريد و تقاضا نسبت به 6 ماه پيش كاهش 
پيدا كرده است. اين كاهش تقاضا نه تنها در مواد 
غذايي بلكه در بيشتر گروه هاي كاري و خدماتي رخ 
داده است. قاسمعلي حسني، در مورد قيمت مواد 
غذايي گفت: در مورد شكر در يك ماه گذشته 45 
درصد و از ابتداي س��ال 75 درصد افزايش قيمت 
داشتيم؛ برنج خارجي 200 درصد نسبت به ابتداي 
سال گران تر شده اس��ت. در گروه هاي اصلي مواد 
غذايي افزايش قيمت وجود داشته است. وي اضافه 
كرد: از ابتداي س��ال برنج خارجي با 200 درصد، 
ش��كر با 75 درص��د و چاي با ح��دود 45 درصد و 
حبوب��ات با 5 ت��ا 20 درصد به ترتيب بيش��ترين 
افزايش قيمت را داشته اند. حسني در مورد شيوه 
پرداخت خريداران عمده مواد غذايي خاطرنشان 
كرد: ش��يوه اي كه در آن ابتدا پول پرداخت سپس 
كاال دريافت مي ش��د االن ديگر انجام نمي شود و 
پاي چك هاي 2 تا 3 ماهه به ميان آمده است. اگر 
اينگونه نباشد خريدي انجام نمي شود. در بعضي 
 از اق��الم هم كه م��دت زمان چك كمتر اس��ت به

10 تا 15 روز رسيده اما به طور كلي عطش فروش 
نقدي از ميان رفته اس��ت. فروشنده مجبور است 
كه براي حفظ مش��تري با چ��ك كاال بدهد. وي 
در مورد ب��ازار روغن توضيح داد: دولت همه هم و 
غم خود را گذاش��ته تا روغن مايع تامين شود و تا 
حدودي هم تامين ش��ده اما در بخش بنكداري، 
روغن آن طور كه بايد تزريق نمي شود. شركت ها 
به صورت غير متعارف و غيرقانوني 50 درصد بار 
روغن را به اجبار كاالهاي ديگر مي فروشند. يعني 
كارخانجات اگر مي خواهند 10 تن روغن بفروشند 
مي گويند بايد 5 ت��ن آن رب، تن و برنج بخريد تا 
روغن بفروشيم. خريدار اگر قبول نكند ديگر روغن 

را به او نمي دهند. 

واردكننده موز
صادركننده سيب  نمي شود

ايسنا| امير شهرياري، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران، با تاكيد بر اينكه در حوزه كشاورزي 
كاره��ا در ميان ش��ركت هاي مختلف به ش��كل 
تخصصي انجام مي شود، بيان كرد: وقتي ايران براي 
مدت طوالني م��وز وارد كرده، يعني تعداد زيادي 
از ش��ركت هاي واردكننده مي��وه بخش زيادي از 
تمركز خود را بر واردات موز قرار داده اند و در چنين 
بستري ممنوع كردن ناگهاني اين موضوع، بسياري 
از اين شركت ها را نيز با مشكل و ابهام مواجه كرده 
است. شهرياري با بيان اينكه شرط واردات موز در 
ازاي صادرات سيب شرطي عجيب و غيرمنطقي 
اس��ت، توضيح داد: امروز ديگر كسي شك ندارد 
ك��ه نمي توان ب��راي بازارهاي اقتص��ادي تعيين 
تكليف كرد و اين عرضه و تقاضاي واقعي است كه 
در نهايت مشخص مي كند يك محصولي چگونه 
به فروش رفته يا چگونه خريداري ش��ود. از سوي 
ديگر هرجا محدوديتي ايجاد ش��ده، قطعا رانت و 
فرصت طلبي و س��ودجويي نيز به وجود مي آيد و 
در اين حوزه نيز بعيد نيست شاهد چنين اتفاقاتي 
باشيم.  عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به امكان 
ايجاد فضاي غيرواقعي در چنين بازاري اظهار كرد: 
نمي توان انتظار داشت كه هيچ واردكننده موزي 
صادركننده سيب شود، زيرا اين دو حوزه كامال با 
يكديگر متفاوت هس��تند. پس واردكننده يا بايد 
از مجوز صادركننده س��يب استفاده كند كه خود 
اين موضوع باعث ايج��اد رانت در ميان دارندگان 
اين مجوز و احتمال سودجويي مي شود يا بايد در 
اقدامي فريبنده مثال س��يبي را از يك مرز زميني 
كشور خارج كند و بدون صادرات واقعي آن، هزينه 
آن را روي موز وارداتي بكشد و به كشور بازگرداند 
كه باز به ضرر مردم خواهد بود. از اين رو بايد به طور 
دقيق مشخص شود كه اين سياست چگونه بناست 

اجرايي شود و نفع مردم از آن چه خواهد بود.

