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ودرآستانهچهلودومينسالروزپيروزي
شكوهمندانقالباسالمي

نيـازاقتـصادايـران

حضور رهبر معظم انقالب
در مرقد حضرت امام (ره)
و گلزار شهدا

ماجراي
گم شدن 1/3ميليارد
ارز ترجيحي
صفحه 7

متوسط سرانه حقوق
بازنشستگانتاميناجتماعي
بايد 8/8ميليون تومان ميشد
صفحه 2

صفحه 2

رييس انجمن
واردكنندگان تجهيزات پزشكي
شفافسازي كرد

واكنشمحمدباقرنوبخت درخصوص
يكسانسازيحقوقبازنشستگان
كشوري،لشكريوتاميناجتماعي

شوراي شهر تهران به افزايش  50درصدي عوارض ساختماني راي داد

يادداشت1 -

سبقترشدعوارضساختماني ازتورم

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 حاشيهاي 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  »۱۳۹۹را با
 25درصد افزايش به تصويب رساندند .همچنين بر اساس

زخمناسورمعيشتبازنشستگان

اليحه تعيين نرخ عوارض پارك حاشيهاي در سال 1400
نرخ پايه عوارض پارك حاشيهاي از 20درصد به 25درصد
صفحه5رابخوانيد
افزايشيافت.

جلسه غيرعلني بررسي بودجه
در مجلس برگزار شد

پايروحاني
بهبهارستانبازميشود؟
صفحه 2

نظارت بر عملكرد نورديها
دشوار است

ابطال معامله صوري
در بورس كاال
صفحه 4

پاسخ وزير بهداشت به حاشيههاي
واكسن روسي:

واكسن را اول
به خانواده خودمان
تزريق ميكنيم

توليد خودروسازان نزولي شد

اجازه موج سواري اقتصادي نميدهم
صفحه 8

يادداشت2-

بي اثر بودن
كاهش نرخ ارز برقيمتها

برخي اين پرس��ش را مطرح
ميكنند كه چ��را با كاهش
نرخ ارز ،قيمت كاالها كاهش
نمييابد .دليلش اين است كه
در اقتصاد ايران ،اوال كاهش
ن��رخ ارز ي��ك رون��د باثبات
محمدقلييوسفي نداشته تا سيگنالهاي 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 ميرود
و با كاهش نرخ ارز كاهش مييابد .اين مطالب نشان
ميدهد كه شرايط ساختاري به گونهاي نيست كه با
كاهش نرخ ارز براي چند ماه انتظار كاهش قيمتها را
داشته باشيم .لذا با كاهش نرخ ارز نبايد انتظار داشت
قيمتها 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  ۳۰هزار تومان به  ۲۴هزار
تومان فعلي را نميتوان كاهش نرخ ارز ناميد و انتظار
كاهش قيمتها در ديگر بخشهاي اقتصاد كشور را
داش��ت چرا كه اين موضوع زمانبر 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 قيمتها
دس��توري مطرح ميش��ود نميتوان 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 نميده��د .در اقتصاد
آزاد اي��ن بخش خصوصي اس��ت ك��ه زمام ام��ور را به
دس��ت ميگيرد اما متاس��فانه در اقتصاد دولتي ايران،
بازار نميتواند آنطور كه بايد و شايد كار كند .در چنين
اقتصادي به دلي��ل مداخالت داخلي انگي��زه از بخش
خصوصي گرفته ميش��ود چرا كه هم تناسب قيمتها
بر هم ميريزد هم اينكه ق��درت برنامهريزي و برآورد از
فعاالن اقتصادي گرفته ميشود .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 ميشود،
بنابراين زماني كه فروش نفت كم ش��ود ،ميزان واردات
نيز كاهش مييابد و از سوي ديگر با توجه به نبود توليد
داخل و كمبود عرضه شاهد باال رفتن قيمتها 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 آمادهاي وارد ميش��ود ك��ه در اينجا به
ل شود نه اينكه مواد خامي باشند براي
كاالي نهايي تبدي 
ادامه در صفحه7
توليد يككاال.

يادداشت4-

يادداشت3-

گذار
ناگزير !

در روزه��اي اخي��ر ش��اهد
مخالف��ت دو مقام مس��وول
ب��ا قيمتگ��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.
حسينحقگو
عليرض��ا رزمحس��يني ،وزير
صمت با اعالم اينكه با هرگونه قيمتگذاري دس��توري
مخالفم ،گفت« :معتقدم كه به عنوان بخش دولتي بايد
به دنبال سياستگذاري ،تسهيل ش��رايط براي توليد و
جذب سرمايهگذار و اين گونه كارهاي حاكميتي باشيم
و ديگر كارها از قبيل قيمتگ��ذاري ،كنترل و نظارت بر
بازار را به همين تشكلها ،انجمنها و بخش خصوصي
توانمندمانندديگركشورهايتوسعهيافتهواگذاركنيم».
(دنياي اقتصاد )99/11/11 -فريدون عباس��ي ،رييس
كميسيون انرژي مجلس نيز از جمله داليل كمبود گاز
راعدمصرفهجوييازسويمردمونبودمديريتمنسجم
در ح��وزه انرژي دانس��ت و گفت :معتق��دم بايد قيمت
حاملهاي انرژي از جمله آب و برق واقعي شود ،در واقع
بايد هزينه تمام شده آن از مصرفكننده دريافت شود تا
بتوان آن را در حوزه ايجاد زيرس��اختها سرمايهگذاري
ادامه در صفحه7
كرد( .ايران –)99/11/11

نابينايياستراتژيك
در خصوص كسب و كار خرد

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
محمدحسيناديب و كار كوچك و متوسط به كار
گرفته و راهبردهاي ضروري
اس��ت كه ميبايس��ت در اين زمينه به كار بگيرند اما
نگرفتهاند .دولت هيچ محرك مال��ي قابل توجهي يا
هيچ راهبرد اثرگذاري در خصوص بهبود شاخصهاي
اين نوع مشاغل ارايه نكرد .معتقدم محور تفكري كه
هر كابينهاي بايد در پيش بگيرد احياي كسب و كار
خرد است .چرا كه زيربناي هر نوع رشد پايداري از اين
نوع مشاغل ايجاد ميش��ود .در همه جاي دنيا گفته
ميشود بوروكراسي دولت وسيلهاي 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 دولتها در ايران (واساسا همه جاي دنيا) به
وسيلهاي براي احيا و رشد مش��اغل خرد بدل شوند،
بدل به هدف و كانون تصميمسازيها شده به گونهاي
كه كل بودجه كش��ور صرف هزينههاي جاري دولت
ادامه در صفحه6
ميشود.

يادداشت5-

اقتصادكالن
و ظرفيت بازار سرمايه

ش��رايط اقتص��ادي اي��ران
در س��الهاي گذش��ته ب��ه
ش��كلي پيشرفته كه امروز
بخش مهم��ي از جامعه در
كنار درآمده��اي ثابت خود
به دنب��ال به دس��ت آوردن
مرتضيدلخوش 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��اندهنده دو موضوع مهم
اس��ت .نخس��ت آنكه با توجه به افزايش هزينههاي
جاري ،بخش مهمي از جامعه ب��راي گذران زندگي
و برطرف كردن نيازهاي جاري ،ني��از به درآمدهاي
جداي از حقوق و درآمدهاي ثابتشان 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
پساندازهاي رياليشان افت كند و از اين رو به دنبال
تبديل پس اندازهايشان به ارزشي جز ريال هستند.
در سالهاي گذشته ما بارها ديدهايم كه وقتي شرايط
يك بازار تغيير ميكند و قيمتها در آن افزايش پيدا
ميكنند ،حجم قابل توجهي از نقدينگي سرگردان
به اين بازارها هج��وم ميآورند و همين موضوع نظم
ادامه در صفحه2
بازار را بر هم ميزند.

يادداشت6-

اثر عوارض  50درصدي
ساختبرمسكن

پارلم��ان ش��هري پايتخت
دي��روز ب��ه افزاي��ش 50
درصدي عوارض ساختماني
در س��ال  1400راي داد.
مس��الهاي كه دامنه دريافت
عوارض ب��راي س��اخت هر
متر مربع واحد مس��كوني را
مجيداعزازي
در مناط��ق مختل��ف تهران
به حدود يك ميليون  300هزار توم��ان تا  2ميليون
تومان افزايش خواهد داد .ب��ه عبارتي هزينه عوارض
س��اختماني يك آپارتم��ان  100مت��ري در مناطق
جنوبي تهران حدود  130ميليون تومان و در مناطق
شمالي پايتخت حدود  200ميليون تومان خواهد بود.
اگر چه س��هم اين عوارض در قيمتهاي كنوني براي
مناطق جنوبي تهران ح��دود  5درصد و براي مناطق
ش��مالي حدود  3درصد برآورد ميشود ،اما بيگمان،
در س��ال آينده و با افزايش هر چند ناچيز قيمتهاي
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  5ميليون
تومان به  27ميلي��ون و  300هزار توم��ان در ديماه
ادامه در صفحه7
سال جاري رسيده است...

گزارش روز
فرشاد مومني  ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي:

كميسيون تلفيق كشور را در لبه پرتگاه خطرناكي قرار داد

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي اظهار داشت :هر
كارشناس منصفي ناگزير است با وجود همه انتقاداتي
كه ب��ه جهتگيريهاي اتخ��اذ ش��ده از هياتوزيران
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 گفتوگويي 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 طيفهاي مختل��ف فكري و سياس��ي درون
مجلس بر انبساط افراطي نزديك بر  ۴۶درصدي سند
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته موضوع
فراگيري بود كه رسانهها و حلقههاي مختلف ذينفعان
بحثميكردند؛باكمالشگفتيونگرانيشديدترشاهد
اين هستيم كه كميس��يون تلفيق يك رشد نزديك به
 ۳۵درصدي به آن انبساط مالي افراطي پيشبيني شده
در س��ند اليحه بودجه  ۱۴۰۰اعمال 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 روشنگريهاي
بايستهخوداكثريتنمايندگانمجلسرامتوجهعواقب
شوم ،خطرناك و فاجعهساز اين تحول چشمگير بكنند.
وي ادام��ه داد :اين موضوع ياس و س��رخوردگي جديد
و بس��يار خطرناكتر راجع به ماهيت جهتگيريهاي
مجلس جديد را پدي��د ميآورد و آنهايي ك��ه با اوصاف
انقالبي و از اين قبيل مورد خطاب قرار ميدادند به واقع
جاي شگفتي است كه چگونه كساني را به كميسيون
تلفيقفرستادندكهچنيناقدامخطرناكيراانجامدهند
و اندازه بودجه عموم��ي را از  ۸۴۱هزار ميليارد تومان به
 ۱۱۴۳هزار ميلي��ارد تومان برس��انند .مومني تصريح
كرد :ابتداييترين نكته در اين زمينه اين اس��ت كه در
چارچوب همان رويكرد حكوم��ت كوتهنگرانه ،رانتي و
حاميپرورانه كه متاسفانه در اقتصادهاي توسعهنيافته
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 جلوههايي از در افتادن
در دام رويكرد چرتكهاي به بودجه از خود نش��ان دادند.
هركارشناسمنصفيناگزيراستباوجودهمهانتقاداتي

كه به جهتگيريهاي 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
دانشگاهعالمهطباطباييخاطرنشانكرد:مندرنهايت
خض��وع و ادب به نمايندگاني كه باي��د در صحن علني
مجلس تصميم بگيرند گوشزد ميكنم؛ 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 ميش��ود .بنابراين با اطمينان
عرض ميكنم اگر نماين��دگان مجلس در صحن علني
اين اوضاع وحش��تناك و نابس��امان را به اعتبار مصوبه
كميسيون تلفيق را اصالح نكنند ما چشماندازي از تورم
بسيار شديدتر از آنچه در  ۳سال اخير با آن روبرو بوديم،
ادامه در صفحه2
خواهيمداشت.

عكس :ايرنا

افت توليد خودرو در دي99

آق��اي نوبخ��ت اخي��را
اظهارنظرهاي��ي درخص��وص
بحث متناسبس��ازي حقوق
بازنشس��تگان و ض��رورت
پاس��خگويي ب��ه مطالب��ات
اين قش��ر مط��رح كردهاند كه
عليدهقانكيا ب��ه نظ��ر ميرس��د ض��روري
اس��ت مورد توجه مس��ووالن
تصميمساز در كميسيون تلفيق و س��اير نمايندگان نيز
قرار بگيرد .در ش��رايط فعلي موضوع روز بازنشس��تگان،
موض��وع متناسبس��ازي و در واقع تبعيضي اس��ت كه
ميان بازنشس��تگان كش��وري و بازنشس��تگان سازمان
تامين اجتماعي به وجود آمده اس��ت .همانطور كه حتما
مستحضريد تا پايان س��ال 98دريافتي 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 متناسبس��ازي ش��ود .در واقع بازنشستگان كشوري
هم از 50درصد افزايش دريافتيها 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 تخصيصها باعث ش��د تا عقبماندگي و گپ
زيادي ميان دريافتي بازنشس��تگان تامي��ن اجتماعي و
ساير بازنشستگان ايجاد شود .اين تفاوتهاي عيان ،باعث
ناراحتي بازنشستگان شد و فشار زيادي را روي كانونهاي
بازنشستگي و البته نهادهاي تصميمساز ايجاد كرد تا اين
مطالبات را به گوش مس��ووالن برس��انند .طي هفتههاي
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
مثبتيبرايبهبودمعيشتبازنشستگاندارند.درواقعايده
آقاي نوبخت اين است كه كانون فرمولي را تدارك ببيند تا
مبتنيبرآنبخشيازاينعقبماندگيبازنشستگانتامين
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 پايينتر توسط شوراي عالي
كار (حتي پايينتر از نرخ تورم جامعه) انجام ميش��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 ميرس��د كه توجهي به اين خواستهها
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
نميتواندجلويبازنشستگانبراياعتراضرابگيرد.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 ميكنند و
تالش خواهند كرد تا نس��بت به اي��ن تبعيضها اعتراض
كنند .حرف صريح من متوجه آقاي��ان نادران و قاليباف در
مجلس است كه به نظر ميرس��د در برابر مطالبات قانوني
بازنشستگان س��نگاندازي ميكنند .اين مسووالن بايد
بدانندكهاعتراضاتبازنشستگانراكانونهايبازنشستگي
برنامهريزينميكنند،اينبازنشستگاناحساسميكنند
كه با وجود تالشهايي كه براي اقتصاد كشور كشيدهاند،
امروزبهمطالباتآنهابيتوجهيميشود.بنابرايننخستين
بح��ث ،در بحث بازنشس��تگان پاي��ان دادن ب��ه تبعيض
دامنهداري اس��ت كه ميان بخشهاي مختلف وجود دارد
و بايد هر چه سريعتر به اين تبعيضها پايان داده شود .اگر
به اين مطالبات توجه نشود ،اين موضوع عواقب خطرناكي
برايكميسيون تلفيقو مجلسوكلكشور خواهد داشت.
موضوع مهم بعدي بدهي دامنهدار دولت به سازمان تامين
اجتماعي است كه براساس قانون تا پايان برنامه ششم بايد
به صفر ميرسيد .دولت همانطور كه براي حل مشكالت
اقتصادي خ��ود ش��ركتهاي س��ودده دولت��ي را واگذار
ميكند ،ميتواند تعدادي از اين شركتهاي سودده را نيز
براي پرداخت بدهيهاي خود به سازمان تامين اجتماعي
تخصيص دهد .بين 300تا 350هزار ميليارد تومان بدهي
دولتبهسازمانتاميناجتماعياست،اگردولتهابهموقع
اين بدهي را پرداخت ميكردند اين منابع با سرمايهگذاري
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 سرمايهاي بسيار باالست كه سازمان
تامين اجتماعي با اس��تفاده از آن ميتوانست هم حقوق
بازنشستگان را متناسب با شرايط اقتصادي افزايش دهد
و هم خدمات درماني و بهداش��تي مطلوبتري 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 بودهاند كه همواره دست در جيب
سازمان كردهاند و كارايي سازمان را كاهش دادهاند .بنابراين
نمايندگان كميسيون تلفيق و ساير مسووالن بايد بدانند
زخمهاييكهبرپيكرهمعيشتبازنشستگانواردآمده،ديگر
به شكل ناسور و عميق درآمده است .بازنشستگان احساس
ميكنند 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 طيفهاي مختلف بازنشسته
خود به ميدان خواهند آمد تا صداي اعتراض خود را به گوش
مسووالنبرسانند.اينزخمناسوربايدموردمراقبتودرمان
قراربگيردواينتبعيضبايدجايخودرابهعدالتدهد.