توليد خودروسازان نزولي شد

افت توليد خودرو در دي ماه 99

رييس انجمن واردكنندگان تجهيزات پزشكي شفاف سازي كرد

ماجراي گم شدن۱،۳ميليارد ارز ترجيحي 
تعادل - گروه تجارت| 

»يك ميليارد و 300 ميليون يورو ارز رس��مي در حوزه 
تجهيزات پزشكي گم شد.« اين اظهارنظر جنجالي وزير 
بهداش��ت منتس��ب به حوزه تجهيزات پزشكي بود كه 
واكنش هاي زيادي به همراه داشت. اما واقعيت ماجرا چه 
بود؟ آيا اين ميزان ارز رس��مي واقعا گم شده بود؟ رييس 
انجمن واردكنندگان تجهيزات پزشكي در اين باره اقدام 
به شفاف سازي كرد و از روشن شدن منابع مصرفي يك 
ميليارد و 300 ميليون دالر ارز تخصيصي جهت واردات 
تجهيزات و ملزومات پزش��كي با ن��رخ 4200 تومان كه 
وزير بهداش��ت تيرماه اعالم كرد »گم ش��ده«؛ خبر داد. 
بنابه اظهارات ابوالفتح صانعي، طي دو س��ال گذش��ته، 
شركت هاي واردكننده تجهيزات پزشكي به درخواست 
وزارت بهداشت اقدام به واردات كاال به ارزش يك ميليارد 
و 500 ميليون دالر كردند. اما پس از مدتي سياست هاي 
ارزي بان��ك مركزي تغيير كرد و زمان رفع تعهدي ارزي 
كوتاه تر ش��د. بنابراين واركنن��ده محصوالت تجهيزات 
پزشكي ناگزير بود در فرصت تعيين شده، اقدام به پيمان 
سپاري ارزي كند. اما اتفاقي كه دراين بين افتاد اين بود كه 
به علت ناهماهنگي بين شركت هاي واردكننده، گمرك 
و وزارت بهداشت و عدم ارايه مستندات قانوني در موعد 
مقرر، بانك مركزي شركت هاي واردكننده را جزو ليست 
سياه ارز بگيران قرار داد و ادعا كرد، كه يك ميليارد و 300 

ميليون دالر از ارز ها تخصيص يافته گم شده است. 

    ماجراي ارزي كه گم شد؟
نايب رييس فدراسيون واردات ايران در مورد گم شدن يك 
ميليارد و 300 ميليون دالر ارز ترجيحي در حوزه واردات 
تجهيزات پزش��كي، به ارايه توضيحات��ي پرداخت. بنابه 
اظهارات ابوالفتح صانعي، تاجر بر اساس تشريفات قانوني 
ارزي را دريافت مي كن��د و در يك بازه زماني معيني بايد 
كاالي مربوط ب��ه آن ارز را وارد، ترخيص و رفع تعهد كند. 
در اين مسير هم بايد مستندات قانوني به وزارت بهداشت، 
بانك مركزي، بانك عامل و گمرك ارايه دهد؛ چنانچه اين 
مستندات دچار بي نظمي، نقصان، تأخير و ناهماهنگي 
باشد، روند رفع تعهد به تأخير مي افتد. در ضمن گاه، عدم 
يكپارچگي سامانه تي تك نيز مشكل ساز مي شود.وي افزود: 
به همين دليل محل مصرف اين يك ميليارد و 300 ميليون 
دالر ارز ترجيحي صرفًا به دليل فقدان مستندات كافي يا 
بي نظمي در مستندات سيستم اداري، مشخص نبود. مثاًل 
برخي بازرگان��ان رفع تعهد كرده بودند، اما رفع تعهد آنها 
گزارش نش��ده يا فرآيند رفع تعهد طوالني شده بود و در 
ظاهر، محل مصرف نامشخص بود. حتي برخي كاالها به 

دليل تحريم با تأخير وارد شد و در ليست نامشخص ها رفته 
بود. اما امروز خوشبختانه با پيگيري وزير بهداشت كارگروه 
ويژه منتخب وي، منابع مصرفي يك ميليارد و 300 ميليون 
دالر را شناسايي كردند. اما مساله اي كه وجود دارد اين است 
كه خبر گم شدن اين ميزان ارز بسيار رسانه اي شد اما خبري 
كه در مورد روشن شدن ابعاد ماجراست و مشخص مي كند 
كه اين ارز گم نشده بلكه به دليل برخي نقص ها وارد سامانه 

نشده است، چندان رسانه اي نشد.

    سامانه تجاري اي كه يكپارچه نيست! 
نايب رييس فدراس��يون واردات ايران با انتقاد از بي نظمي 
در سيستم تجاري كشور گفت: ما يك سيستم يكپارچه 
نداريم. يكي ارز مي دهد، يكي نظارت مي كند، يكي به بانك 
نامه مي دهد و هيچ كدام هم با يكديگر در ارتباط نيستند. 
ظاهراً ما سامانه جامع تجارت را داريم، ولي واقعيت اين است 
كه اين سامانه جامع و يكپارچه، آنگونه كه انتظار مي رفت، به 
خوبي عمل نمي كند. براي همين وزارت صمت هر از چندي 
يك دفعه و بدون هماهنگي با وزارت بهداشت، گروه كااليي 
يك كاال را عوض مي كند.به گفت��ه او، وقتي گروه كااليي 
تغيير مي كند، ثبت سفارش هاي قبلي باطل مي شود. بر 
اساس ثبت سفارش اوليه، ظاهراً به شما ارزي تخصيص داده 
شده ولي در عمل اين طور نيست. يا بانك مركزي يك دفعه 
بدون هماهنگي، زمان رفع تعهد ارزي را تغيير مي دهد. مثاًل 
حدود دو ماه پيش در آخرين بخشنامه خود زمان رفع تعهد 
را از 8 ماه به 6 ماه تغيير داد. اين تغييرات ناگهاني و بدون 
برنامه، شايد ظاهراً براي سيستم مشكلي ايجاد نكند، ولي 
در عمل دردسر به همراه دارد. چون با اين تغييرات، فعاالن 

اقتصادي شناسنامه دار به تدريج ريزش مي كنند كه اين به 
مصلحت سيستم تجارت خارجي كشور نيست. صانعي 
ادامه داد: از س��ويي ديگر تصميمات اينچنيني مربوط به 
دوره تحريم نمي شود و براي شرايط عادي است؛ متأسفانه 
برخي از سازمان هاي ما در شرايط تحريم، مدل هاي شرايط 
تحريم را تعريف نكرده اند. در ش��رايط عادي پول را ظرف 
2روز مي توان به دست كمپاني خارجي رساند اما در شرايط 
تحريم اين پروسه 3 يا 4 ماه يا حتي بيشتر طول مي كشد. 
متأسفانه بانك مركزي تدبيري در اين مورد نداشته است. 
ما بارها و باره��ا با بانك مركزي مكاتبه و اعالم كرديم اين 
دوره بايد براي تجهيزات پزشكي 11 ماهه شود. ولي بانك 

قبول نكرده است.

    علت دپوي كاال در گمرك چيست؟ 
نايب رييس فدراسيون واردات ايران افزود: امروز روند نقل و 
انتقال پول حدود 4 ماه طول مي كشد. به دليل تحريم، پول 
مستقيم به حساب ذي نفع خارجي نمي رود؛ پول در بانك 
و صرافي چند كشور مي چرخد تا به دست ذي نفع نهايي 
برسد. همين پول گاهي هم از طريق بانك عامل به حساب 
طرف خارجي مي رود ولي بعد از مدتي برگشت مي خورد و 
دوباره اين فرآيند تكرار مي شود تا در نهايت پول به حساب 
ذي نفع خارجي بنشيند. صانعي ادامه داد: از طرفي تجهيزات 
پزشكي جزو محصوالتي است كه توليدكنندگان بر اساس 
سفارش كشورهاي متقاضي توليد مي كنند؛ براي همين 
فرآيند سفارش تا ساخت نيز حدود 3 الي 4 ماه است. زمان 
حمل كاال نيز به دليل تحريم طوالني تر شده است.  او در 
بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با اش��اره به كاالهاي 

دپو ش��ده در گمرك، گفت: وزارت بهداشت در ميانه كار 
ترخيص، كاالها را از گروه يك )ارز 4200 توماني( به گروه 
دو )ارز نيمايي( منتقل مي كند، در اين پروفرما ممكن است 
برخي از كاالها گروه يك بمانند و برخي ديگر گروه دو، كه 
همين مساله موجب تشكيل يك كالف سردرگم مي شود 
و جنس نمي تواند از گمرك ترخيص شود. به گفته صانعي، 
قبال با نامه نگاري اين مشكل حل مي شد اما مدتي است اين 
روند نيز كنار رفته اس��ت؛ ما به وزارت بهداشت مي گوئيم 
تجهيزات پزشكي كاًل گروه يك كااليي باشد يا گروه دو يا 
اينكه تاييديه بدهد كه جنس از گمرك خارج شود. بعد از 
6 ماه، هفته گذشته به توافق رسيدند كه كاالهاي دپو شده 

تعيين تكليف شوند.

      ارز نيمايي را ترجيح مي دهيم
وي افزود: از وزارت بهداشت خواهش كرديم وقتي كااليي 
ارز 4200 توماني دارد وس��ط كار، گ��روه كااليي را عوض 
نكنند زيرا براي تاجر مش��كل ايجاد مي شود. تاجر براي 
سرمايه گذاري برنامه ريزي مي كند و نياز به شرايط باثبات 
دارد. وي همچنين تاكيد كرد: اگر وزارت بهداشت و بيمه 
كمبود اعتبار را پوشش دهند و پول را به موقع بدهند ما ارز 
نيمايي را ترجيح مي دهيم. نايب رييس فدراسيون واردات 
ايران همچنين در خصوص ميزان واردات گفت: تاكنون 
يك ميليارد و 80 ميليون دالر ارز ترجيحي براي واردات 
تجهيزات پزشكي تأمين شده كه نزديك به 500 ميليون 

دالر پرونده در صف تخصيص داريم.

    بانك مركزي طلبمان را بدهد
او بيان كرد: متأس��فانه طلب واردكنندگان تجهيزات 
پزشكي از سال 96 با وجود اينكه تمام مقامات دولتي 
مربوطه تاكي��د و تأيي��د كردند هنوز از س��وي بانك 
مركزي پرداخت نشده است. همين بانك مركزي اگر 
واردكننده اي در رفع تعهد چند هفته تأخير كند، او را 
متهم به عدم رفع تعهد مي كند. وي افزود: بانك مركزي 
29 ارديبهشت سال 98 بخشنامه اي داد كه براساس آن 
اعالم كرد طلب واردكنندگان تجهيزات پزشكي را كه از 
سال 96 باقي مانده بود، پرداخت مي كند. اما متأسفانه با 
وجود فراهم شدن تمام زمينه هاي قانوني براي پرداخت 
مطالبات واردكنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكي، 
عدم پرداخت مطالبات واردكنندگان بسيار سوال برانگيز 
و تعجب آور اس��ت بانك مركزي با وجود انجام تمامي 
فرآيندهاي قانوني نه تنها توجهي به رعايت سازوكارهاي 
قانوني نكرده بلكه نسبت به اجراي بخشنامه هاي خود نيز 

هيچگونه احساس تعهدي نمي كند.
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خبرروز

نامگذاري يكي از معابر شهري به نام »مهرداد ميناوند«
براي نامگذاري يكي از معابر ش��هري به نام مهرداد ميناوند به دنبال مكان مناس��بي هستيم. عضو شوراي شهر تهران با اشاره 
به درگذش��ت مهرداد ميناوند اظهار كرد: از دست دادن اين ورزشكار براي ما ضايعه سختي بود و خاطرات ارزشمندي از خود 
براي مردم به جا گذاش��ت. محمدجواد حق شناس ادامه داد: قطعا شوراي شهر تهران در راستاي احترام به اين چهره و احترام 

به شخصيت ارزشمند او اقدامي را انجام خواهد داد. 
زيرا جامعه با اين اتفاق متاثر شد. عضو شوراي شهر تهران افزود: اميدواريم در اولين فرصت بتوانيم براي بزرگداشت آن مرحوم، 

يكي از معابر شهري را به نام »مهرداد ميناوند« نامگذاري كنيم و به دنبال مكان مناسبي هستيم.