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

همزمان ب��ا آغاز اي��اماهلل دههفجر و در آس��تانه
چهلودومين سالروز پيروزي شكوهمند انقالب
اس�لامي ،حضرت آيتاهلل خامنهاي در نخستين
ساعات صبح روز يكشنبه در مرقد بنيانگذار كبير
انقالب اسالمي حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن،
ياد و خاطره امام عظيمالشأن ملت ايران را گرامي
داشتند .رهبر انقالب اسالمي همچنين با حضور
بر مزار شهيدان عاليمقام بهشتي ،رجايي ،باهنر و
شهداي حادثه هفتم تير  ،۱۳۶۰عل ّو درجات آنان
را از خداوند متعال مسألت كردند .حضرت آيتاهلل
خامنهاي سپس در گلزار شهيدان سرافراز حضور
يافتند و ب��ه ارواح مطهر مدافعان اس�لام و ايران
درود فرستادند.

سياست
آمادگي ايران براي تسهيل
گفتوگوي طالبان و دولت

هيات طالبان به رياس��ت مال برادر كه در تهران
به سر ميبرد صبح ديروز با محمد جواد ظريف،
وزير امور خارجه كشورمان ديدار و گفتوگو كرد.
ظريف در اين ديدار ضمن ابراز خشنودي از ايده
تشكيل حكومتي همه شمول با حضور همه اقوام
و گروههاي سياسي در افغانستان اظهار داشت:
تصميمات سياسي نميتواند 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�لامي
ايران براي تسهيل گفتوگو بين طالبان و دولت
و ديگ��ر گروههاي افعانس��تاني بخش ديگري از
صحبتهاي وزير امور خارجه كشورمان با طالبان
بود و در اين ارتباط ظريف تاكيد كرد :مردم خوب
افعانستان مظلوم واقع ش��دهاند 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 گفتوگوهاي 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
ت با اشاره
گس��ترش يابد  .مالبرادر در اين مالقا 
به نقش مخرب داعش در افعانستان و منطقه از
روند گفتوگوهاي بين االفعاني اظهار خشنودي
كرده ،تشكيل دولتي همه شمول با حضور همه
اقوام و گروههاي 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�لاب 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�لامي ايران امس��ال در حالي برگزار ميشود
كه درخ��ت تناور انقالب ،س��رافرازتر ،پوياتر و با
نش��اطتر از هميش��ه است و ش��عارهاي انقالب
اس�لامي همچنان محور كانوني و قوام بخش به
هويت جامعه ايراني اس��ت .اما مهمترين 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 دلهاي خود را صابون
زده بودند امروز مغمومتر از هميش��ه آمدن بهار
پيروزي و رخت بربستن زمستان فشار حداكثري
و روس��ياهي امثال ترامپ ،بولتن ،نتانياهو و بن
س��لمان را نظارهگرند .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 قلههاي سياسي ،اجتماعي ،علمي ،اقتصادي
و دفاعي اس��ت كه ميتواند براي س��اكنين اين
مرز و بوم آسايش ،پيش��رفت و رفاه را به ارمغان
آورد .در آس��تانه ق��رن  ۱۴هجري شمس��ي ما
همچنان استوار ،ايستادهايم و يكي پس از ديگري
چالشها ،س��ختيها و بحرانها را كنار ميزنيم.
مسير طوالني اس��ت اما افق دس��تيابي به گنج
افتخار ،رنج اين راه صع��ب و عبور از گردنههاي
پرپيچ و خم را برما گوارا ميكند .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 چارهاي ندارد كه در برابر قدرت
ملي ايرانيان كرنش كند .حرف آخر اينكه انقالب
اس�لامي 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�لامي هرچه داشتند
در طبق اخالص گذاشتند گرامي ميداريم و بر
سيدالشهداي محور مقاومت قاسم سليماني كه
هميشه سرباز اين انقالب بود ،درود ميفرستيم».
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اقتصادكالن

ايـران

جلسه غيرعلني بررسي بودجه در مجلس برگزار شد

پاي روحاني به بهارستان باز ميشود؟

تكليف كليات بودجه س��ه ش��نبه اين هفته در مجلس
مشخص خواهد شد .اين جديدترين خبري است كه روز
گذشتهازبهارستانبهگوشرسيدوبهنظرميرسدبانهايي
شدنگمانهزنيهاسرانجامنمايندگانمجلسيازدهمدر
پيش از پايان هفته جاري مش��خص خواهند كرد كه سر
همراهيبااليحهدولترادارندياپسازحدوددوماهبحث
وجدلحتيبهكلياتبودجهنيزراينخواهندداد؟
در ش��رايطي كه طبق اعالم اعضاي كميس��يون تلفيق،
بررسياليحهبودجهسال 1400ازروز 14بهمندرصحن
علني مجلس كليد خواهد خورد ،روز گذشته (يكشنبه)
نمايندگان مجلس در يك جلسه غيرعلني به بررسي اين
اليحه پرداختند ،موضوعي كه سوالها و ابهامهايي را به
وجود آورد .با توجه به اينكه در هفتههاي گذشته بحث و
گمانهزنيهاي فراوانيدربارهنظر مجلسنسبتبه اليحه
پيشبيني شده از سوي دولت مطرح شده و با وجود آنكه
با رسيدن به نيمه بهمن ،دو ماه است كه اليحه در اختيار
نمايندگاناستوهنوزتكليفبرنامهاقتصادايرانبرايسال
آيندهمشخصنيست،بهنظرميرسيدبرگزارييكجلسه
علني كه پس از چكش كاري دو ماه بودجه در بهارستان،
تا حدي تصور نمايندگان از اليحه را معلوم كند گزينهاي
خواهد بود كه به اجرا در ميآيد اما س��رانجام نمايندگان
ترجيحدادند،نخستينجلسهدرصحنرابهشكلغيرعلني
برگزار كنند .مجلس يازدهم در ماههاي گذشته نيز براي
بررسيبسياريازطرحهاوقوانينجلساتغيرعلنيبرگزار
كرده بود و حاال به نظر ميرس��د همين رويه در تدوين و
تنظيمبودجهنيزادامهپيداكند.
در جلس��ات غيرعلني در كنار آنكه جزيياتي از مذاكرات
نمايندگانمنتشرنميشود،نمايندگاندولتنيزبهشكل
جزئي در جريان صحبتها قرار نميگيرند و اين موضوع
ميتواندبررسيهايآيندهراباسواالتبيشترهمراهكند.
گزارشكميسيونتلفيق 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  ۱۰ادامه
داش��ت .در اين جلسه درباره مس��ائل مربوط به بودجه و
گزارشكميسيونتلفيقبحثوتبادلنظرصورتگرفت.
محمدحسينفرهنگيسخنگويهياترييسهمجلسنيز
دربارهچگونگيبرگزاريايننشستتوضيحاتيارايهداد.او
گفت:درجلسهغيرعلنينزديكبهدوساعتبحثبودجه
را داش��تيم علت اينكه اين جلسات به صورت غير رسمي
و غير علني برگزار ميش��ود آن است كه بايد در جلسات
رسمي ضوابط و آيين نامه را رعايت كرد و تقسيم بنديها
برايصحبتكردن تمامينمايندگانمطابقباآييننامه
در جلسه رسمي امكانپذير نيست .در اين جلسه رييس
تلفيقدردونوبتيعنيابتداوانتهاينشستونايبرييس
تلفيق در ابتداي نشست توضيحاتي را بيان كرد ۱۰نفر از
نمايندگان هم ديدگاههاي خود را مطرح كردند از جمله
نقاط قوت بودجه ش��فافيت ،توجه به پروژههاي عمراني
در قالب محروميت زدايي ،تفويض اختيار در اس��تانها،

كاهشتمركزگرايي،انضباطبودجهبهخصوصدربودجه
شركتهايعمرانيبيانشد.
فرهنگي بار ديگر ب��ه مخالفتها و انتقادات نمايندگان از
وضعيتاليحهبودجهنيزاشارهكردودربارهمباحثمطرح
شدهدرايننشستغيرعلنيگفت:مخالفانمعتقدبودند
كه وقتي دولت با مجل��س همراهي نميكند چه دليلي
دارد كه مجلس بودجه را تصويب كند دولت هم اين نوع
بودجهريزيراقبولندارد.مخالفانبهمواردي درجزييات
بودجهاشارهداشتند.دراينجلسهرايگيريصورتنگرفت
و جلس��ه بدون تصميمگيري پايان يافت؛ اين نشست در
حدبيانديدگاههاونظراتنمايندگانبود.حرفمخالفان
اين بود كه اليحه دولت به معناي بودجه نويس��ي نيست
از جمل��ه آن به اجازه جابهجاي��ي ۶۰درصدي در بودجه
جاريو ۴۰درصديدربودجهعمرانياشارهداشتند.البته
كميسيون تلفيق س��عي كرده نظم و انضباطي به بودجه
دهد كه در صورت تصويب كليات اي��ن انضباط جاري و
حاكمخواهدشد.
اين اظهارات در حالي صورت گرفته كه نمايندگان عضو
كميسيونتلفيقدرروزهايگذشته،تغييراتقابلتوجهي
رادراليحهبودجهپيشنهاديدولتتصويبكردهاندوكار
تا جايي پيش رفته كه دولت ميگويد 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
ميكند و بررس��ي كليات احتماال به جلسات سال آينده
موكول خواهد ش��د .اين در حالي است كه از ارديبهشت
سال آينده فرايند انتخابات رياستجمهوري آغاز خواهد
شدوبراساسبرنامهريزيوزارتكشور،انتخاباتدرخرداد
ماه سال آينده برگزار خواهد شد و از نيمه تابستان ،دولت
جديدبرسركارميآيد.ازاينروبايدديدچهسرنوشتيدر
انتظار بودجه در فصل انتخابات خواهد بود .از سوي ديگر
با نزديك ش��دن به انتخابات ،قطعا صفبندي جناحهاي
مختلفسياسينيزروشنترخواهدشدودرچنينفضايي
بهنظرميرسداردوگاهانتخاباتيدولتومجلسجداازهم
تشكيلميشودواينخطروجودداردكهمباحثسياسي،
براقتصادسايهبيندازند.
بازگشتروحانيبهمجلس؟
درمياناختالفنظرهايسياسي،آنچهكهدرزمانتحويل
اليحهبودجهبهمجلسرخدادخودبرآتشاختالفاتدميد.
حسنروحانيجزجلساتابتداييمجلسيازدهم،بهدليل
شيوعكروناوباتوجهبهتوصيههايستادمليمقابلهباكرونا
در جلسات مجلس شركت نكرده و حتي در زمان بررسي
صالحيت وزير پيشنهادي صمت نيز در ميان نمايندگان
حاضرنشد.هرچندبهنظرميرسيدامكانقائلشدنيك
استثنا در زمان تحويل بودجه وجود دارد اما سرانجام اين

حسينعلياميريمعاونپارلمانيروحانيبودكهاليحهرا
تقديمهياترييسهمجلسكرد.اينرويكردرييسجمهور
با انتقاداتي از سوي نمايندگان مواجه شد و در همان زمان
باقرقاليبافدراعتراضبهاينحركت،تصميمگرفتصحن
علنيراترككندونايبرييساوبودجهراتحويلبگيرد.
با وجود آنكه به نظر نميرس��د تغييري در پروتكلهاي
اعالمي ستاد مقابله با كرونا به وجود آمده باشد اما مجلس
دوبارهصحبتازدعوتازرييسجمهوربهبهارستانكرده
است.فرهنگيدراينبارهگفته:روزسهشنبه،ابتدامخالفان
وموافقانصحبتميكنندوبعدنوبتبهتوضيحاتنماينده
دولت است اگر رييسجمهور به مجلس تشريف بياورند
توضيحاتميدهدوگرنهآقاينوبختتوضيحخواهندداد.
در هر صورت پيش بيني آن است در روز سه شنبه تكليف
كليات مشخص ش��ود در صورت تصويب كليات مجلس
بالفاصله وارد جزييات ميش��ود ك��ه در ابتدا بخشهاي
درآمدي و بعد هزينهاي بررسي ميشود .از رييسجمهور
دعوتشدهولياينكهتشريفبياورنديانهمااطالعينداريم.
با وجود تمام اين گمانهزنيها احتماال با آغاز جلسه علني
بررسيبودجهدرسهشنبههفتهجاري،سرانجامزمانآن
ميرسدكهنمايندگاندغدغههايخوددربارهسالآينده
رامطرحكنندونمايندهدولتبهآنهاپاسخدهدتامشخص
شود كه كليات بودجه قابل اجراست يا باز هم كار به دولت
ارجاع داده خواهد ش��د .بايد ديد آيا رييس دولت تصميم
ميگيرداينباربهمجلسبروديانوبختوديگرنمايندگان
دولتبهابهاماتمجلسپاسخميدهند.

ادامهازصفحهاول

ويافزود:نمايندگانمجلسبايدتوجهكنند؛حتياگربراي
عزيزانيكهاينكارراانجامدادندحسننيتقائلبشويمكه
بهحكماخالقدينيبايداينگونهباشدبهآنهاگوشزدكنيد
كهحسننيتبرايپيشبردمنطقيامورالزماستاماكافي
نيست،شرطكفايتكاربستعقلودرايتوتمكيننسبت
به نظركارشناسي است .اين اقتصاددانبا هشدار نسبتبه
عواقب افزايش شاخص فالكت در كشور گفت :به صراحت
ميگويم براساس آخرين تحليلها دود اين سياستهاي
انبساطيافراطيبهچشمفرودستتريناليههاياجتماعي
خواهدرفتوباتوجهبهدرهمتنيدگيميانتورموبيكاري
در اقتصاد ايران با ابعاد بيسابقهاي از فالكت روبرو خواهيم
شد.نمايندگانمجلسبايدتوجهكنندكهخودقوهمجريه
در اين زمينه به ويژه طي س��الهاي اخي��ر به اندازه كافي
سهلانگاريداشتهوكافياستكهبهروندتحوالتشاخص
فالكت در دوره س��الهاي ۱۳۹۶تا آب��ان ۱۳۹۹مراجعه
كنيد تا ببينيد در حالي كه شاخص فالكت در سال۱۳۹۶
در حدود  ۱۹.۸درصد بود در سال  ۹۷از مرز  ۳۷درصد ،در
س��ال ۹۸به ۴۵و نيم درصد و در آبان ۱۳۹۹به آستانه۷۰
درصدرسيدهاست.ويادامهداد:نمايندگانمحترممجلس
بايد از همكاران خود در كميسيون تلفيق بپرسند كه اين
روند پرشتاب به فالكت انداختن مردم در چهار سال اخير
كافينبود؟آيادراينزمينهكمبودداريمكهاينهااينافراط
نامتعارف در رويههاي انبساطي را در پيش گرفتهاند؟ اگر
نمايندگانمحترمكميسيونتلفيقگفتندكهميخواهيم
اوضاعفرودستانبهترشودبايدبهآنهاگوشزدكردكههمه
حكومتگران طي سه دهه گذشته همين نيت را داشتند
اماچونخضوعوتمكيننسبتبهعلموتجربهازخودنشان
ندادندآنچهحاصلشددقيقاًعكسآنبود.
رييسموسسهدينواقتصاديادآورشد:دراينزمينهتجربه
دولتاحمدينژادنسبتبههمهدولتهايديگرتاسفبارتر

وتاملبرانگيزتربود.چونآنهانيزدمازعدالتوآوردننفت
به سفره مردم و توجه به فرودستان ميكردند اما شاخص
فالكتدرماههايپايانيمسووليتآقاياحمدينژادبهدو
برابر اين شاخص در ابتداي آغاز به كار آن دولت رسيده بود.
من به نمايندگان مجلس توصيه اكيد ميكنم كه به ويژه
به مس��اله درهمتنيدگي ميان به فالكت انداختن مردم و
تعميقفسادهمتوجهداشتهباشند.عبرتگيريازآنچهاز
 ۱۳۹۶دركشورپديدارشدهدراينزمينهميتواندبهاندازه
كافي گويا باش��د .در حالي كه رتبه ايران از نظر پاكدامني
اقتصادي در س��ال ،۱۳۹۶در ميان ۱۸۰كشور رتبه۱۳۰
بودبارويههايافراطيانبساطماليوسياستهايتورمزاو
اشتغالزدا ،سقوطهاي هشت پلهاي در  ۹۷و  ۹۸داشتيم
يعنيكشورنسبتبهسال ۱۶،۹۶پلهنسبتبهكشورهاي
پرفساد س��قوط كرد و در س��ال ۹۸و ۹۹گزارش سازمان
شفافيتبينالملليميگويدمجدداًيكسقوطسهپلهاي
ديگر پديدار ش��ده و تنها در فاصله ۹۶تا ۹۹نزديك به۱۹
رتبه سقوط به سمت پرفسادترين كش��ورهاي جهان را
تجربهكردهايم.ويباانتقادازبرنامهتعديلساختاريگفت:
نمايندگان مجلس بايد توجه كنند كساني كه برنامه شوم
تعديل ساختاري را در اين سرزمين ريشهدار كردند و همه
دولتهايسهدههاخيرخواستهياناخواستهدنبالهروياين
برنامهفسادزابودند،شرايطيراپديدآوردندكهدرآنتوليدبه
مثابهعنصراصليبقا،بالندگيوعزتكشوربهكليازمباحث
تصميمگيرانكليديكشورخارجشدهوآنهاهرتصميميرا
ميگيرندنهتنهااعتناواهتماميبهحلوفصلبحرانهاي
تحميلشدهازسياستهاينابخردانهعليهتوليدكنندگان
نداشتند برعكس فشارهاي طاقتفرسا را بر آنها تحميل
كردهاند .وي ادامه داد :كافي اس��ت نمايندگان مجلس به
مساله خطرناك و فاجعهس��از توجه كنند ،در صورتي كه
ش��اخص هزينه مصرفكننده تا پايان  ۱۳۹۸رشد ۴۱.۵

مبنايقاعدهگذاريبشودكهراهنجاتكشورازآندومسير
خواهد بود .اين كارشناس اقتصادي ادامه داد :توجه داشته
باشند كه وقتي در افق بلندمدت به اين جهتگيريهاي
ضدتوليديوضدتوسعهاينگاهميكنيدتنهاالزماستبه
تحوالت درآمدهاي سرانه نگاه كنيد كه در سال ۱۳۹۸به
آستانه ۶۶درصدسال ۹۰رسيدهاست.نمايندگانمحترم
بايدازكميسيونتلفيقوسازمانبرنامهبپرسندكهآيااين
سقوطفاجعهآميزدرآمدسرانهكهبهمعنايسقوطجايگاه
نسبيايراندرجهانوكيفيتزندگيمردمدرداخلاست،
كافي نيست كه آن س��هلانگاريها و خطاهاي راهبردي
اس��تمرار پيدا ميكند؟ 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 مهمترين كليدهاي نجات كشور مربوط رويههاي
غير متعارف در شركتهاي 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
ديوانمحاسباتاجازهقرائتدرصحنعلنيراپيدانميكند
ميتواندازاينمسالهيعنياصالحآنچهدربودجهشركتها
كش��ور را به اين ورطه انداخته به همراه بهكارگيري علم و
توليد،انشاءاهللراهنجاتيبهكشوربازكند.ويتصريحكرد:
از همه ميهندوستان و توسعه خواهان تقاضا دارم كمك
كنند تا س��طح داناييهاي اكثريت نمايندگان مجلس به
اندازهايباالبرودكهتنبهآنچهدرسنداليحهوكميسيون
تلفيقبهصورتافراطيانبساط ماليو تشديد شكافبين
عرضه كل و تقاضا كل و سقوط همه متغيرهاي توسعهاي
كشور ندهند و كشور را در مسير ثبات و بازگرداندن اعتماد
بهتوليدكنندگانوجلبنظرصادقانهفرودستانومشاركت
آنهادرساختنكشورازبستهفرصتهايشغليمولدنيروي
محركهاميدبخشيبهكشوربشوند.

اقتصاد كالن و ظرفيت بازار سرمايه
نگاهي به آنچه در س��الهاي گذشته در بازارهايي مانند
دالر ،طال ،مسكن و خودرو رخ داد به خوبي نشان ميدهد
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 شكنيهاي پي در
پي ،تعداد افرادي كه به سمت بورس روانه شدند از چند
ميليون نفر نيز گذشت .از همان ابتدا كارشناسان تذكر
ميدادند كه در صورت حبابي بودن رش��د شاخص و در
نظر نگرفتن سياستهاي الزم براي حمايت از اين بازار،
در آيندهاي نه چندان دور ش��اخص سقوط خواهد كرد
و بخش��ي از افراد تازه كار در بازار ،با ترس از دست رفتن
سرمايههايش��ان ،پول خود را بيرون خواهند كش��يد.

موضوعي كه تا حدي خود را در ماههاي گذش��ته نشان
داد .در اين بين آنچه كه در ميان تصميمگيران در دولت و
مجلس بايد اهميت داشته باشد ،برنامهريزي 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 ميشود كه نه تنها نتيجه
مثبتي براي اقتصاد نخواهد داشت كه حتي شرايط را در
ديگر حوزهها نيز بر هم ميريزد .در اين بين دو سياست

رييس س��ازمان برنامه و بودجه از اقدام��ات الزم براي
اجراي همسانس��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 برنامهاي غير از اين
نخواهد داشت .رييس سازمان برنامه و بودجه با اعالم
اينكهدرخواستهاييبرايهمسانسازيحقوقاعضاي
هياتعلميوزارتعلومباوزارتبهداشتيادانشگاههاي
علومپزشكيمطرحبود،توضيحداد:ماازاسفندماهسال
گذشتهمجوزهايالزمرابهوزارتبهداشتارايهكرديم
تابتواندهمسانسازيرااجراكندكهبخشاولآنرانيز
انجام داد اما ب��راي وزارت علوم در اليحه بودجه۱۴۰۰
پيش��نهادي مطرح كرديم كه در كميسيون تلفيق به
تصويبنرسيد.ويافزود:بااينوجودطيمذاكرهايكه
سازمانبرنامهوبودجهباوزيرعلومداشتهماهنگيهايي
صورت گرفت تا بتوانيم به غير از برخي موارد تخصصي
همسانس��ازي را در دانش��گاههاي وزارت علوم مانند
دانشگاههاي علوم پزشكي انجام دهيم .نوبخت گفت:
برايكارمندانوزارتعلومنيزباتوجهبهاينكهپيشازاين
مجوزاستفادهازامتيازفصلدهمقانونمديريتخدمات
كشوريصادرشدهبودبارديگربراجراياينمجوزتأكيد
كرديم،بنابرايننهتنهادرمورداعضايهياتعلميبلكه
كاركنان وزارت علوم نيز مانند دانشكده علوم پزشكي و
وزارت بهداشت اين همسانسازي اجرايي خواهد شد.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به برنامههاي
دولتدربودجهسالآيندهبرايپرداختمطالباتوزارت
بهداشت و كاركنانش يادآور شد :در بودجه سال آينده
منابعمربوطبهوزارتبهداشت ۲.۳برابررشدكردهاست
كه در آن استخدام حداقل ۵۳هزار نفري را پيش بيني
كردهايمكه البته اولويتبانيروهاي شركتي و قراردادي
است.موضوعديگريكهمورداشارهرييسسازمانبرنامه
و بودجه قرار داشت همسانسازي حقوق بازنشستگان
بودكهدرسالجارينيزاجراييشد.نوبختتوضيحداد:
برايبازنشستگانتأميناجتماعينيزهمسانسازيدر
دستور كار بوده ولي مدل و جدول و ضابطه انجامشده تا
حدودي با يكديگر فرق ميكرد .رييس سازمان برنامه و
بودجهادامهداد:برايهمسانسازيحقوقبازنشستهها
۵۰هزارميلياردتومانپيشبينيشدكه۱۸هزارميليارد
تومانآنبرايبازنشستگانكشوريولشكريبودوهمه
آنمورداستفادهقرارگرفتوليبرايبازنشستگانتأمين
اجتماعي ۳۲هزار ميليارد تومان در نظر گرفتهايم .وي
افزود :تعداد بازنشستگان لشكري و كشوري حدود دو
ميليونو ۴۰۰هزارنفراستكهباتوجهبهمنابع ۱۸هزار
ميليارديسرانهآنهابه ۷.۵ميليونتومانميرسد.ولي
براي بازنشستگان تأمين اجتماعي با  ۳۲هزار ميليارد
تومانپيشبينيشدهسرانهبراساستعداد ۳.۴ميليون
نفريآنهاحدود ۸.۸ميليونتوماناست.نوبختگفت:
طي آخرين مذاكرات صورت گرفته س��ازمان برنامه و
بودجهبهسازمانتأميناجتماعيپيشنهاددادكهمرحله
دومهمسانسازيرانيزبراساسمنابعپيشبينيشده
در دستور كار قرار دهد كه در اين رابطه براي سال آينده
مصوباتينيزداشتهايم.

ويژه

كميسيون تلفيق كشور را در لبه پرتگاه خطرناكي قرار داد
درصديداشتهاستشاخصهزينههايتوليددر ۱۳۹۸از
مرز ۶۵درصد عبوركرده است .نمايندگان محترم مجلس
بايدبدانندوقتيشاخصهزينههايتوليدكنندهازشاخص
مصرفكنندهبيشترباشدبهمعنايآناستكهكشوررابه
ورطهسقوطبنيهتوليديوتحميلوابستگيهايذلتآور
به دنياي خارج هدايت ميكنن��د .من تقاضا ميكنم كه
نمايندگان مجلس به اين موضوع توجه كنند كه تا قبل از
اينشيرينكاريجديدكميسيونتلفيق،بهاعتبارخطاهاي
فاحش دولت در عرصه سياستگذاري شاهد شدتيابي
انتظاراتتورميبوديمواينمسالهرابهكامسوداگرانو عليه
توليدكنندگانوعامه مردم شدتخواهدبخشيد .مومني
يادآورشد:براساسگزارشهايرسميطييكسالاخير
تا ش��هريور ۹۹در مقايسه با شهريور ۹۸در حالي كه رشد
نقدينگي ۳۶درصدبودرشدپولازمرز ۸۰درصدگذشتهو
اينكارهاتنهاانتظاراتتورميراتشديدميكندوباقدرت
تور مزاييبيشتركشوررابهورطهسقوطميكشاند.مومني
افزود:بهافزايشبيسابقهجمعيتغيرفعالدرتابستان۹۹
نسبت به  ۹۸نگاه كنند كه به معناي سرخوردگي بخش
بزرگي از جامعه از اين ش��يوه قاعدهگ��ذاري اقتصاد ملي
استوغمانگيزترآنكه ۶۰درصدازتغييراتجمعيتبيكار
مربوطبهدارندگانتحصيالتدانشگاهياست.هركداماز
اينهانشانميدهداگردرصحنعلنيمجلسآنچهتوسط
دولت محترم پخت و پز ش��ده و به شكل واقعا خطرناكتر
و بيمنطقتر توسط كميس��يون تلفيق به آن دامن زده،
تصويبشودكشوردرمعرضخطرناكترينشرايطخواهد
ب��ود .وي ادامه داد :توصيه من به نماين��دگان گرامي اين
است كه از اعضاي كميسيون تلفيق و از مسووالن سازمان
برنامه يك چشمانداز مبتني بر اصل پاسخگويي به اعتبار
اين جهتگيريهاي خطرناك مطالبه كنند و اگر اينگونه
بشود ما ميتوانيم شاهد آن باشيم كه شاقول علم و توليد

متوسط سرانه حقوق
بازنشستگانتاميناجتماعي
بايد  8/8ميليون تومان ميشد

بسيار مهم هستند .نخس��ت آنكه با آموزش به افراد تازه
وارد به بورس ،آنها به اين درك برس��ند كه همواره روند
افزايششاخصرخنميدهدكهباالوپايينرفتنشاخص
بخشي از بازار است .از سوي ديگر دولت و مجلس بايد با
افزايشعرضهها،فعالكردنشركتهايبزرگدربورس
و برنامهريزي براي استفاده از منابع بورس در توليد ،بازار
را به سمتي ببرند كه در بلندمدت حضور در آن براي تازه
واردها جذاب باشد.

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
پروژههاي پيشبيني 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 پروتكلهاي
بهداش��تي و فاصلهگذاريهاي اجتماعي در هرمز
برگزار ميشود .اميرحس��ين مدني از آغاز فاز دوم
ساخت رينگ جزيره هرمز خبر داد و افزود :عمليات
اجرايي فاز اول اين رينگ فاز به طول  10كيلومتر
شامل  7متر عرض س��وارهرو ،يك و نيم متر عرض
دوچرخ��هرو بتن رنگي و دو و ني��م متر پيادهروي
مفروش به كفپوش بتني و سيس��تم روش��نايي
سراسر مسير به پايان رسيده است .مديرعامل بنياد
بركتبااشارهبهسرمايهگذاريبيشاز 222ميليارد
ريالي اين بنياد در حوزههاي اشتغالزايي ،عمراني
و زيربنايي در هرمز تصريح كرد :اجراي طرحهاي
اشتغالزايي و عمراني بنياد ،مهاجرت معكوس را در
جزيره هرمز رقم زده و باعث بازگشت يكهزار نفر
از اهالي اين جزيره ش��ده است .مدني تصريح كرد:
راهاندازي  244طرح اش��تغالزايي اجتماعمحور
بنياد بركت باعث ايجاد بيش از  730فرصت شغلي
در هرمز شده است .وي تاكيد كرد :بايد با توجه به
درخواستهايمردمينسبتبهتسهيلدسترسي
به س��احل مفنغ ،اقدامات الزم بر اس��اس رعايت
مولفههايزيستمحيطيوبررسيهايكارشناسي
انجامگيرد.مديرعاملبنيادبركتبااشارهبهساخت
 30غرفه صنايع دستي در جزيره هرمز خاطرنشان
كرد :اين غرفههاي عرضه صنايع دستي با مشاركت
بني��اد بركت در محدوده قلع��ه پرتغاليها احداث
خواهد شد.

اخبار
دانشبنيانها
چقدر تسهيالت گرفتند؟

طي  ۹ماهه  ۱۳۹۹به  ۷۶۳ش��ركت دانش بنيان
معادل  ۱۹۱هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت
شد كه نسبت به نه ماهه  ۱۳۹۸معادل  ۱۲۸درصد
افزايش داشته است  .روابط عمومي بانك مركزي
اعالم كرد :بيشترين تسهيالت طي  9ماهه 1399
از س��وي بانكهاي صادرات ب��ه مبلغ  35.3هزار
ميليارد ريال ،ملت به مبلغ 33.2هزار ميليارد ريال
و ملي به مبل��غ  30.5هزار ميليارد ريال پرداخت
شده است .روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد:
ميزان تسهيالت اعطايي در مدت  ۹ماهه  ۱۳۹۹به
 ۷۶۳شركت دانش بنيان معادل  ۱۹۱هزار ميليارد
ريال شد كه نسبت به  ۹ماهه  ۱۳۹۸معادل ۱۲۸
درصد افزايش داش��ته است.بيشترين تسهيالت
در  ۹ماهه  ۹۹از سوي بانكهاي صادرات به مبلغ
 ۳۵.۳هزار ميليارد ريال ،سپس ملت به مبلغ۳۳.۲
هزار ميليارد ريال و ملي به مبلغ  ۳۰.۵هزار ميليارد
ريال پرداخت شده است .مهر ماه امسال صندوق
نوآوري و ش��كوفايي درباره حمايت شبكه بانكي
از ش��ركتهاي دانشبنيان اعالم كرد :هشت نوع
تسهيالت از سال  ۹۷به شركتهاي دانشبنيان
به واس��طه بانكها اعطا ميش��ود.بنابر اعالم اين
صندوق :همچنين ان��واع ضمانتنامههاي بانكي
بوسيله  ۱۱بانك براي شركتها از سوي صندوق
نوآوري و شكوفايي صادر ميشود و در چارچوب
اعطايتسهيالتبهشركتهايدانشبنيانبرخي
از بانكها دفتر خدماتي در محل صندوق نوآوري
و ش��كوفايي ايجاد كردند.براس��اس اين گزارش،
برخي بانكها 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 بانكها
 ۲۷۰۰ميليارد تومان تس��هيالت به شركتهاي
دانشبنيان اعطا كردند.