محیطزيست

مع��اون آموزش و مش��اركت هاي مردمي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از توليد روزانه ۵۸ هزار تن 
زباله در كشور خبر داد. ژيال مهدي آقايي گفت: ترويج 
سبك زندگي مبتني بر »مصرف به اندازه نياز« و توجه 
به محيط زيس��ت به عنوان يك عامل اساس��ي براي 
حفظ حيات است. او با اشاره به آثار تخريبي فرهنگ 
مصرف گرايي بر محيط زيست اظهار داشت: مشكالت 
زيست محيطي عمدتا حاصل رشد تكنولوژي و صنعتي 
شدن جوامع است، اما مسائل فرهنگي و رفتاري نيز 
اثرات مستقيمي در تش��ديد اين معضالت خواهند 
داشت. در واقع هريك از باورها، ارزش ها و هنجارهاي 
فرهنگي و اجتماعي مي توانن��د در بهبود يا تخريب 
محيط زيست نقش موثري ايفا كنند. مهدي آقايي با 
تعريفي از مفهوم مصرف گرايي ادامه داد: مصرف گرايي 
بر روش زندگي مبتن��ي بر مصرف بيش از نياز تعبير 
مي شود و يكي از عوامل مهم اثرگذار بر تخريب محيط 
زيست است كه پايداري توس��عه را با اختالل مواجه 
مي كند. او تصريح كرد: اين مفهوم )مصرف گرايي( متاثر 
از مسائل فرهنگي جامعه است. تغيير سبك زندگي كه 
خود برخاسته از ارزش ها و ساختارهاي فرهنگي بوده و 
موجب افزايش استفاده و خارج از نياز اقالمي مي شود 
كه بايد براي رفع نياز بهره برداري شوند. مهدي آقايي 
افزود: مصرف گرايي مزيت خود را در استفاده بي رويه 

از منابع طبيعي و ان��رژي مي داند. در واقع اگر هويت 
اشخاص بر اساس داشته هاي مادي آنها تعريف شود، 
رقابت بشر براي اين مصرف افراطي آغاز شده و طبيعتا 
محيط زيست قرباني اين بازي خواهد بود. اين مسوول 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تاكيد كرد: اولين 
نتيجه مصرف گرايي، توليد انبوه زباله است كه سبب 
تخريب طبيعت و محيط زيس��ت مي شود. براساس 
آمار، روزانه ۵۸ هزار تن زباله در كشور توليد مي شود 
واز اين ميزان تنها ۷ تا ۹ درصد آن بازيافت مي گردد. 
آمار دورريز مواد غذايي و نان نيز در جامعه ايران بيش 
از استاندارد جهاني و مصرف انرژي همچون آب وبرق 
وگاز حاكي از مشكالت جدي در زمينه مصرف انرژي 
اس��ت. مهدي آقايي افزود: افزايش مصرف همچنين 
استفاده ابزاري از منابع طبيعي و محيط زيست ب�راي 

تولي�د محص�والت و زبال�ه را نيز افزايش خواهد داد. به 
عنوان مثال، صنعت مد و پوشاك در حال حاضر يكي 
از عوامل اثرگذار بر تخريب طبيعت است. وي يادآور 
ش��د: اين صنعت موجب انتش��ار ۱۰ درصد از كربن 
جهان بوده و اين در حالي است كه درصد قابل توجهي 
از منسوجات ساالنه دور ريخته شده و به زباله تبديل 
مي شوند. مهدي آقايي همچنين با اشاره به "آب مجازي 
پوشاك " ادامه داد: به عنوان مثال، توليد يك پيراهن 
نخي نيازمند مصرف ۴۱۰۰ ليتر آب است و اين مساله 
صرفا نمونه اي از آثار تخريبي صنعت پوشاك بر محيط 
زيست ومنابع طبيعي است. وي گفت: براي كاهش 
ورفع اين آثار تخريبي، اصالح الگوي مصرف نخستين 
گام گريز از مصرف گرايي است. اين تغيير واصالح نيز 
مستلزم فرهنگ س��ازي است كه به تدريج با گذشت 
زمان به يك رفتار اجتماعي تغيير كند. مهدي آقايي 
افزود: ترويج سبك زندگي مبتني بر مصرف به اندازه 
نياز و توجه به محيط زيست به عنوان يك عامل اساسي 
براي حفظ حيات، پيش شرط اصالح الگوي مصرف 
و گريز از مصرف گرايي به عن��وان يك رفتار ناهنجار 
اجتماعي اس��ت. به گفته او، تحقق اين پيش ش��رط 
ه��م نيازمند همكاري همه س��ازمان ها و ارگان هاي 
فرهنگي، آموزشي و رسانه هاي جمعي همچون راديو، 

تلويزيون است.

روزانه ۵۸ هزار تن زباله در كشور توليد مي شود
جامعه حیاتوحش

 حال بد »هيرمان«
 در باغ وحش ارم 

طي هفته گذشته اداره كل محيط زيست استان 
تهران از نامس��اعد بودن حال هيرمان - ش��ير نر 
ايراني باغ وحش ارم- خبر داد. مدير اين باغ وحش 
ضمن تشريح آخرين وضعيت او مي گويد كه علت 
بيماري »هيرمان« هنوز مشخص نشده است. حال 
»هيرمان« - شير نر ايراني كه سال گذشته از باغ 
وحش بريستول انگليس به باغ وحش ارم تهران 
منتقل شد - خوب نيست. ظاهر حيوان و ترشحات 
بيني و دهانش كامال نشان مي دهد كه بيمار است 
اما علت بيماري هنوز مشخص نيست. پرويز قندالي 
- مدير باغ وحش ارم تهران - مي گويد: از سه شنبه 
هفته گذش��ته )۷ بهمن( عالئم بيماري ازجمله 
آبريزش بيني و بي حالي در اين شير نر هشت ساله 
مشاهده شد و ما بالفاصله موضوع را به سازمان هاي 
نظارتي ازجمله سازمان حفاظت محيط زيست 
و س��ازمان دامپزش��كي اطالع داديم. از استادان 
صاحبنظر نيز ب��راي پي بردن به عل��ت بيماري 
كمك گرفتيم. هرچند كه چندين روز از بيماري 
هيرمان مي گذرد اما عل��ت بي حالي و بيماري او 
هنوز مشخص نيست و به گفته مدير باغ وحش ارم 
تهران براي مشخص شدن علت بيماري بايد منتظر 
نتايج آزمايش ها باشيم. قندالي مي گويد: احتمال 
بيماري ويروسي يا سرماخوردگي وجود دارد و ما 
درمان با استفاده از آنتي بيوتيك را شروع كرده ايم 
همچنين نمونه برداري از خون، سي تي اس��كن، 
راديولوژي و سونوگرافي انجام شده است. با وجود 
مشخص بودن عالئم بيماري در »هيرمان« مدير 
باغ وحش ارم تهران تاكيد دارد كه حال او از هفته 
گذش��ته بهتر شده اس��ت. هيرمان و جفت ماده 
 او طي سال گذش��ته تحت برنامه EEp اتحاديه 
باغ وحش هاي اروپا وارد كشور شدند. از اين رو اين 
اتحاديه نيز روي سالمت اين گونه ها نظارت دارد. 
قندالي تاكيد مي كن��د كه بيماري »هيرمان« به 
اتحاديه باغ وحش هاي اروپا نيز اطالع داده ش��ده 
اس��ت و آنها نيز روي درمان و آزمايش هاي انجام 
شده نظارت دارند. پيمان محمدزاده،دامپزشك 
باغ وحش تهران ني��ز درباره وضعيت »هيرمان« 
مي گويد: درحال حاضردرمان با آنتي بيوتيك روي 
»هيرمان« جواب مثب��ت داده و وضعيت حيوان 
پايدار است. او ابراز اميدواري مي كند كه تا هفته 
آينده بيماري اين شير ايراني بهبود پيدا كند و 
اظهار مي كند: بر اساس نظر شورايي تخصصي 
تست هاي آزمايشگاهي الزم روي او انجام شده 
است كه بزودي نتايج آنها در اختيار ما قرار خواهد 
گرفت. اين اولين باري نيست كه چنين اتفاقي در 

باغ وحش ارم رخ مي دهد. 
هنوز زمان زيادي از مرگ ماده ببر ارم نگذش��ته 
است، ماده ببري كه ببر نر او را كشت و هنوز هم 

دليل اين كار مشخص نشده.

۷۰ فوتي جديد كرونا در كشور 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از 
شناسايي ۶۲۶۸ بيمار جديد و جان 
باختن ۷۰ بيمار كوويد۱۹ در شبانه 
روز گذشته در كشور خبر داد. دكتر 
سيما سادات الري، گفت: از ديروز تا 
امروز ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار 
و ۲۶۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 

در كشور شناسايي شد كه ۴۶۹ نفر از آنها بستري 
ش��دند. به گفته او، مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به يك ميليون و ۴۱۷ هزار و ۹۹۹ نفر رسيد. 
متاسفانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، ۷۰ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اي��ن بيماري به ۵۷ ه��زار و ۹۵۹ 
نفر رس��يد. الري ادامه داد: خوشبختانه تاكنون 
ي��ك ميليون و ۲۱۰ ه��زار و ۵۱ نف��ر از بيماران، 

بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص 
شده اند. متاسفانه ۳۹۳۲ نفر از بيماران 
مبتال به كووي��د۱۹ در در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تانها تحت 
مراقبت قرار دارند. وي افزود: تاكنون 
۹ ميليون و ۲۸۵ هزار و ۲۸۸ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است.الري تاكيد كرد: بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور در وضعيت 
نارنجي، ۱۲۴ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۳۰۶ 
شهرس��تان در وضعيت آبي قرار دارن��د. او افزود: 
شهرس��تان هاي نارنجي در اس��تان هاي شمال و 
شامل آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، 
چالوس، رامسر، س��اري، فريدونكنار، قائمشهر، 
 محمودآب��اد، ن��كا، ن��ور و نوش��هر در مازندران و 
صومعه سرا، رودسر و الهيجان در گيالن هستند.

طرح ترافيك خبرنگاران  و جانبازان تغيير نمي كند
براي ط��رح ترافيك ب��ه برخي مانند 
خبرنگاران، جانبازان و غيره تخفيف 
داده مي شد كه اين موارد به قوت خود 
باقي اس��ت. رييس ش��وراي اسالمي 
شهر تهران با اعالم اين خبر گفت: نظر 
ش��هرداري جمع بندي عوارض با ۲۰ 
درصد افزايش بود اما با توجه به تورم 
باالي كشور، عوارض شهرداري با ۲۵ 

درصد افزايش بسته شد حال بايد منتظر نظر هيات 
تطبيق باشيم. او در واكنش به اظهارنظر فرماندار 
تهران درباره عدم امكان اجراي ش��هر بيدار گفت: 
قوانين و مصوبات ما تنها با نگاه كرونا نيست و حتي در 

حال حاضر برخي قوانين جاري است اما 
ستاد كرونا نسبت به آنها واكنش نشان 
مي دهد مانند س��ينما رفتن. اين مورد 
هم مي تواند تصويب ش��ود اما اجراي 
آن به بعد از كرونا موكول شود. رييس 
شوراي ش��هر در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به افزايش عوارض طرح ترافيك 
آيا سهميه خبرنگاران، جانبازان و غيره 
تغييري كرده اس��ت يا خير عنوان كرد: اين موارد 
مانند گذشته است و تغييري نكرده است. براي طرح 
ترافيك به برخي تخفيف داده مي شد كه اين موارد 

به قوت خود باقي است. 