تنهااز ۳۰درصدظرفيتبيمهكشور
استفاده ميشود

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه بايد بيمهها
در افزايش پوشش بيمهاي تالش بيشتري داشته
باش��ند گفت :تنها از  ۳۰درصد ظرفيت بيمه در
كشور استفاده ميشود .غالمرضا سليماني اميري
روز ش��نبه در آيين گشايش ش��عبه انقالب بيمه
آسيا در اهواز بيان كرد ۷۰ :درصد جمعيت كشور
ميتوانند از بيمه اس��تفاده كنند ام��ا هنوز براي
پوش��ش بيمهاي 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
آسيبشناسي و دليل پايين بودن فرهنگ استفاده
از بيمه را در اين اس��تان بررسي كنيم .سليماني
اميري ادامه داد :مديران شعب و سرپرستيهاي
بيمه در خوزس��تان بايد تالش بيش��تري را براي
پوش��ش بيمهاي در استان داش��ته باشند .وي با
بيان اينكه صنعت بيمه در خوزستان بايد جهش
داشته باشد گفت :ضريب نفود بيمه در خوزستان
 ۰.۸درصد است و از ميانگين كشوري  ۲.۶۶بسيار
پايينتر 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 شركتهاي بيمهاي
به دنبال گرفتن مجوز از بيمه مركزي نباش��ند و
طرحها و ايدهه��اي نو و جديد را ارايه دهند .بيمه
آسيا جايگاه نخست را در بين شركتهاي بيمهاي
در ميزان سرمايهگذاري 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 ميكند.رييس كل بيمه مركزي
در سفر س��ه روزه خود به خوزستان افتتاح چند
طرح بيمهاي و بازديد از مراكز وابسته به بيمه را در
برنامه خ��ود دارد .رييس كل بيمه مركزي با بيان
اينكه شركتهاي بيمهاي بايد در بخش بيمه عمر و
زندگي ،بيشتر سرمايهگذاري كنند ،گفت :پوشش
بيمهاي 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 بيمههاي مختلف برگزار
شد بيان كرد :س��رمايهگذاري و پوشش بيمهاي
هرچه بيشتر در اين بخش از بيمه نه تنها براي فرد
مفيد است براي شركت بيمهاي نيز سودآور است و
زيان كمتري را در اين بخش پرداخت خواهد كرد.
وي با تاكيد بر حركت بيمهها به سمت ترويج بيمه
زندگي و عمر افزود :در  ۲۰سال گذشته به صورت
مداوم و بطور ميانگين بيمهها در بخش پوش��ش
بيمه زندگي و عمر رشد سرمايهگذاري  ۳۸درصد
را داشتهاند.وي همچنين گفت :حضور جوانان در
صنعت بيمه ميتواند 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 بيمهاي بيش��تر در
جامعه شركتهاي بيمهاي 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��ركتهاي جديد بيمهاي است كه از سال
 ۹۵راهاندازي شده و  ۱۵نمايندگي در خوزستان
دارد۳۷.هزار نفر در خوزس��تان زيرپوش��ش اين
بيمه هستند.
بانك تجارت و نفت و گاز پارس��يان و پستبانك
از س��هامداران اين بيمه هستند.رييس كل بيمه
مركزي براي افتتاح چند طرح بيمهاي و بررس��ي
وضعيت ضريب نفوذ بيمه در خوزستان از شامگاه
جمعه سفري سه روزه را به خوزستان آغاز كرد.

بانك و بيمه
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بررسي سياست ارز  ۴۲۰۰توماني در دولت و مجلس

افزايش قيمت طال و سكه بهدنبال رشد اونس جهاني
افت ارز آوري صادرات در سايه كرونا

گروه بانكو بيمه|محسنشمشيري |
در بازار روز يكشنبه  12بهمن  ،99قيمت دالر همچنان
در كانال  24ه��زار تومان باقي ماند و با قيمت  24هزار و
 450توم��ان ،تا  24500تومان معامله ش��د .همچنين
قيمت يورو  29هزار و  900تومان و درهم امارات  6هزار و
 730تومان اعالم شده است .قيمت سكه نيز در كانال11
ميليون تومان ق��رار گرفته و با افزايش قيمت اونس طال
به  1849دالر ،س��كه طرح جديد به قيمت  11ميليون
و  70هزار تومان معامله ش��د .هر دالر روز يكش��نبه در
صرافيهاي بانكي  ۲۳هزار و ۹۲۰تومان معامله شد كه
قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري گذشته (شنبه)
با افزايش  ۲۰۰توماني همراه بود و نرخ هر يورو نيز به ۲۹
هزار و  ۵۰تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش
 ۲۵۰تومانينسبتبهقيمتهايپايانيروزكاريگذشته
(شنبه)به ۲۹هزارو ۵۰تومانرسيد.قيمتخريدهردالر
 ۲۳ه��زار و  ۴۲۰تومان و نرخ خريد هر يورو نيز  ۲۸هزار
و  ۵۵۰تومان اعالم شد ،همچنين قيمت خريد دالر در
بازار متشكل ارزي  ۲۳هزار و  ۴۱۵تومان و قيمت فروش
آن  ۲۳هزار و  ۶۵۰تومان بود.
عالوه بر اين نرخ خريد ي��ورو در اين بازار ۲۷هزار و ۶۵۹
توم��ان و نرخ ف��روش آن  ۲۷ه��زار و  ۹۳۵تومان اعالم
شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي
گذشته (شنبه) ،هر يورو به قيمت  ۲۷هزار و  ۶۵۸تومان
و هر دالر  ۲۲هزار و  ۹۳۲تومان به فروش رفت .همچنين
در سامانه سنا روز شنبه  ،حواله يورو به قيمت  ۲۸هزار و
 ۸۵۸تومان معامله شد و همچنين حواله دالر به قيمت
 ۲۳هزار و  ۸۲تومان مورد مبادله قرار گرفت.قيمت دالر
درهفتههايگذشتهباتوجهبهافزايشاميدواريدرزمينه
صادراتنفتودسترسيبهمنابعماليكاهشيشدهاست.
هفته گذشتهنيزرييسكلبانك مركزياعالمكرد :ايران
تواونسته گشايشهايي در فروش نفت داشته باشد.
ورود قيمت سكه به كانال ۱۱ميليوني 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
 ۱۱۰هزار توماني نس��بت به روز شنبه  ۱۱ميليون و ۵۰
هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم
نيز  ۱۰ميليون و  ۸۵۰هزار تومان معامله شد.همچنين
نيمس��كه بهار آزادي  ۶ميليون و  ۲۰۰هزار تومان ،ربع
سكه چهار ميليون و  ۱۰۰هزار تومان و سكه يك گرمي
هم دو ميليون و ۳۰۰هزار تومان معامله شد .عالوه براين،
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸عيار به يك ميليون
و ۱۰۲هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و۷۷۵
هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال نيز ديروز يكهزار و
 ۸۴۸دالر و  ۲۰سنت فروخته شد.
ازسهشنبههفتهگذشته( ۳۰دي)قيمتسكهتاكنون
با باقي ماندن در كان��ال  ۱۰ميليون توماني ،هر روز با
افزايش يا كاهش روبرو ش��ده است .بررسيها نشان
ميدهد هفتههاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از
بازارارز روندكاهشيداشتهوسيرنزولي قيمتارز روي
بازارطالموثربود.همچنينافزايشقيمتاونسجهاني
طالباعثشدهتاقيمتسكهدربازارايرانباوجودثبات
نرخ دالر با رشدي نسبي همراه شود .اين در شرايطي
است كه كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در
هفتههاي آينده را پيشبيني كردهاند.
عالوه براين انتظار ميرود با آغاز توزيع واكس��ن كرونا و
بهبود شرايط اقتصادي در ماههاي آينده ،ميزان استقبال
از طال به عنوان ابزاري براي سرمايهگذاري كاهش يابد.
فعاالن بازار ميگوين��د كه با افزايش قيمت طال ،قيمت
طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميلي��ون و  ۱۰۰هزار تومان،

سكه در كانال  11ميليون تومان

قيمت س��كه تمامبهار آزادي طرح جديد  ۱۱ميليون و
 ۵۰هزار تومان و قيمت دالر  ۲۴هزار و  ۴۵۰تومان اعالم
شده است.هر مثقال طال نيز 4ميليون و 770هزار تومان
ارزشگذاري 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؛
قيمتارزدربازارتهرانتحتتأثيرخبرهايسياسياست.
همچنين نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير اس��ت و متناسب با
نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير ميكند.
بررسي سياست ارز  ۴۲۰۰توماني
در دولت و مجلس
از س��وي ديگر ،مع��اون اول رييسجمهور از بررس��ي
سياس��ت دولت در حماي��ت از ارز  ۴۲۰۰توماني 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 حمايتها
مشكالتكمترشود.
معاون اول رييسجمهور 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 رييسجمهور 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 مييابد.
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 ميگيرد ،در معامالت ديروز با ۰.۰۹درصد
افزايش نسبت به روز گذشته آن در سطح ۹۰.۵۳۵واحد
بستهشد.نرخبرابريهرفرانكسوييسنيزمعادل۱.۱۲۲
دالر اعالم شد.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با ۰.۰۷
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۷۰دالر
مبادله شد .يورو  ۰.۰۳درصد باال رفت و با ماندن در كانال
 ۱.۲۱به  ۱.۲۱۳دالر رسيد .در معامالت بازارهاي ارزي
آسيايي ،هر دالر با  ۰.۱۴درصد افزايش به  ۱۰۴.۷۱۶ين
رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي
 ۱.۳۰۸دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۴۲۷يوان 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 ضعفهاي
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
اينكهدردنيايپساكروناتقاضاينفتكاهشچشمگيري
پي��دا كرد براي اقتصاد كش��ور ما امري مه��م و اثرگذار
محسوب ميش��ود .از آنجايي كه تا قبل از بحران كرونا
متوسط صادرات نفت خام كشورمان ميانگين روزانه۲.۵
ميليون بشكه در روز بوده و پس از شيوع اين ويروس در
جهانبهعدد۸۰۰هزاربشكهدرروزتنزيلپيداكردهاست
برايتامينمالياقتصادكشورمانتالشدرجهتافزايش
صادرات غيرنفتي امري مهم تلقي ميشود.
پس از ش��وك در بازارجهاني نفت ك��ه در چندماه اخير
شاهدش بوديم بسياري از كارشناسان و صاحبنظران
تكيه تجارت خارجي بر صادراتغيرنفتي را حائزاهميت
برش��مردند و درواقع توسعه صادرات غيرنفتي را يكي از
راهكارهاي مهم تحقق جهش توليد ميداونس��تند اما
متاسفانه صادرات غيرنفتي در كشورهاي نفتخيز نظير
كشورمان ناديده گرفته ميش��ود؛ درحالي كه اين نوع
صادرات ارزآوري سرش��اري را ميتواند بههمراه داشته
باش��د .جداي از بح��ث ارزآوري ص��ادرات غيرنفتي كه
خودموضوع مهمي تلقي ميشود ،ايجادبازاركارمتنوع
درداخ��ل كش��ور ني��ز يك��ي از دس��تآوردهاي مهم
صادراتغيرنفتي اس��ت .صادرات غي��ر نفتي به معني
صادرات محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها و خدمات
است كه به عنوان نمونه عمدهترين محصوالت صادرات
غيرنفتي كشورمان شامل پروپان مايع شده ،پلي اتيلن،
سنگآهنوكنستانترههايآن،متانول،پسته،بوتانمايع
شده ،انواع گازهاي نفتي ،فرش و كفپوشهاي نساجي،
اوره ،سيمان ،آلومينيوم ،زعفران و خودرو ميشود.
متاس��فانه در حوزه صادرات غيرنفتي كش��ورمان با
اش��تباهاتبزرگي مواجه اس��ت و درصورتي كه اين
اشتباهات ادامه پيداكند ميتواند بربدنه اقتصادايران
ضربات جبرانناپذيري 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
صادراتغيرنفتي خامفروشي هميشه بيشترين سهم
را در بين كاالهاي صادراتي كشور داشته است و درواقع
صادرات اين ن��وع كاالها يا ارزش اف��زودهاي ندارد يا
درصدآن بسيارناچيز است.
بررسي سهم ارزآورترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي در
سالهاي  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۷نيز نشان ميدهد كه سهم ۵

قلم كاالي اول ارز آور از كل كاالهاي صادراتي غير نفتي
بين  ۱۷تا  ۳۳درصد متغير و بطور متوس��ط ساالنه ۲۵
درصد بوده اس��ت كه سهم آن در س��ال  ١٣٩٧به ۷.۲۵
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  ۱۰قلم
كاالي ارز آور از كل صادرات غير نفتي نيز در سال ١٣۹۷
به ۳۷درصد رسيده است .اين آمار نشان ميدهد كه بيش
از يك سوم درآمد صادرات غيرنفتي از محل صادرات تنها
 ۱۰قلم كاال حاصل شده است.
براس��اس آمارها اش��كال ديگري كه درحوزه صادرات
غيرنفتي وجود دارد ايناست كه تعداد اندكي از كشورها
س��هم بااليي در صادرات ما دارند و روند اين تغييرات به
نحوي است كه تعداد كش��ورهايي كه  ۸۰درصد درآمد
صادراتي ما را تامين كردهاند ،از  ۲۳كشور در سال ۱۳۸۰
به  ۹كشور در سال  ۱۳۹۶تقليل يافته است .اين تمركز
نسبتا شديد در بازارهاي صادراتي ميتواند براي كشور
تهديد تلقي شود كه در شرايط تحريم به راحتي ميتواند
توسط دشمنان موردهدف قرار گيرد.
اما درشرايط كرونا كه براساس برآوردهاي اقتصاددانان
س��ازمان تجارت جهاني حجم تجارت جهاني در س��ال
 ۲۰۲۰در مقايسه با ميزان آن طي بحران پيشآمده در
سال  ۲۰۰۸-۲۰۰۹ميالدي به مراتب كمتر خواهد بود
و تجارت جهاني عقبگرد  ۱۵ساله را تجربه خواهد كرد
شرايطويژهايبرايكشورماقلمدادميشود؛چراكهبايداز
تمامظرفيتهايموجوداستفادهكنيمتاحجمايندست
از صادرات را افزايش دهيم تا بتوانيم آسيب واردشده از
جانب بحران ويروس كرونا را تا حدزيادي پوشش دهيم.
صادرات غيرنفتي ايران در سال  ١٣۹۹از شرايط ويژهاي
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  ۴۱درصدي ارزش و  ۳۹درصدي
وزن مواجه شده است .در مقابل ارزش واردات كشور نيز
 ۲۴درصد كاهش يافته و در مقابل به لحاظ وزني نيز افت
يك درصدي را تجربه ميكند .بر اساس آمارهاي رسمي،
صادرات در۴ماهه ابتداي سال جاري به لحاظ وزني۳۰.۳
ميليون تن بوده كه ارزشي معادل ۸.۷ميليارد دالر داشته
است .در مقابل واردات نيز در  ۴ماهه به لحاظ وزني ۷.۴۹
ميليون تن بوده كه ارزشي معادل ۹.۱۰ميليارد 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
پزشكيوكاالهايدرمانيمقابلهباكرونادرجهانهستيم
كه توجه تجار به اين نكته ميتواند به پيشراني كشورمان
درعرصه صادرات غيرنفتي كمك كند.
البتهنقشدولتونهادهايذيربطدرزمانبحرانكرونا
بسيارپررنگتر از گذشته است .اعمال سياستهاي
تش��ويقي براي تنوع بخش��يدن به كاالها و خدمات
صادراتي (كمكهاي نق��دي ،معافيتهاي مالياتي،
بيمه صادرات و كاهش پيمان سپاري ارزي) به منظور
حماي��ت از صادركنندگان و كاهش آس��يبپذيري
صادرات در برابر نوسانات تقاضاي بينالمللي و كاهش
قيمت كااله��اي صادراتي ضروري اس��ت؛ يا اعمال
سياستهاي بلندمدت مالي و پولي و اجرايي صادراتي
وتغييرنكردنوتبديلنشدنمتواليمورديومقطعي
اين سياستها الزامي است.

معاون اقتصادي بانك مركزي:

انتظارات تورمي رو بهكاهش است

گروهبانكوبيمه|
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت :اقتصاد به سمت آرام
شدن پيش ميرود و انتظارات تورمي رو به كاهش است و
قطعادرفضايكاهشانتظاراتتورمي،رشدسرمايهگذاري
و توليد هم بهتر ص��ورت خواهد گرفت .پيمان قرباني در
خصوص انتظارات تورمي در افق پيش رو ،اظهار داش��ت:
خوشبختانه عالمتهاي بسيار خوبي در بازار پول و بازار
داراييها،مالحظه ميشود.تعديلنرخدالر،سكه،خودرو
و س��اير داراييهاي مالي عالمت خوبي است از اينكه بازار
به س��مت اصالح و نزديك شدن به س��طوح متناسب با
متغيرهايبنياديناقتصادپيشميرود،درحاليكهروند
قيمتياينداراييهاناشيازيكسرينگرانيهانسبتبه
آيندهافزايشپيداكردهبود.قربانيتصريحكرد:درپياين
التهابات،طيماههايگذشته،يكيازمسائليكهپيشآمده
بود،اينبودكهرشدسپردههايديداريمرتبافزايشپيدا
ميكردواينموضوعهمعمدتاناشيازكاهشسپردههاي
بلندمدت بودو حركت به سمت سپردههاي ديداري بود.
چراك��ه به هر ترتيب برخي از مردم ي��ا فعاالن اقتصادي،
نرخهاي سود چند درصد در روز ،اينقدر جذابيت برايشان
داشتكهپولشانرادرقالبسپردههايديداريتبديلوآن
راواردجرياناتمعامالتكاالواينمواردكنند.
معاوناقتصاديبانكمركزيافزود:خوشبختانهباتعديالتي
كهدربازارصورتگرفته،ماشاهدهستيمكهدرآذرماهرشد
پول كه شامل اسكناس ،مسكوك و سپردههاي ديداري
است ،صفر شد؛ يعني روند افزايشي آن كامال متوقف شد
و اين موضوع نشاندهنده اين است كه افزايش نقدينگي
عمدتا به سپردههاي مدتدار و به ويژه بلندمدت هدايت

ميش��ود .وي افزود :اين موضوع را بطور اجمال بخواهم
توضيح دهم به اين معني اس��ت كه ب��ا توجه به نرخهاي
س��ودي كه در سطح شبكه بانكي اس��ت ،در حال حاضر
فعاالناقتصاديومردمبهاينجمعبنديدرسترسيدهاند
كه گزينه نگهداري پولشان در قالب سپردههاي مدتدار
كه منجر به افزايش ماندگاري سپردهها در سطح شبكه
بانكيميشود،نسبتبهسايرگزينهها،گزينهجذابتري
است و اين اتفاق فضا را فراهم ميكند كه بانكهاي كشور
در اعطاي تسهيالتشان با آسودگي خاطر بيشتري عمل
بكنند و وقتي س��پردهها با ماندگاري باال بيشتر شود ،در
اعطايتسهيالتهمبانكهاباريسكتسهيالتيكمتري
مواجههستند.قربانيخاطرنشانكرد:مجموعاينعواملو
فعلوانفعاالتيكهدربازارپولوجنبهسپردههايديداريو
همينطورتغييراتعالمترشدشاخصهادربازارهايديگر
مالحظهميكنيم،نشانميدهدكهاقتصادبهسمتآرام
شدن پيش ميرود و انتظارات تورمي رو به كاهش است و
قطعادرفضايكاهشانتظاراتتورمي،رشدسرمايهگذاري
وتوليدهمبهترصورتخواهدگرفت.معاوناقتصاديبانك
مركزيبابياناينكهيكيازمعضالتنرختورمباال،نوسانات
باالينرختورماست،كهمنجربهايجادوتشديدنااطميناني
در اقتصاد ميشود ،تاكيد كرد :مطالعات گسترده در اين
زمينهنشاندادهاستكهنااطمينانيتورميدراقتصادعامل
مهم ضربه به سرمايهگذاري و توليد است .وي ادامه داد :با
تالشومقاومتيكهصورتگرفت،تحريمهايحداكثري
دولت امريكا با شكس��ت مواجه شد و در واقع ملت و نظام
جمهوري اسالمي ايران ،سربلند از اين آزمون خارج شد و
درافقجديدانشاهللبتوانيمبيماريكروناراهمهرچهبيشتر

مهاركنيموبهسمترشدوشكوفايياقتصادقدمبرداريم.
قرباني يادآور شد :در دو سال گذشته كاهش اتكا به نفت
كهبهدليل تحريمهادراقتصادرخدادراداشتيمكهايندر
واقع يك پديده مبارك است؛ درست است كه اقتصاد ما با
دشواريهاييهمراهبودهواقتصادمنقبضشدومعيشت
افرادتحتتاثيرقرارگرفت،ولياالنكهاقتصادمادرمسير
بازيابيقرارگرفتهاست،ميتوانيمدرنتيجهگشايشهايي
كه در حوزه توليد و صادرات نفت صورت خواهد گرفت و با
تجربياتيكهدرداخلداريم،مسيركاهشاتكابهدرآمدهاي
نفتي و اس��تفاده از اين درآمدها براي نس��لهاي آينده و
زيرساختهاي اساسي در كشور را پيش بگيريم و يكي از
ثمراتي كه از اين دوران نصيب اقتصاد بشود ،كاهش اتكا
پايدارمابهنفتباشدوبتوانيميكاقتصادبيشترغيرنفتي
وكمترنفتيبارشدوشكوفاييمناسبيراداشتهباشيم.
افت نرخ تورم ادامه دارد
همچنينعضوهياتعلميموسسهعاليآموزشبانكداري
باتاكيدبروجودچشماندازهايروشنازثباتنسبياقتصاد
در سال آينده ،پيشبيني كرد كه افت نرخ تورم و ارز ادامه
داشته باشد .حسن گلمرادي ،عضو هيات علمي موسسه
عالي آموزش بانكداري اي��ران در گفتوگو با ايبِنا اظهار
كرد :در كشورهاي با تورم باال ،نگاه كوتاهمدت و رفتارهاي
سفتهبازانهوسرمايهگذاريهايهيجانيبركليتاقتصاد
حاكماستوزمينهبيثباتياقتصاديرافراهمميسازد.وي
با بيان اينكه يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش تورم
و كاهش آن ،اراده سياستگذار پولي در برنامهريزي براي
كاهشانتظاراتتورميوتورماستكهدرادبياتاقتصادي

بههدفگذاريتورميمعروفاست،افزود:بهدليلارتباط
قوي و مستقيم بين تورم و نرخ ارز ،معموال يك دور باطل
بين افزايش نرخ ارز و تورم ايجاد ميشود ،به اين معنا كه از
يكطرفباافزايشنرخارز،تورمباالميرودوازطرفديگر
باافزايشتورمبسترالزمبرايكاهشارزشپوليمليودر
نتيجهافزايشبيشترنرخارزايجادخواهدشد.گلمراديبا
بياناينكهباهدفگذاريتورموتنظيمسياستپوليمناسب
برايتداومآننهتنهاتورمكنترلميشود،بلكهثباتنسبي
نيزدربازارارزدربلندمدتايجادخواهدشد،گفت:دركشور
ماموفقيتهدفگذاريتورميمتاثرازارتباطبيندولتو
بانكمركزياستوبراياثربخشيآنبانكمركزيبايستي
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 قيمتها
نيازمندساماندادنبهيكيازاصليترينعواملايجادتورم
يعني كسري بودجه است كه هر چه قدرت بانك مركزي
در اعمال سياست پولي و جلوگيري از خلق پول پُرقدرت
بيشتر باشد و اراده دولت بر مديريت هزينهها نيز وجود
داشته باشد ،ثبات و كاهش قيمتها در آينده نيز دور از
انتظارنيست.گلمراديتاكيدكرد:دركنارارتباطدولت
وبانكمركزيبرايموفقيتهدفگذاريتورميوثبات
نرخ ارز ،به حداقل رساندن اثر شوكهاي بيروني را نيز
نبايد از نظر دور داشت .به عبارت ديگر ميتوان انتظار
داشت كه با كاهش ريسكهاي غيراقتصادي ناشي از
تحوالتبينالملليوچشماندازمثبتاحيايدرآمدهاي
نفتي،روندنزوليتدامنرختورمونرخارزادامهودرنتيجه
ثباتنسبياقتصادكالندرسالآيندهمحققشود.

رويداد
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،
نوساناتارزيبهكنترلدرخواهدآمد.مهردادالهوتي،
نمايندهسابقمجلسوكارشناساموراقتصاديدرباره
تقويتارزشپولمليباتوجهبهكاهشنرخارزدرچند
ماه اخير به خبرنگار ايبِنا گفت :افزايش نرخ ارز مربوط
به امروز و اين دوره از رياستجمهوري نيست ،در تمام
دورهها با آن مواجه بوديم .ارز دردولت آقاي هاش��مي
با رش��د ۴برابري ،دولت آق��اي خاتمي( ۲.۷كمترين
افزايش) و دولت آقاي احمدينژاد نزديك به  ۳.۵برابر
مواجه بوده است .نرخ ارز در دولت آقاي روحاني با توجه
به تالطمها در اثر شدت تحريمها باالتر از تمام دولتها
بودهاست،البتهدرچهارسالابتداييروندمنطقيطي
شد ،اما چهار س��ال دوم با پيش كشيده شدن خروج
از برجام توس��ط دولت امريكا و داستانهاي پس از آن
شرايط سختي پيش آمد .با اين وجود در بدبينانهترين
حالت نرخ ارز در دوران رياس��تجمهور آقاي روحاني
 ۵برابر رشد كرده است يعني همان  ۱۵هزار تومان كه
مطرح هم ش��د ،بنابراين رقم باالتر از اين حبابي است
كه در اثر فضاهاي رواني و سختگيريهايي 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 ميدهد ،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
ميافزايد .عدهاي هم در اين بازار درحال بهرهبرداري و
سوءاستفادههستند.اينكارشناساموراقتصاديدراين
رابطه اظهار داشت :اتفاقات سياسي در اين زمينه موثر
واقع ميشود .چنانچه نفت كشور در بازار دنيا راحتتر
صادرشودوپولناشيازآنهمسادهترازاكنونبهكشور
بازگردد،ارزكافيداخلخواهدآمد.دراينچندماهتمام
دغدغه دولت براين بوده كه قيمت دالر را به عدد واقعي
خودبرساندزيرادرجاهاييخيليپايينآمدندالرهمبه
صالحاقتصادكشورنيست،اكنوننگاهبهوارداتكاهش
يافتهونگاهبهصادراتاضافهشدهاستكهدرآنصورت
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 را۱۱۵۰۰
پيشبينيكردهاست .ايننمايندهسابقمجلسدرباره
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
صادركردننفتوجودندارد،بطورطبيعينوساناتارزي
ازبينخواهدرفت.البتهبايدبرايننكتههمتوجهداشت
كهنزديكانتخاباتهستيموعدهايتالشميكنندتا
اين اتفاقات روي ندهد .ظاهرا گروه مورد اشاره فراموش
كردندكههمگيسواربريككشتيهستيم،درصورت
وارد ضربهاي 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
مواجهشد،نابسامانيوتور مافزايشپيداكرد،اكنونهم
چنانچهمنافعمليكشورومشكالتمعيشتيكههمه
شعارآنراسرميدهند،بهشكلواقعيدغدغهاستبايد
از فرصتها بهره برد تا حباب ارز از بين برود.

راهاندازي ارز ديجيتال ملي
در هند

دولت هند در حال بررسي اليحهاي براي ممنوعيت
ارزهاي مجازي خصوصي مثل بيت كوين و راهاندازي
يك ارز مجازي ملي اس��ت .حزب بهاراتي��ا جاناتا به
رهبري نارندرا مودي ،نخست وزير هند ،از اين اليحه
حمايت ميكند .به گزارش سي ان بيسي ،دولت هند
قصد دارد طبق اليح��هاي ارزهاي مجازي خصوصي
مثل بيت كوين را ممنوع كرده و يك ارز مجازي ملي
راهاندازي كن��د .اين اليحه با عن��وان «ارز مجازي و
قانون ارز ديجيتال رسمي» زيرساختهاي ايجاد يك
ارز ديجيتال رسمي را توس��ط بانك رزرو هند ايجاد
ميكند .حزب بهاراتيا جاناتا به رهبري نارندرا مودي،
نخست وزير هند ،از اين اليحه حمايت كرده و احتمال
بااليي براي تصويب آن ميدهد.اين اولينبار نيست
كه قانونگذاران هند چنين موضع قدرتمندي در برابر
ارزهاي مجازي گرفتهاند .يك هيات دولتي در 2018
پيشنهاد ممنوعيت تمام ارزهاي مجازي خصوصي و
جريمه  10سال زندان براي متخلفان را داده بود .وزير
دارايي هند در آن زمان اعالم كرد دولت هند ارزهاي
مجازي را به رس��ميت نميشناس��د و اقدامات الزم
براي ممنوعيت استفاده از س��رمايههاي مجازي در
فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را در پيش ميگيرد.
نقل و انتقال ارزهاي مجازي درآن سال ممنوع شد ولي
اينممنوعيتدرمارس 2020توسطدادگاهعاليهند
لغوشد .تفاوتهايقابلتوجهيبينارزهايديجيتال
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
داخليحدود 2.9تريليوندالر،پنجميناقتصادبزرگ
دنياست و جلوتر از انگليس ،فراونسه و ايتاليا قرار دارد.
در حالي كه سرمايهگذاري خارجي در  2020كاهش
يافته ،هند يك��ي از معدود اقتصادهاي بزرگي بود كه
تواونست سرمايهگذاري خارجي خود را افزايش دهد.
كنفراونستجارتوتوسعهسازمانمللتخمينميزند
سرمايهگذاري مستقيم خارجي در هند  13درصد در
 2020نسبت به 2019افزايش داشته باشد.

اخبار
نحوه انتقال سهام متوفيان
به وراث چگونه است؟

عليرض��ا تراب��ي ،مدي��ر خدم��ات حقوقي ش��ركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درباره
چگونگيانتقالسهاممتوفيانبهوراثاظهارداشت:براي
انتقالسهامبهورثهقانونيبايدمراحليراازطريقسايت
شركت سمات (شركت س��پردهگذاري مركزي اوراق
بهادار و تسويه وجوه) و دفاتر پيشخوان دولت طي كرد
كهاينمراحلبهاينترتيباست.ويدراينزمينهگفت:
در ابتدا وراث به س��ايت شركت سمات (اينجا) مراجعه
كردهوواردقسمتخدماتانتقالسهاماشخاصمتوفي
ميشوند،پسازمطالعهفهرستدفاترپيشخواندولت
و انتخاب نزديكترين دفتر با در دست داشتن مدارك
الزم اقدام به تش��كيل پرونده قهري ميكنند .ترابي با
اش��اره به مدارك الزم در اين زمينه ،افزود :گواهينامه
واريزمالياتي،گواهيانحصاروراثت،گواهيفوت،اصلو
تصويراصلشناسنامهوكارتمليمتوفي(يابرابراصل)
و وراث مدارك مورد نياز اس��ت .مدير خدمات حقوقي
ش��ركت س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه
وجوه خاطرنشانكرد :پس از مراجعه به نخستين دفتر
پيشخواندولتنسبتبهارايهفرمنقلوانتقالقهريبه
يكي از ورثه يا نماينده وراث اقدام كرده و پس از تكميل
مداركاخذشدهبهسماتارسالميكنند.