ضوابط بخشِش اضافه خدمت سنواتي كاركنان  وظيفه
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد 
كل نيروهاي مس��لح ضوابط بخشش 
اضافه خدمت سنواتي كاركنان وظيفه 
در نيروهاي مس��لح را اعالم كرد.امير 
غالمرض��ا رحيمي پور درب��اره ضوابط 
بخش��ش اضاف��ه خدم��ت س��نواتي 
كاركن��ان وظيفه در نيروهاي مس��لح 
گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون 

خدم��ت وظيفه عمومي مش��موالن غايب��ي كه به 
خدمت سربازي اعزام مي ش��وند، در صورتي كه در 
حين خدمت حسن اخالق، رفتار و جديت در انجام 
وظيفه از خودشان نشان دهند يا در مناطق جنگي، 
امنيتي و عملياتي ابراز ش��جاعت و فداكاري كنند، 
بطوري كه مراتب مورد گواهي فرماندهان و مسووالن 
جايگاه هاي سرتيپي و باالتر قرار بگيرد، تمام يا بخشي 
از مدت اضافه خدمت سنواتي آنان مورد بخشش قرار 
مي گيرد. او ادامه داد: براساس اين ضوابط، مصاديق 

اخالق و رفتار، حس��ن انج��ام وظيفه و 
شرايط خاص طي دستورالعملي كه به 
تمام سازمان هاي نيروي هاي مسلح ابالغ 
شده است، كاركنان وظيفه داراي غيبت 
سنواتي ۳ يا ۶ ماه مي توانند با مراجعه به 
نيروي انساني يگان ها از نحوه برخورداري 
از مقررات بخشش آگاه شوند. رييس اداره 
سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح با اشاره به برخي از مصاديقي كه موجب استفاده 
از بخشش حين خدمت مي شود، تصريح كرد: خدمت 
كاركن��ان وظيفه چه بومي ي��ا غيربومي در منطقه 
امنيتي درگير ب��ا حداقل ۶ ماه خدم��ت به صورت 
پيوس��ته يا ۸ ماه به طور متناوب و كاركنان وظيفه 
غيربومي در منطقه امنيتي غيردرگير و عملياتي با 
حداقل ۱۰ ماه خدمت و كاركنان وظيفه غير بومي در 
منطقه محروم و بد آب و هوا با حداقل ۱۲ ماه خدمت 

در منطقه از مصاديق بخشش حين خدمت است.

هنر

دو اثر مستند از سينماگران ايراني واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين مستند 
بلند نود و س��ومين دوره جوايز سينمايي اسكار شدند. مستند »كودتاي ۵۳« 
ساخته تقي اميراني و »هنر درخطر زندگي كردن« به كارگرداني مينا كشاورز 
دو اثر مستندي هست كه امسال فرصت رقابت در شاخه بهترين مستند بلند 
جوايز اسكار را خواهند داشت. مستند »كودتاي ۵۳« كه محصول مشترك ايران 
و انگلستان است، تاكنون موفق به كسب نمره كامل ۱۰۰ درصد از سوي سايت 
س��ينمايي »راتن توميتوز« شده و سايت IMDb نيز نمره باالي ۷.۹ را به اين 
مستند بر اساس نقدهاي سينمايي داده است. فيلم مستند »هنر در خطر زندگي 
كردن« ساخته مينا كشاورز، بعد از حضور در جشنواره فيلم پوسان و دريافت 
جايزه بهترين فيلم مستند جشنواره و همچنين حضور در جشنواره فيلم مستند 

ايدفا، واجد شرايط بهترين مستند بلند اسكار ۲۰۲۱ شده است. 

۲ مستند   ايراني 
در رقابت اسكار ۲۰۲۱

هنر

دومين دوره جشنواره »عكس ۵« همزمان با زادروز عباس كيارستمي برگزار مي شود. 
به گزارش روابط عمومي جشنواره، مهدي شادي زاده، مستندساز و دبير جشنواره 
»عكس ۵« با بيان اينكه اولين دوره اين جشنواره همزمان با بيماري كرونا بود، درباره 
جزييات آن توضيح داد: بن مايه اصلي اين جشنواره تفكر اصلي عباس كيارستمي 
است. قرار است اين جش��نواره دوباره برگزار شود و تمام تالش خود را كرديم تا در 
بخش بين الملل فراگيرتر باش��د، زيرا عباس كيارستمي پل ارتباطي ميان ايران با 
كش��ورهاي ديگر بود و ما هم خواستيم اين راه را ادامه دهيم. امسال رايزني هايي با 
فيليپ آيش هورن، عكاس آلماني انجام شده و به احتمال زياد به عنوان دبير بخش 
بين الملل اين جشنواره با ما همكاري كند. همچنين براي جشنواره امسال موضوع 
»طبيعت بي جان« را براي عكاس��ي انتخاب كرديم. هنرمندان مي توانند از طريق 

سايت  www.5photoaward.com با عوامل پروژه در ارتباط باشند.

برگزاري يك جشنواره عكس 
با تكيه بر تفكر كيارستمي

وزير بهداش��ت ضمن پاس��خ ب��ه برخي 
ش��ائبه هاي ايجاد ش��ده پيرامون واكسن 
روس��ي كرونا، با بيان اينكه مگر مي شود 
وزير بهداشت اجازه دهد پاي واكسن نامطلوب به كشور 
برسد؟ گفت: واكسني را وارد مي كنيم كه گواهي مصرف 
اضطراري داش��ته و در شش كشور دنيا هم مصرف شده 
باشد. دكتر سعيد نمكي در ستاد منطقه اي مقابله با كرونا 
در شهر بم، ضمن تش��كر از نيروهاي بسيج، ناجا، هالل 
احمر، دادستان ها و مردم به دليل همراهي و همكاري شان 
در مقابله با كرونا، گف��ت: اگر اين همراهي نبود، ما دچار 
مشكالت بسياري مي ش��ديم. كسبه صبوري كه در اوج 
تنگناي اقتصادي اين روزهاي سخت را تحمل كردند و واقعا 
اين دستاورد بزرگ ملي يعني دو رقمي شدن مرگ وميرها 
براي همه مبارك باشد؛ گرچه كه حتي يك مرگ هم در 

كشور غم انگيز است.
او افزود: بايد اين موضوع را در عرصه اي ببينيم كه مرگ ومير 
در كشورهايي با زيرساخت هاي بسيار قوي مي بينيم كه 
مانند امريكا مرگ متاسفانه از ۱۰۰۰ نفر در روز گذشت. 
همواره اعالم كرده ام كه ما براي مرگ هيچ ش��هروندي 
در هيچ كجاي دنيا، حتي آنهايي كه مديران س��فاك و 
نااليق شان گل هاي نازنيني مانند شهيد قاسم سليماني ما 
را پرپر كردند و به شهادت رساندند، حتي براي مردم اين 

كشورها احساس شادي از مرگ و بيماري شان نداريم.