گزارش  ۹ماهه شركتها
و پيشبينيها

جالل س��يفالديني ،كارشناس بازارس��رمايه در
گفتوگو با س��نا اظهار كرد :با گذش��ت يك ماه از
پايان فصل پاييز ،گزارشه��اي مالي  ۹ماهه اغلب
شركتها روي كدال قرار گرفته است كه در زمينه
بررس��ي و تحليل اين گزارشهاي دورهاي بايد به
ماهيت فعاليتهاي آنه��ا توجه كرد ،زيرا در برخي
از شركتها مانند انواع هلدينگها ،يا شركتهايي
كه بطور قراردادي يا پيمانكاري كار ميكنند ،روند
فعاليتها به ص��ورت مس��تمر و اصطالحاً خطي
نيست تا بتوان براساس گزارش عملكرد يك فصل
در مورد آنها قضاوت كرد؛ بنابراين عملكرد آنها در
گزارشهاي پايان دوره بيش��تر مشخص ميشود.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت :با اين حال در مورد
شركتهاي توليدي و خدماتي كه فعاليت توليد و
فروشآنهابطورمستمرانجامميشود،ميتوانروند
فعاليتهارابراساسگزارشهايفصليموردبررسي
قرار داد؛ در نظر داشته باشيد در بررسي گزارشات
فصلي نبايد تنها به سود خالص كه بطور تيتروار در
ش��بكههاي اجتماعي منتشر ميشود ،اكتفا كرد و
الزم است س��رمايهگذاران جزييات عملكرد را نيز
در متن گزارشهاي منتش��ر شده در كدال بررسي
كنند .سيفالديني در خصوص مواردي كه بايد در
بررسي اين گزارشها به آن توجه داشت ،بيان كرد:
ميزان توليد و فروش ،نرخهاي فروش و حاشيه سود
عملياتي از جمله موارد مهمي است كه بايد در اين
رابطهبهآنهاتوجهكرد.بررسيگزارشهايسهماهه
سومشركتهايصنايعمختلفنشانميدهدكهدر
صنايع بزرگي نظير كانيهاي فلزي ،فلزات اساسي و
محصوالتپتروشيميعموماحاشيهسودنسبتبه
سه ماهه دوم  ۹۹بهبود داشته است.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

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

دالر با بورس چه ميكند؟

رقيهندايي|
دومينروزهفتهنيزوضعيتمطلوبينداشتودرمقايسهبا
يك روز گذشته خود يعني شنبه افت داشت .شاخص كل
بورستهرانافزايش ۰/۳درصدوشاخصهموزنباكاهش
 ۰/۱تامحدوديكميليونو۲۵۰هزارپيشرفت.همچنين
نرخدالردركانال ۲۵الي ۲۴هزارتوماننوسانميكندواين
مورد موجب شد تا سهامداران بورسي با خيال آسودهتري
نسبتبهسودسازيشركتهايبورسيبهمعاملهبپردازند،
بطوركلينرخدالرباعثشدكهچشماندازبورسبازانتاحد
بسيارزياديمثبتشود.اينچشماندازبهقدريمثبتبود
كه سهامداران بورسي پس از چهار روز معطلي روز شنبه و
يكشنبهخريدخودراآغازكنند.
اينروزهانگاهاغلبسهامدارانبورسيبهخيابانفردوسي
ونوسانقيمتدالراست.همانگونهكهچشماندازكاهش
نرخدالرطيروزهايگذشته،كاهشقيمتسهامموجود
در بازارسهام رابه دنبال داشت .طي روزهاي گذشته يعني
شنبهويكشنبهبازگشتنرخدالرازكفقيمتيخودباعث
شدكهيكافزايشتقاضايمطلوبيدربازارسرمايهداشته
باشيم.بهدنبالابهاماتجديددربارهبازگشتسريعامريكا
بهمذاكراتبرجام،دالركهتا۲۰هزارتوماننيزعقبنشيني
كردهبود،روندصعوديشدومجددابهكانال ۲۴هزارتومان
بازگشت .اين رشد قيمتي كافي بود تا خيال سهامداران
از روند سودسازي ش��ركتهاي كاموديتيمحور و ديگر
صادراتيها راحت شود .پيشتر با وجود آنكه رصد سامانه
كدالدرماهگذشتهخبرازرقمخوردنيكيازطالييترين
فصلهايعملكردبورسيهاباگزارشهايمطلوببهويژه
درگروههايكاالييوصادركنندهبودكههمچنانترديددر
معامالتسهامخودنماييميكرد.اينعدماطمينانعموما
به وضعيت قيمت ارز و قيمتهاي جهاني بازميگش��ت.
برخي از اين نگرانيها به افزايش احتمال مذاكرات ايران و
امريكاباآمدنجوبايدنمربوطوبخشديگرآنبهاظهارات
رييس دولت درخصوص پيشبيني دالر  ۱۵هزار توماني
براي سال  .۱۴۰۰بر اين اس��اس بورسبازان به استقبال
سناريويي رفتند كه در جريان آن با بازگشت دولت جديد
امريكابهبرجاموبهتبعآنكاهشوحتيلغوكاملتحريمها
نرخ دالر افت قابلتوجهي را تجربه ميكند و اين موضوع
ميتواندبهزيانسهامدارانتمامشود.اماچرانرخدالربهاين
ميزانبربازارسرمايهاثرگذاراست؟درحالحاضربيش
از ۶۰درصد از ارزش بازار س��هام در دست شركتهاي
صادراتمحورياهمانكاموديتيهااست.حضورپررنگ
وفعالاينشركتهاسببشدهتارابطهمستقيميميان
بازارسهامودالربرقرارباشد.
قيمتارزياهماندالركهدرواقعقيمتنسبيپولخارجي
به پول داخلي است ،نهتنها در بورس بلكه به عنوان يكي از
عواملكالناقتصادي،هموارهموردتوجهجامعهاقتصادي
وماليبودهاست.نرخمذكوربيانگرشرايطاقتصاديكشور
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��ركتهاي فعال در بازار سهام و ميزان وابستگي آنها به
نرخارز،نوساناتنرخارزميتواندتاثيراتمتفاوتيبرمنابع

پذيرفتهشدهدربورسوشركتهابگذارد.بهمعنايديگردر
صورتيكهيكبنگاهاقتصاديبرايتامينمواداوليه،خريد
تجهيزات و تكنولوژي توليد از تقاضاكنندگان ارز باش��د،
تغييراتنرخارزميتواندبرنامههايتوليدياينشركتها
را دستخوش تغييراتي كرده و بهاي تمامشده محصوالت
توليدي اين دس��ته از بنگاهه��ا را افزايش يا كاهش دهد.
موضوعيكهطبيعتاارزشسهاماينشركتهارانيزدچار
نوساناتيميكند.درمقابلافزايشنرخارزبرايشركتهاي
صادرات محور ،اث��ري مثبت در پي دارد .بر اين اس��اس
در صورت رش��د نرخ ارز بهويژه دالر ،محصوالت توليدي
اين كشورها با قيمت باالتري به فروش رفته و سودآوري
بيشترينصيبشركتهايصادركنندهميشود.درشرايط
كنوني،اينموضوعدرخصوصنيميازشركتهايبورسي
صدقميكند.البتهميزانتاثيرپذيريشركتهاازافزايش
نرخدالر،بستهبهنوعفعاليتووابستگيآنهابهارزمتفاوت
است .در يك نگاه كلي اما ميتوان شركتهاي موجود در
بازارسهامرابهدودستهفروشندگاندالريوفروشندگان
غيردالريتقسيمكرد.
     دالر ارزانتر
رفتاراخيرقيمتدالردربازارآزاديكيازعواملشتابگيري
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 رييسجمهور و پيشبيني
دالر۱۵هزار 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
روانيموثرتراست،چشماندازعرضهوتقاضايواقعيارزدر
ماههايپيشرواست.بهنظرميرسدفعاالنبازارهادراين
زمينهبهاستقبالسناريوييرفتهاندكهدرجريانآن،دولت
جديداياالتمتحدهامريكابهبرجامبرميگرددومتعاقب
آن،دستورهاياجراييتعليقتحريمهايمرتبطبافروش
نفتوبقيهمعافيتهايتحريميبرجاميبرقرارميشود.

بايدتوجهداشت،براساسمطالعهروندهايتاريخي،فعاالن
بازارها پيش از اتفاق واقعي ،رفتار خود را با مفروضات آتي
تنظيم ميكنند و در نتيجه قيمتها خيلي زودتر از خود
رويدادها با نتايج اتفاقات بنيادي منطبق ميشود .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 نرخهاي ارز زودتر از تحوالت برجامي رويت
ش��ود .در همين حال ،مقاومت نرخ دالر در س��امانه نيما
در محدوده  ۲۳هزار توماني گوياي آن است كه در عرصه
زورآزماييعرضهوتقاضايواردكنندگانوصادركنندگان
قيمتكشفشدهازثباتبيشتريبرخورداراست.توجهبه
اينعاملازآنروحائزاهميتاستكهشركتهايبورسي
درعملياتتبديلارزبيشتربهنرخهايسامانهمزبورمتكي
هستندكهتاحديازافتهيجانيدرامانماندهاست.
يكي از كارشناسان بازارسرمايه درخصوص نرخ دالر
 ۱۵هزار توماني ميگويد :كاهش نرخ دالر به هر نحوي
روي بازار سرمايه تاثير منفي ميگذارد اما اين نرخ دالر
با واقعيتهاي اقتصادي همخواني ن��دارد .برخيها
مس��اله توافق بين ايران و امري��كا را مطرح ميكنند
كه اين مساله يك الي دوماهه نيست حداقل بيش از
يكسالزمانبراست.
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.
درحالحاضربسياريازكاالهايمعمولخارجيهمانند
لوازمصوتي،تصويري،موبايلوامثالاينموارددربازاربسيار
كمهستندواينتقاضادرگمركاتوجوددارد،مطمئناهر
كاهشقيمتدالريراواردكنندههابهعنوانفرصتورود
ميبينندومنبندهبعيدميدانمكهدالربهنرخيكمتر
از ۲۰هزارتومان برسد و اگر هم نرخ دالر به كمتر از۲۰
هزارتومانبرسدبهصورتكوتاهمدتومقطعيخواهد
بود .بنابراين من بعيد ميدانيم كه قيمت دالر به نرخي
كهدولتيهاوعدهميدهندبرسد.

     عوامل تاثيرگذار روي بورس چيست؟
جزنرخدالرعواملتاثيرگذارديگريرويبورسوجوددارد.
هومن عميدي ،كارشناس بازار سرمايه به روند معامالت
بازار سهام اشاره ميكند و ميگويد :در نخستين روزهاي
معامالتيهفتهگذشتهشاهدبهبودوضعيتبازاروبازگشت
رشدبهمعامالتاينبازاربوديماماازروزسهشنبهباتوجهبه
گمانهزنيهايصورتگرفتهدرزمينهرياستمعاونوزير
اقتصاد در سازمان بورس ،روند بازار تغيير كرد و بار ديگر به
مدارنزوليبازگشتكهدرنهايتخبررياستويمنتشرو
منجربهتداومروندنزولياينبازارشد.بهنظرميرسدهنوز
جريان نقدينگي خريدهاي گسترده را در دستور كار قرار
ندادهاستوبيتوجهيمتوليانومسووالنبازارسرمايهبه
اعتمادعموميوضعفدررونداصالحاتباعثتداومروند
منفيبازارشدهبود.
عميدي خاطرنش��ان ميكند :با توجه به شرايط مناسب
ش��ركتهاي ب��زرگ از نظر بنيادي باي��د رفتار هيجاني
همراه با ترس سهامداران حقيقي در فروش سهام توسط
مسووالن سازمان بورس مورد شناسايي قرار ميگرفت و
حركت معكوس جهت ايجاد اعتماد در قوانين معامالتي
بازار سرمايه پيشبيني ميشد كه اين امر تاكنون محقق
نشده اس��ت .نامتقارن كردن دامنه نوس��ان ،اصالح روند
بازارگردانيشركتها،ايجادتنبيهبرايشركتهايمختلف
وتشويقبرايشركتهايشفافومنظمدرامربازارگرداني،
افزايشسطحاعتبارمشتريان،محدودكردنفروشسهام
كالن توس��ط حقوقيها ،ايجاد مشوقهاي مالياتي براي
شركتهايمنظمدرمنتشركردناطالعاتمالي،اعطاي
مشوقهايمهمبهشركتهاييكهچندبازارگردانرابراي
بازارگردانيسهامخودانتخابكردهاند،توجهبيشتربهاوراق
تبعيواستفادهازابزارهاينوينماليازراهكارهايمناسب
جهتتداومروندصعوديشاخصبورسخواهندبود.
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 ميكند :وجود چنين فضايي باعث
شد تا سهام ش��ركتهاي كوچك كه شرايط بنيادي
مناسبي ندارند و از ش��ناوري پايين برخوردارند ،مورد
توجه س��وداگران و س��فتهبازان قرار بگيرند و موجب
س��ودي چش��مگير براي عدهاي كم و زياني هنگفت
براي عدهاي كثير شوند .وجود برخي از ناهماهنگيها
درتصميمگيريهاباتشكيلكارگروههايتخصصيو
كاربرديبهراحتيقابلپيشگيريبود،زيراتحققچنين
امريمانعازاتخاذتصميموعرضههايهيجانيدربازار
ميشدبرخيازاقداماتازسويمسووالنميتواندضرر
و زيان سهامداران را به حداقل رسانده و سبب كاهش
ريسكهايغيرسيستماتيكبورسشود.اگربخواهيم
درسطحمليباهدايتمناسبنقدينگيبهبخشهاي
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 تصميمهاي كالن و
خردمناسباقتصاديميسرنخواهدشد.

نظارت بر عملكرد نورديها دشوار است

ابطال معامله صوري در بورس كاال

روز چهارش��نبه  ۸بهمن ماه بود كه بخ��ش عمدهاي از
محصوالتومقاطعفوالديشاملميلگرد،تيرآهنوامثال
اينمواردكهدربورسكاالعرضهشودباوجودكاهشبيش
از ۱۳درصديقيمتپايهنسبتبهروزهايوهفتهگذشته
بدون تقاضا ماند .بسياري از كارشناسان و فعالين بورس
كاال بر اين نظرند كه كاهش قيمت محصوالت صادراتي
منطقه  CISو انتظار تداوم روند كاهش��ي از داليل بدون
مشتري ماندن محصوالت عرضهشده در بورس كاال است
البته اين كمبود مشتري طي روزهاي جاري نيز تا حدوي
ادامهدار بوده است .بررسيهاي موجود حاكي از اين است
كهروندمعامالتمقاطعطويلدربورسكاال،مشاهدهشد
برخالف اينكه بيشتر معامالت بدون تقاضا بود ،تقاضاي
باالييبرايمحصولعرضهشدهشركتسپيدفرابكوير
وجود داشته و دارد .اين شركت براي  ۷۷۰۰تن ميلگرد
طول كوتاه كه به نوعي ضايعاتي محسوب ميشود ،بيش
از  ۸۵۰۰تن تقاضا داشت ،اين در حالي است كه شركت
فوالد خراسان براي۲۰هزارتن سبد ميلگرد مخلوط خود
فقط۲هزار تقاضا و شركت ملي فوالد فقط ۹۲۵تن تقاضا
براي ۵هزارتن سبد ميلگرد خود داشت .خب يك سوال
اينجامطرحميشودكهخريدضايعاتميتواندسودسازتر
ازمحصولواقعيباشد؟وچرادرروزيكهتمامشركتهاي
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 زدهاند و تنها به فكر سوءاس��تفاده از
بورسكاالييهستند؟واينكهاينعرضهكهباگريدپايين
صورت ميگيرد براي عدهاي خاص اس��ت؟ شنيدههاي
فضاي رسانهاي حاكي از اين موضوع است كه با توجه به
اينكهشركتسپيدفرابكويرتنهامحصوالتگريدپايين
خود را در بورس كاال عرضه ميكند ،ولي اين عرضه را هم
فقط افراد خاص كه وابسته به شركت هستند ميتوانند
خريد كنند تا به دست خريداران ديگر نرسد .اين شركت
با اين روش ،هم تعهد عرضه در بورسكاال را انجام ميدهد
هم اين امكان را فراهم ميشود كه محصوالت اصلي خود
ديگر در بورس كاال عرضه نكن��د و به راحتي وارد عرضه
صادرات شود .بررس��ي عرضههاي 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
محصوالتباگريدپاييناينشركتوشركتهايديگررا
دادهاستاماوزارتصمتباايندرخواستمخالفتكرده

و اعالم كرده «بگذاريد عرضه كنند» .در اين ميان يكي از
بهترين راهكارهايي كه ميتواند مانع اين نوع از معامالت
شود و موجبات قطع سهميه خريداران خاص اين شركت
ياتعليق شركتاصليمنوطبهعرضه تمام محصوالتدر
بورس است .به نظر ميرسد كه بايد راهكاري انديشيده
شود تا شاهد تكرار اين نوع معامالت در بورس نباشيم چرا
كهايننوععرضهومعاملهدربورسكاالدرزمانهايرونق
بازار ،باعث قيمتسازي ميشود .محمودرضا الهيفرد،
كارگزار قديمي بورس كاال درگفتوگو با اقتصادآنالين
اظهار ميكند :به واس��طه محدودبودن ،امكان رصد آنها
وجود دارد و برنامه عرضه آنها در بورس مش��خص است.
ضمن اينكه توس��ط نهادهاي نظارتي متعددي كنترل
ميش��وند .اين ش��ركتها عمدتا محصول مياني نظير
ش��مش توليد ميكنند و اين محصوالت در ميان تعداد
زيادي از كارخانهه��اي نوردي كه بعضا خصوصي بوده و
كنترلبررويآنهادشواراست ،توزيعميگردد .وياضافه
ميكند:بهدليلتعدادباالتراينواحدهاوتنوعمحصوالت
توليدي آنها ،كنترل شركتهاي مذكور دشوار است و در
چنين شرايطي برخي شركتهاي نوردكار ،مزيت خريد
شمشازبورسو فروش محصولبازارآزادرادرنظرگرفته
و اقدام به ف��روش محصوالت خارج از بورس و با نرخهاي
باالتر ميكنند .اين اتفاق در زمانهايي كه دالر نوسانات
قابل توجهي دارد ،چش��مگيرتر اس��ت،چرا كه در حوزه
فلزات و محصوالت پتروشيمي به دليل امكان صادرات
و تاثيرپذيري از نرخهاي جهاني ،از نوسانات نرخ ارز متاثر
ميشوندونهتنهادرسالجاريبلكهدرسالهايگذشته
فروش خارج از بورس نيز مشاهده و سبب شد اين رانتها
از جيب ش��ركتهاي بزرگ و عمومي كه س��هامداران
آنها افراد جامعه هس��تند ،خارج و در جيب نوردكاران و
واسطهها ميرود .اين اتفاق نه فقط در حوزه فلزات بلكه
در حوزه پتروشيمي هم در برههاي ديده شد .الهيفرد با
اشاره به مازاد توليد در حوزه شمش فوالد و ساير فلزات در
كشور ميگويد :مسير صادرات بايد هموار شود و تا زماني
كه شركتها نتوانند مازاد نياز بازار داخل را صادر كنند،
نميتوانيم به قيمتهاي واقعي برسيم ،چون بازار كشش
اي��ن حجم از توليد را ندارد و بايد سياس��تهاي 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 مصرفكننده ضرر ببيند .بررسي عرضههاي فوالدي
در بورس كاال نش��ان ميدهد ،شمش در يك سال اخير
بيشترين حجم عرضه را به خود اختصاص داده بود.

ثبت نام  32ميليون نفر
در سامانه سجام

با توجه به آزادس��ازي معامالت سهام عدالت و
ورود بي��ش از  57ميليون نف��ر در بورس اوراق
بهادار تهران ،از سال گذشته سامانهاي راهاندازي
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 ميش��ود و
همچنين اطالعات اش��خاص ش��امل كدملي،
شماره شناسنامه و مش��خصات شناسنامهاي،
همچنين شماره تلفن همراه به نام فرد و شماره
ش��باي حس��اب بانكي جهت واريز سود مجامع
شركتها در آن اعالم ميشود.
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از ش��ركت
سپردهگذاري مركزي و تس��ويه وجوه ،سمات،
ثبت نام در س��امانه س��جام در ديماه امسال 7
ميلي��ون و  600ه��زار نفر بوده ك��ه در مجموع
تاكنون  32ميليون و  200هزار نفر در س��امانه
سجام ثبت نام كردهاند .همچنين تعداد  5هزار
و  670شخص حقوقي يا شركت حاضر در بورس
در سامانه سجام ثبتنام كردهاند و نيز تعداد 124
نفر س��رمايهگذار خارجي هم تاكنون در سامانه
سجام ثبتنام كردهاند.
همچني��ن طب��ق اطالع��ات به دس��ت آمده از
س��جام ،اس��تان خراس��ان رضوي از نظر تعداد
ثبتنامش��دگان در سامانه س��جام رتبه اول را
دارد كه تاكنون  870هزار و  230نفر در س��جام
ثبتنام كردهاند .در رتبه دوم استان خوزستان
با  594هزار و  197نفر ،س��پس استان گيالن با
 463ه��زار و  552نفر ،پس از آن كرمان با 443
هزار و  216نفر ،استان فارس  438هزار و 188
نفر ،استان تهران  424هزار و  71نفر ،سيستان
و بلوچس��تان با  388ه��زار و  53نف��ر و پس از
آن اس��تانهاي 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  78هزار و  297نفر،
سمنان  70هزار و  ،422قم  65هزار و  678نفر،
كهگيلويه و بويراحمد  65هزار و  67نفر و استان
اي�لام در آخرين رتبه با  49ه��زار و  825نفر در
سامانه سجام ثبتنام كردهاند.
با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و سهام
پراكنده مردم به ويژه سهام خرد عدالت و سهام
اندك عرضهه��اي اوليه و همچنين ش��رايط به
وجود آمده از كرونا ،الزم اس��ت سود واريز شده
براي سهام در شركتهاي بورسي از طريق سامانه
سجام و شماره ش��باي بانكي افراد واريز شود تا
براي دريافت سود اندك به بانكها مراجعه نكنند
و در شرايط كرونايي دچار بيماري نشوند .تعداد
 2383نفر از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت
موضوع «تصويب قانوني جهت واريز سود مجامع
از طريق سجام» ،تعداد  1229نفر با ثبت موضوع
«سود مجامع را مستقيم به حساب واريز كنيد»
و نيز تعداد  305نفر با ثبت موضوع «سود مجامع
بورسي از طريق سجام پرداخت شود» خواستار
پاسخگويي مسووالن مربوط شدند.

مالكهاي رتبهبندي
شركتهاي بازارپايه

زهرا زارع ،مدي��ر نظارت بر ناش��ران بازار پايه
فرابورس با اش��اره به مالكه��اي طبقهبندي
ش��ركتهاي بازار پايه گف��ت :در طبقهبندي
جديد ك��ه در تاريخ  30ديماه انجام ش��د 13
شركت در تابلوهاي بازار پايه جابهجا شدند9 ،
شركت از تابلو زرد به تابلو نارنجي 3 ،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 ،رتبهبندي شركتهاي بازار پايه بر اساس
ماده  21دس��تورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و
انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران (ش��ركت
س��هامي عام) انجام شده اس��ت و شركتها بر
اساس سطح افشاي اطالعات و ارايه صورتهاي
مالي طبقهبندي ميشوند.
وي همچني��ن عنوان كرد كه از س��ال 1396
طبقهبن��دي ش��ركتهاي بازار پاي��ه در حال
انجام است و تاكنون  8بار اين رتبهبندي انجام
ش��ده و معيارهاي آن تغيير نكرده است زارع با
بيان اينك��ه عدم ارايه اطالع��ات در زمانهاي
تعيينش��ده از س��مت اعض��اي هياتمديره
ش��ركتها عالوه بر تخل��ف از دس��تورالعمل
افش��ا ،تخلف از ماده  45قانون بازار نيز به شمار
ميرود ،اظهار كرد :شركتها از زماني كه ثبت
نزد س��ازمان بورس ميش��وند ملزم به رعايت
دس��تورالعمل افش��اي اطالعات هستند و اين
طبقهبندي نافي مس��ووليتهاي هياتمديره
ش��ركتهاي بازار پايه در قبال ارايه اطالعات
نيس��ت ،چراك��ه اعض��اي هياتمدي��ره بايد
حساسيتهاي الزم را نسبت به انتشار به موقع
اطالعات مطابق با مهلتهاي زماني تعيينشده
رعايت كنند.
مدير نظ��ارت بر ناش��ران بازار پاي��ه فرابورس
همچنين در خصوص ش��ركتهايي كه از تابلو
زرد بازار پايه به تابلو نارنجي منتقل ش��دهاند،
گفت :در مورد اين شركتها صرفا دامنه نوسان
از  3درصد به 2درصد كاهش يافته اس��ت و در
رتبهبندي ش��ركتها به كيفيت ارايه اطالعات
ورود نميش��ود؛ ضمن آنكه شركتهايي كه از
تابلو زرد منتقل ميشوند درصورتي كه در ادامه
بتوانند معيارهاي حضور در اين تابلو را كس��ب
كنند ،مجددا به تابلو زرد ارتقا خواهند يافت.

درشهر
واكنش هاشمي به مخالفت
فرمانداري با زيست شبانه

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 ميدهد .براي مثال
رفتنبهسينماآزاداستاماستادمليكروناميگويد
براي حضور در س��ينما بايد پروتكلهاي خاص را
رعايت كني��د .او افزود :در مورد اين نيز مش��كلي
نيست ،ميتواند 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  21معنا ندارد .تا
شرايط كرونايي ادامه دارد با چنين طرحي مخالفت
ميكنيم .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.

حمايت شهرداري از
توسعه ورزش بانوان در محالت

امير محسني ،مديرعامل سازمان ورزش شهرداري
تهرانازحمايتجديمديريتشهريازتوسعهورزش
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  ۲بازدي��د كردو در جمع تعدادي
از ملي پوشان واليبال بانوان كشور اظهار كرد :بسيار
خرسندمكهدرسالهاياخير،موفقيتهايارزندهاي
در حوزه ورزش بانوان چه در ورزشهاي تيمي و چه
در ورزشهاي انفرادي حاصل شده است .وي با اشاره
به اينكه استعداد و ظرفيتهاي قابل توجهي در حوزه
ورزش بانوان وجود دارد كه با بسترس��ازي مناسب،
قطعاًبهشكوفاييميرسد،اظهارداشت:درشهرتهران
برنامهريزيمناسبيبرايتوسعهورزشبانواندرسال
 ۱۴۰۰پيش 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
دررقابتهايسوپرليگبانوانكشوردرهفتهگذشته
افزود :در سازمان ورزش شهرداري تهران اين آمادگي
را داريم كه با ايجاد فرصتهاي تمريني براي تيمهاي
مختلف ورزشي ،در كنار توسعه ورزش همگاني شاهد
افتخار آفريني ورزش��كاران پايتخت در حوزه ورزش
قهرمانينيزباشيم.

خبرويژه
برگزاري جلسه پيگيري
مسائلآبفا در شهرگلسار

پيرو جلس��ه مورخ  99/11/5حدادي 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  99/11/11مهديزاده مديرعامل
آب و فاضالب استان البرز به همراه رمضاني معاون
توسعه و بهرهبرداري 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 اياماهلل
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 بهرهبرداري
از مخزن ذخيره آب  2000متر مكعبي ش��هداي
گلسار با توجه به گذشت يكسال از افتتاح پروژه،
حذف يا اصالح ش��بكههاي فرسوده ،عدم استقرار
اداره آبفا در شهر گلسار جهت رفاه حال شهروندان،
عدم وجود نقشه از شبكه توزيع و تأمين آب جهت
بررسي شبكههاي اصالح شده و معابري كه نياز به
اصالح دارند ،عدم تأمين آب مورد نياز شهروندان و
 ....مطالبي را مطرح كردند .مهندس مهديزاده نيز
ضمن تبريك اياماهلل 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،
بهرهبرداري موقت از مخزن ذخي��ره آب  2000متر
مكعبي شهداي گلس��ار طي هفته آتي و بهرهبرداري
دايم تا خرداد سال ،1400افزايش ميزان اصالح شبكه
آب در شهر گلس��ار به ميزان  5/2كيلومتر و مرمت و
بازسازيباشهرداري،تهيهنقشهازشبكهتوزيعوتأمين
آب جهت بررسي شبكههاي 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 .

راهوشهرسازي
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شوراي شهر تهران به افزايش  50درصدي عوارض ساختماني راي داد

    تعيين عوارض ساختماني عادالنه ميشود
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 دهههاي گذشته ،به پارسلها و موقعيتهاي
«برتر و ممتازتر» رانت داده است ،گفت :با تصويب اليحه
«تعيينعوارضساختمانيمبتنيبرمرغوبيتمكانيتك
تك امالك در ش��هر تهران» دريافت عوارض ساختماني
عادالنه ميشود .ساالري در خصوص دفترچه تهيه شده
ارزش معامالتي ش��هر تهران مبتني بر مرغوبيت مكاني
تكتكپارسلهايشهرتهران،اظهاركرد:درايندفترچه
اصطالحي به نام «لوكيشن رنت» ( )location rentبه
معنايارزشمكاني تكتكپارسلهايشهرتهرانآمده
استوبراياينكهمشاوربتواندبهارزشمكانيواقعيبرسد،
مولفههاوشاخصههايبسيارزياديرامدنظرقراردادهكه
مهمترين 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 ميزند ،هم ضوابط
محدودكننده و هم ضوابط تشويقكنندهاي كه در طرح
تفصيلي براي برخي از پهنهها و زي��ر پهنهها 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
اليحهانجام شدهدر مقياس ۹۴۰هزارپارسل شهر تهران،
كار بسيار ارزشمندي است و اكنون همه امالك مبتني بر
شاخصهايي كه در اين اليحه و مطالعات پيوست آمده،
داراي ارزش هستند .در مجموعه بررسيهايي كه مشاور
و معاونت شهرس��ازي و معماري انج��ام دادهاند ،مبناي
تصميمگيري مشاور براي دريافت عوارض ،سود در انتظار
است يعني مرغوبيت هر ملكي بر اساس موقعيتي كه در
آن قرار دارد و دسترسيها به خدمات و بافتي كه قرار دارد،
احصاءشدهاست.
   تفاوت 40برابري درمرغوبيتامالكتهران
رييسكميسيونشهرسازيومعماريشورايشهرتهران
توضيحداد:اينمطالعهبهتدريجبايدبهتكاملبرسدوتعيين
ارزش مكاني دقيقتر 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  ۵ميليون تومان تا سقف  ۲۲۰ميليون تومان
است،يعني ۴۰برابرتفاوتوجوددارد،ايندرصورتياست
كه به موجب دفترچه ارزش معامالتي كه از دارايي گرفته
شده ،اين تفاوت بين يك تا ۹است و اختالف ارزش مكاني
پارس��لها در عوارضي كه طي دهههاي گذشته ،شورا و
شهرداري تعيين كرده است ،ديده نشده و به عبارتي براي
پارسلهاوموقعيتهايبرتروممتازتررانتدادهشدهاست.
ساالري تصريح كرد :اكنون شوراي شهر در اليحه «الزام
شهرداري به ارايه اليحه نحوه محاسبه و دريافت عوارض
صدورپروانهساختمانيمبتنيبرمرغوبيتمكانيامالك
در ش��هر تهران» و در اجراي مفاد مصوبه«نحوه محاسبه
و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و
عوارضاستفادهموقتدرشهرتهران»بهشهرداريتهران