    عادي انگاري ها و خطر خيز چهارم كرونا 
در كشور

او با بيان اينكه اين دس��تاورد بس��يار مهم و ارزنده در 
سالروز انقالب اسالمي بر همه مردم ايران مبارك باشد، 
گفت: در زمينه بيم��اري كرونا بايد توجه كنيم كه ما 
همواره نگران بازگشت ايام تلخ يك موج جديد بيماري 
هستيم. بايد توجه كرد كه اين ويروس بسيار پيچيده 
از خودش چهره هاي بس��يار متف��اوت و موذيانه بروز 
مي دهد. امروز با جهش هايي كه در اقصي نقاط جهان 
براي اين ويروس ايجاد شده، همواره همه كشورهاي 
دنيا را نگران مي كند كه اين جهش ها گريبانگير جاهاي 
مختلف جهان با يك خيز جديد ش��ود. در كشورهاي 
همسايه ما آمار و اطالعاتي كه داريم متاسفانه اين خيز 
را هر روز ثبت مي كنن��د، گرچه ما تمام حواس مان را 
جمع كرديم كه به دام يك تله هولناك جديد نيفتيم، 
اما اين نگراني را داريم كه ساده انگاري و عادي پنداري 
اوضاع و بي توجهي به خطر بيم��اري، ما را دچار يك 
عارضه جديد به نام خيز چهارم بيماري در كشور نكند.

     شعله هاي كوچك بيماري خاموش شود
وزير بهداش��ت گفت: دومين توصي��ه من به همه 
همكارانم اين است كه ما شعله هاي كوچك بيماري 
را بايد در اقصي نقاط كش��ور خاموش كنيم. امروز 
كه م��ا كمترين آمار را داري��م، از اين فرصت ناب و 
طاليي اس��تفاده كنيم تا اين ش��عله هاي كوچك، 
آتش وسيعي به دامن سالمت جامعه نيندازد. بايد 
خانه به خانه همانطور كه سردار سليماني به سراغ 
تروريس��ت هاي داعش رفت، بايد خانه به خانه به 
دنبال ويروس منحوس كرونا برويم و ش��عله هاي 
كوچك را خاموش كنيم. بايد خانه به خانه به دنبال 

ويروس گشته و تست كنيم.

     لزوم افزايش تست هاي سريع و شناسايي 
خوشه هاي آلوده بيماري

او افزود: امروز هرچقدر تست نياز داشته باشيد، ما در 
اختيار مي گذاريم. ما با تكيه ب��ر دانش داخلي امروز 
ابزار گسترده اي براي مبارزه با بيماري داريم. بنابراين 
تقاضا دارم كه عزي��زان با افزايش تس��ت ها و با ورود 
بخش خصوصي كه دستورالعمل آن را ابالغ مي كنيم، 
تست هاي رپيد س��ريع را افزايش دهند و كانون ها و 

خوشه هاي آلوده را هر چه زودتر كشف كنيم.
وزير بهداشت درباره واكس��ن كوويد نيز گفت: اين 
روزها صحبت هاي زيادي براي افكار عمومي مي شود 
كه برخي با ما زاوي��ه دارند كه به قول نظامي » اگر با 
ديگرانش بود ميلي، چرا ظرف مرا بشكست ليلي«، 
چه دليلي دارد افكارعمومي را پريشان كنيم از چيزي 
كه شايد اصال واقعيت نداشته باشد؟ برخي از دلسوزي 
صحبت مي كنند و برخي بيانات عالمانه اي كه شايد 
مبناي علمي نداشته باش��د مي كنند. من به عنوان 
يك متخصص ايمونولوژي مي گويم كه با سيس��تم 
ايمني آشنا هستم. خود واكسن كرونا از ديرباز مورد 
سوال بود كه چقدر مي تواند موثر باشد ولي در مورد 
ويروسي كه دارو و درمان مشخصي ندارد، واكسن يكي 

از افق هاي اميدواركننده كشورهاي جهان است كه 
 زنجيره بيماري را براي مدتي حتي كوتاه قطع كند و 
دست اندركاران نظام سالمت دنيا نفس كش داشته 

باشند كه بيماري را كنترل كنند.

    اجازه نداديم واكسن هيچ كشوري 
بر ايرانيان آزمايش شود

وي افزود: البته تا زماني كه واكسن داخلي پاسخگوي 
نياز ما شود مجبور به واردات واكسن براي گروه هاي 
آسيب پذير خواهيم بود. خيلي از كشورهاي منطقه كه 
مي گويند تزريق واكسن را از مدت ها قبل آغاز كردند 
دارند كلينيكال ترايال يا آزمايش باليني واكسن هاي 
كش��ورهاي ديگر را انجام مي دهند. در حالي كه ما 
اجازه نداديم واكسن هيچ كشوري بر مردم ما آزمايش 
باليني شود. ما ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دوز واكسن در 
قالب سبد كووكس پيش خريد كرديم كه قول دادند 
در روزهاي آينده اولين مقادير آن برسد. در آن سبد 

به جز امريكايي ها بقيه واكسن سازها هستند. اين ۱۶ 
ميليون و ۸۰۰ هزار دوز براي ۸ ميليون و ۴۰۰ هزار 

نفر است كه براي همه كافي نيست.

    س�ازمان جهان�ي بهداش�ت ب�راي هي�چ 
واكسني گواهي انتهايي را صادر نكرده است

وزير بهداشت تاكيد كرد: هيچ كدام از اين واكسن ها قبل 
از طي كردن فاز سوم انساني نبايد به كشور بيايد. االن 
واكسن در دنيا هنوز به فاز چهارم نرسيده است و اين 
فاز معموال ۵ سال طول مي كشد به همين دليل تا امروز 
سازمان جهاني بهداشت براي هيچ سازنده واكسني 
گواهي انتهايي واكسن را صادر نكرده، زيرا اين فاز ۴ طي 
نشده است. يكي از واكسن سازهايي كه گواهي موقت از 
سازمان بهداست جهاني گرفته است، از FDA امريكا 
يك گواهي گرفته كه تا ۵ سال آينده هيچ حق اعتراض 
و شكايتي عليه اين واكسن ساز قابل قبول نيست زيرا 

فاز ۴ طي نشده است.

    واكسني را وارد  مي كنيم كه 
گواهي مصرف اضطراري داشته 

نمكي اف��زود: براي همين گفتيم ما واكس��ني وارد 
كشور مي كنيم كه فاز ۳ مطالعات باليني اش بيرون 
از اين سرزمين صورت گرفته باشد و گواهي مصرف 
اضطراري داشته باشد. همچنين ما واكسني را وارد 
اين كش��ور خواهيم كرد كه حداقل در ۵ يا ۶ كشور 
دنيا هم خريده و مصرف شود. ما ۵ منبع شناسايي و 
ثبت كرديم. تاكنون از برندي اسم نبرده بودم اما امروز 
مي گويم تا مردم حرف درست و علمي را در رابطه با 
واكسن از وزير بهداشت بشنوند؛ پرونده منبع اروپايي 
آسترازنيكا، دو كمپاني در هند، يك كمپاني در چين 

و يكي در روسيه در حال ثبت هستند.

     مگر مي شود وزير بهداشت اجازه دهد 
پاي واكسن نامطلوب به كشور برسد؟

او افزود: يكي از اين منابع ك��ه برخي روي آن بلوا به 
راه انداختند اين مجموعه روسي است، اين واكسن 
روسي در كشورهاي روسيه، آرژانتين، مجارستان، 
صربستان، مكزيك، امارات متحده عربي، پاكستان، 
بالروس، بوليوي، الجزاير و... اس��ت. اين چه خباثتي 
است كه براي ميزگرد كشوري كه خودش در باتالق 
 كرونا مانده اس��ت، خ��وراك تهيه كني��م؟ اين چه 
وطن پرستي و انديشه اي اس��ت؟ روزي كه مرگ و 
مير ما ب��ه حدود ۵۰۰ نفر مي رس��يد بلوا مي كردند 
برايمان در شبكه هاي خارجي اما روزي كه متاسفانه 
مرگ و مير خودشان به ۱۸۶۰ مورد رسيده، يك پنل 
نگذاشتند كه علت را بررسي كنند. مگر نمي شود اين 
سواالت را در كش��ور از خود وزير بهداشت پرسيد؟ 
مگر مي ش��ود قبول كرد وزير بهداشت اين مملكت 
اجازه دهد پاي واكسن نامطلوب به اين كشور برسد؟ 
مگر اين تيم در اوج گرفتاري اقتصادي اين افتخار را 
ثبت نكرد؟ مگر اين تيم با دس��ت بسته در اقيانوس 
بال ش��نا نكرد؟ اين چه انديشه اي است كه حاضريم 

ديگران از بيرون ما را به چالش بكشند و از پشت به 
سربازان درون كشور و جبهه خنجر بزنيم؟ مي گويند 
من فالن واكس��ن را نمي زنم، خب معلوم است كه 
مبتاليان نبايد واكس��ن بزنند، كسي كه قبال بيمار 
شده اصال جزو كانديداهاي تزريق واكسن نيست. و 
برخي حرفا كه دل مردم را خالي مي كند. اين مردم 
گناه دارند، خسته و آشفته هستند، نگذاريم اعتماد 
مردم به سربازان خط مقدم اين دفاع خدشه دار شود. 
نگذاريم گسست ميان انديشه اعتماد آميز مردم و 

خدمتگذاران صديق ايجاد شود.

     اجازه موج سواري اقتصادي نمي دهم
نمكي ادامه داد: خدمتگزاران را خائن به مردم جلوه 
ندهيد كه اين خيانت و ظلم است و اين خيانت ملي 
در سخت ترين زمان هاي اين مملكت است. مردم 
بدانند اين خدمتگ��ذار كوچك و همكارانش براي 
فدا كردن جسم و جان و آبرويشان آمده اند و هرگز 
نمي گذاريم پاي محصولي به كش��ور باز شود كه با 
سالمت مردم در تضاد و تقابل باشد. كساني هم كه 
فكر مي كنند در اين آشفته بازار مي توانند سوار موج 
اقتصادي شوند، وزير اجازه نخواهد داد. وي ادامه 
داد: من روزي كه سرپرس��ت شدم دكان برخي را 
در سازمان غذا و دارو و هيات امناي ارزي تعطيل 
كردم. خيلي ها گفتتد مگر ت��و راي نمي خواهي؟ 
گفتم م��ن آبروي خودم را نزد خدا مي خواهم، روز 
قيامت خداوند نمي گويد تو كه اش��راف داشتي بر 
اين فس��اد پس چرا معامله كردي؟ آقاياني هم كه 
برخي بلواها را راه مي اندازند به اميد جابه جا كردن 
برخي منابع، اين خواب را پريش��ان ببينند، اجازه 
نخواهيم داد كه در اين ايام پر بال عده اي بازار تازه 
راه بيندازند. مردم بدانند من روز اول با آنها بيعت 
كردم كه آنچه ميان من، خداوند و قلبم مي گذرد 
را بيان كنم و مصلحت انديش��ي مانع نشود برخي 

حرف ها را به مردم نگويم.

     واكسن را اول به خانواده خودمان تزريق 
مي كنيم

وزير بهداشت ادامه داد: ما هم واكسن داخلي را با قدرت 
دنبال مي كنيم و هم از مطمئن ترين منابع واكسن وارد 
مي كنيم و به كوري چشم خيلي ها اول هم به خانواده 
خودمان تزريق مي كنيم تا همه بدانند ما س��المت 

مردم را در اولويت مي دانيم.

گزارش
پاسخ وزير بهداشت به حاشيه هاي واكسن روسي: 

اجازه موج سواري اقتصادي نمي دهم
واكسنرااولبهخانوادهخودمانتزريقميكنيم
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