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

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
قيمتامالكخواهدشدوشاخصهاييازجملهموقعيت
ملك ،ميزان بارگزاري (ضوابط طرح تفصيلي) ،ش��كل و
اندازه بر ملك ،خدمات در دسترس و سرانههاي خدماتي،
درمدلسازيوبرآوردارزشامالكشهرتهرانمالكعمل
خواهد بود .وي اف��زود :در وضع موجود ،تعداد بلوكهاي
مالك عمل ب��راي ارزش امالك ،مطابق آخرين دفترچه
ارزشمعامالتيماده ۶۴قانونمالياتهايمستقيم۱۶۴،
است كه در اليحه حاضر ،ميزان دقت محاسبات جديد با
 ۹۴۰هزارپارسلبسياردقيقترشدهوبرايتماميپارسلها
يكارزشمكاني()LRتعيينشدهاست.
    استفاده از فرمول تركيبي
اينعضوشورايشهرتهرانبااشارهاينكهدرسالاولاجراي
اين مصوبه مالحظات رش��د قيمتي براي ميزان عوارض
ساختوسازمدنظربودهاست،گفت:تصميمبرايناست
كه  ۳۰درصد  LRدر محاسبات عوارض تاثيرگذار باشد و
مابقيازقيمتهاي()prمربوطبهسال 98مطابقآخرين
دفترچهارزشمعامالتيموضوعماده ۶۴قانونمالياتهاي
مستقيممطابقروالقبلگرفتهشودوبرايسالهايآينده
درصداستفادهاز LRافزايشيابد.لذافرمولجديدتركيبي
از قيمت آخريندفترچه ارزش معامالتي موضوع ماده۶۴
قانونمالياتهايمستقيمو LRخواهدبود .ساالريتاكيد
كرد:هرچندافزايشقيمتهادربخشمسكن،شهرداري
راملزمبهافزايش ۲۵۵درصدعوارضميكردامادرمجموع
بررسيهايانجامشدهدرجلساتشورايشهروشهرداري
بهايننتيجهرسيديمكهعوارض،بهميزانبسياركمتري
افزايشيابدودراينمصوبهافزايشعوارضمطابقميانگين
 ۵۰درصدمنظورشد.
   اثر عوارض ساخت روي بازار مسكن
بهگزارش«تعادل»،دراسفندسالگذشتهنيزشورايشهر
تهرانبه رشد 30درصدي عوارض ساختماني در سال99
راي داد .اين مصوبه اما به دليل ش��يوع كرونا و پيامدهاي
اقتصاديآنتااولتيرماهسالجاريبهتعويقانداختهشد،
اما سرانجام از اول تابستان اجرايي شد .به اين ترتيب از اول
تابستان،دامنهعوارضساختمانيكهبرايهرمترمربعاز
 500تا 800هزارتوماننوسانداشت،بارشد 30درصدي
به  650هزار تا يك ميليون تومان در هر متر مربع رسيد.
از اي��ن رو انتظار ميرود كه با رش��د 50درصدي عوارض
ساختمانيدرسالآينده،ميانگينعوارضبرايساختهر
مترمربعواحدمسكونيبينيكميليونو300تا2ميليون
تومانبستهبهموقعيتملكنوسانداشتهباشد.اگرچهدر
سال جاري و در پي افزايش  30درصدي عوارض ساخت،
نرخ اين عوارض در بهترين و شماليترين مناطق تهران و
براي ساختمانهاي بلندمرتبه به متري 2ميليون تومان
نيزافزايشيافت،وبرهميناساسپيشبينيميشودكه
نرخعوارضساختمانيدرمناطقوساختمانهاييادشده
به حدود 4ميليون تومان برسد ،اما همچنان نرخ عوارض
ساختدر 1400نيزعادالنهنخواهدبودواثرمتفاوتيروي
قيمتواحدهايمسكونيشمالوجنوبپايتختخواهد
گذاشت.چهآنكهعوارضساختمترييكميليونو300
هزارتومانيبرايساختمانهايجنوبيشهر،درحاليكه

قيمت خريد و فروش اين دسته امالك كمتر از ميانگين
كنوني ( 27ميليون و 300هزار تومان براي هر متر مربع)
حدود  5درصد از قيمت هر متر مربع را تشكيل ميدهد،
حالآنكهعوارض2ميليونتومانيبرايساختهرمترمربع
درمناطقشمالي،درحاليكهميانگينقيمتملكدراين
مناطق حدود  60ميليون تومان است ،حدود  3درصد از
قيمتهرمترمربعاست.درهمينحال،بايديادآوريكرد
كهنرخعوارضساختتنهايكيازعواملموثربرهزينه
تمامشدهمسكناستوافزايشنرخمصالحساختماني
و از آن مهمتر افزايش نرخ زمين طي سه سال گذشته،
ساير عوامل موثر بر قيمت تمام شده ساخت مسكن به
شمار ميرود .عواملي كه همگي رشدهاي باال را تجربه
كردهاند و در كنار عوامل خارج از بازار مس��كن بر آتش
جهشقيمتملكدميدهاند.
    عوارضترددترافيكي ۲۵درصدافزايشيافت
با تصويب اعضاي شوراي شهر تهران عوارض تردد جهت
مديريت ترافيك ،كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي
هوا سال ۲۵،۱۴۰۰درصد 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
هوابرايسال ۱۴۰۰بهتغييراتآننسبتبهسال ۹۹اشاره
كرد و گفت :در بحثي كه در افزايش پايه عوارض تغييراتي
نسبت به سال ۹۹داشتم در حالي كه در اليحه شهرداري
تنها ۲۰درصدافزايشبهايعوارضراپيشنهاددادهبودند
در كميسيون مش��ترك به ۲۵درصد افزايش يافت و نرخ
عوارض از ۲۸هزار ۷۰۰تومان ۳۵هزار تومان شد.

تركيشايرالين دليل رفتارخلبان
خود راتوضيح دهد

محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در
پرواز استانبول ـ تهران تركيش كه بامداد شنبه به باكو
بازگشترفتارخلباندربازگشتغيرعاديبودهاست،
گف��ت :از نماينده تركيش ايرالين و خلب��ان اين پرواز
توضيح خواس��تهايم .به گزارش فارس ،وزير راه ديروز
در حاشيه مراسم گراميداشت چهل و دومين سالگرد
پيروزيانقالباسالميدردههمباركفجرومراسمورود
گراميداشتورودامامخميني(ره)بهكشوراظهاركرد:
دشمنميجنگدكهمسيرهايمارادررويهواوزمين
حذفكندامادرحوزهخطوطهواييدرحالهماهنگي
بانيروهايمسلحبرايايجادمسيرهايهواييمستقيم
هستيم.ويتأكيدكرد:صدايآژيريكهدرتهرانشنيده
شدبهدليلاتصاليكسيمبرقبودهوبعدهمخاموش
ش��ده و هيچ ارتباطي به فرودگاه امام و پروازها نداشته
است.تورجدهقانيزنگنه،رييسسازمانهواپيمايينيز
درحاشيهاينمراسمگفت:ازسازمانهواپيماييكشور
تركيه بابت عملكرد خلبان در پرواز استانبول ـ تهران و
بازگشت به باكو توضيحات خواستهايم .دهقانيزنگنه
افزود:درپروازتصميمگيرندهاصليخلباناستدراين
پروازهمديدخلبان 5كيلومتربودهاست.البتهدراپروچ
ابرهاي سياهي بوده است .خلبان دو فرودگاه جايگزين
اصفهانوباكوراداشتهوتصميمگرفتهبهباكوبرودوكار
خالفيانجامندادهاست.ويادامهداد:طبقدستوروزير
راه و شهرسازيبه طرف تركيهاي و سازمانهواپيمايي
كشوري مراتب اعتراض خود را اعالم كردهايم و در اين
باره از آنها توضيحات خواستهايم.

سبقت رشد عوارض ساختماني از تورم
گروهراهوشهرسازي|
ديروز با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران ،نرخ عوارض
ساختماني،نرخعوارضترددجهتمديريتترافيك،نرخ
عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز و نرخ عوارض پارك
حاشيهاي 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  »۱۳۹۹را با  25درصد افزايش به تصويب رساندند.
همچنين بر اس��اس اليح��ه تعيين نرخ ع��وارض پارك
حاشيهايدرسال 1400نرخپايهعوارضپاركحاشيهاي
از 20درصدبه 25درصدافزايشيافت.اليحهنحوهمحاسبه
ودريافتعوارضساختمانيمبتنيبرتعيينارزشامالك
در شهر تهران (با تاكيد بر موقعيت مكاني) نيز با افزايش
 50درصدي عوارض ساختماني تصويب شد .به گزارش
«تعادل» ،در حالي كه بر اساس برخي پيش بينيها ،نرخ
تورمدرسالجاريحدود 40درصدخواهدبود ،همچنين
به گفته حسن رس��ولي ،نايب رييس كميسيون برنامه و
بودجه شهر تهران هزينههاي اداره پايتخت به 60درصد
افزايش يافته اس��ت ،تعيين نرخهاي  25درصدي براي
برخي عوارض ش��هري همچون طرح ترافي��ك و پارك
حاشيهايمناسببهنظرميرسد،امادراينحال،افزايش
 50درصديعوارضساختماني(حدود 10درصدباالتراز
نرخ تورم سال جاري) در شرايطي كه ركود كم سابقهاي بر
بازارمسكنتهرانحاكماست،قابلتوجهاست.

ايرانشهر

وي افزود :افزايش خدمات بهاي صدور مجوز ساالنه تردد
از  ۱۸هزار تومان به  18هزار و  750تومان افزايش يافت با
وجود افزايش عوارض از مبلغ ثابت از  ۵هزار تومان به ۲۵
درصد ،به اس��تثناي كاميونهاي حمل سوخت و آرد كه
رايگانبودهودراصالحجديدهمرايگانهستند.عليخاني
گفت :ماده ۱۳اين اليحه هم به اين ش��كل اصالح شد كه
تاكيد بر اختصاص  ۴۰درصد از سهم شهرداري تهران به
نوسازي ناوگان فرسوده دارد ،و با وجود اينكه تاكنون اين
س��هم ۴۰درصدي پرداخت نميشده و نوسازي تاكسي
به همين دليل متوقف ش��ده بود و با تخصيص مستقيم
اين سهم ،مشكل حل ميشود .رسولي در موافقت با اين
اصالحيهگفت:نرختورمنقطهبهنقطهديماهامسال۳۸.۵
درصد است ،و پيش بيني ميشود نرخ تورم ساالنه امسال
نسبتبهسالقبلباالي ۴۰درصدباشدوهزينههاياداره
ش��هر بيش از ۶۰درصد افزايش يافته در حالي كه تحقق
درآمدهايشهرداريبه ۷۰درصدنرسيدهودولتمقتدرانه
از اختصاص سهم شهرداري از ماده  ۲۳قانون جلوگيري
ميكند و  ۲هزار ميليارد تومان حق ش��هرداري از سوي
دولت گروگان گرفته شده است .وي ادامه داد :ما در سال
گذشتهبرايساالنه ۱۰هزارنوسازيتاكسيفرسودهكهاز
اقشار مستضعف هستند نتوانستيم عمل كنيم و عوارض
 ۲۵درصدباتوافقمعاونشهردارصورتگرفتهودرمقايسه
بانرختورمعددينيستواگربنابرافزايشمشاركتباشد
شوراينگهبان،دولتومجلسكهتصميمگيرندهاستو
صداوسيما بايد فعاليت كنند .رسولي افزود :اين عوارض
براي كس��اني است كه ماش��ين دارند و در محدوده طرح
آلودگيهواترددكنندوضعميشودنهمستضعفين.كليات
ايناليحهبا ۱۹رايموافقبهتصويبرسيد.

درخواست مديرفرودگاهياسوج
از رييسقوه قضاييه

عنايت انصاري فرد ،مدير فرودگاه شهداي ياسوج ،مركز
استان كهگيلويه وبويراحمدگفت :از رييس قوه قضاييه
درخواستوخواهشميكنمبرايجابهجاييزندانياسوج
به عنوان مانع پروازهاي فرودگاه ياسوج دستورات الزم را
صادركنند.انصاريفرددرجمعخبرنگارانافزود:خاضعانه
ازحجتاالسالمسيدابراهيمرييسي،رييسقوهقضاييه
درخواس��توخواهشميكنمباتوج��هبهاينكهزندان
ياسوج مانع پروازهاي فرودگاه ياسوج است و اين مساله
باعثشدهنزديكبه ۸۹۰مترازطولبانداينفرودگاهرااز
دستبدهيمجهترفعاينمشكلبهكمكمابيايند.وي
اظهاركرد:درصورتحذفوجابهجاييزندانمركزياسوج
طولباندفرودگاهياسوجبه ۳۹۰۰مترافزايشمييابدكه
با برداشتن و جابهجايي زندان از ابتداي باند اين فرودگاه
با خيال راحتتر امكان نشست و برخاست هواپيماهاي
بزرگتروايمندراينفرودگاهفراهمميشود.انصاريفرد
گفت :با توجه به روحيهاي كه از آقاي رييسي سراغ دارم
خواهشميكنمنمايندهتاماالختيارياخودايشانجهت
بررسيورفعاينمشكلبهشهرياسوجبفرستندياتشريف
بياورندتاببينندكهچههزينههايسنگينيدراينفرودگاه
شده اما با اين مانع مواجه اس��ت .وي بيان كرد :فرودگاه
ياسوج ۱۵مانعداشتكه ۱۴موردازاينتعدادبرداشتهو
برطرفشدهوتنهايكموردازاينموانعماندهكهمهمترين
مانعپروازيفرودگاهياسوج،زندانمركزياينشهراستو
سالهاستدرنشستهاومحافلازسويمسووالن
استانموردبحثقرارميگيرداماتاكنونهيچاقدامي
برايجابهجاييآنصورتنگرفتهاست.

ويژه
برگزاري مسابقه برنامهنويسي
«همراه كاپ» توسط همراه اول

اولين دوره مسابقات برنامهنويسي «همراه كاپ»
با هدف اس��تعداديابي نيروي فني توسط همراه
اول برگزار ميشود .بهگزارش ادارهكل ارتباطات
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران ،نخستين دوره
مسابقات برنامهنويس��ي «همراه كاپ» با هدف
استعداديابي نيروي فني  ٢۴بهمنماه سال جاري
برگزار ميشود.
در اي��ن دوره همراه كاپ كه مختص مس��ابقات
«جاوا» و «تحليل داده» اس��ت ،استعداديابي از
بين نفرات برتر اين مس��ابقه بهعمل 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��بوكارهاي هوشمند» و
همكاري كوئرا برگزار ميشود ،براي مسابقه جاوا
 ١۵ميلي��ون تومان و براي مس��ابقه تحليل داده
 ۵۰ميليون تومان خواهد بود .عالقهمندان براي
كسب اطالعات بيشتر و ثبتنام در مسابقه ديتا
به لينك و مسابقه جاوا به اين لينك مراجعه كنند.

 3گيگابايت اينترنت ،هديه
همراهاول بهمناسبت دهه فجر

بسته هديه اينترنت  ٣گيگابايتي همراه اول از
آغاز دهه فجر تا  ٢٢بهمن در دسترس تمامي
مشتركان است .به گزارش ادارهكل ارتباطات
شركت ارتباطات سيار ايران ،مشتركان اپراتور
اول تلفنهمراه ميتوانند بهمناسبت دهه فجر،
بسته هديه اينترنت  ٣گيگابايتي ويژه محتواي
داخل��ي را بهص��ورت رايگان از روز يكش��نبه
 ١٢بهمن تا س��اعت  ٢۴روز چهارش��نبه ٢٢
بهمنماه فعال كنند .تمامي مشتركان دايمي و
اعتباري همراه اول ،با شمارهگيري كددستوري
 *100 *67#ميتوانن��د اي��ن بس��ته هديه
اينترن��ت را براي اس��تفاده از محتواي داخلي
فعال كنند .منظور از محتواي داخلي ،ليس��ت
پيام رسانها و وبسايتهاي منتخب داخلي
ارايه شده از سمت س��ازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي است.
فعالس��ازي همزم��ان اي��ن بس��ته هدي��ه با
س��اير بس��تههاي مكالمه و اينترنت ،از جمله
مزيتهاي آن به ش��مار م��يرود .صرفنظر از
زمان فعالس��ازي بس��ته ،مهلت اعتبار زماني
در نظر گرفته ش��ده براي آن ،تا ساعت  24روز
چهارشنبه  22بهمن است.
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دانش و فن

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

فعال خبري از ارزان شدن اينترنت كاربران نيست

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه
خود كاهش ۲۵درصدي قيمت پهناي باند اينترنت را
مصوب كرد ،اين در حالي اس��ت كه اين تغيير قيمت،
مربوط به پهناي باندي ميشود كه شركت ارتباطات
زيرساختبهاپراتورهايارتباطيوشركتهاياينترنتي
ميفروش��د و معاون وزير ارتباطات با تشريح جزييات
كاهشقيمت۲۵درصديپهنايبانديكهبهاپراتورهاي
ارتباطيفروختهميشود،گفتهكهاينكاهشقيمتبه
معنايارزانشدناينترنتكاربراننيست.
محمدج��واد آذري جهرمي-وزير ارتباط��ات و فناوري
اطالعات-چنديپيشدرگفتوگوياينستاگراميخود
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،سالآيندهقيمتاينترنتارزانميشود.ازسويي
بهتازگيخبريمبنيبراحضاروزيرارتباطاتبهدادسراي
فرهنگورسانهدررسانههامنتشرشدكهحكايتازاعالم
جرايميتوسط دادس��تان كل كشور عليه وزير ارتباطات
داش��ت .در متن اين خبر آمده بود كه محمدجواد آذري
جهرميبه دليل استنكاف از اجراي اوامر قضايي در مورد
فيلتر كردن اينستاگرام با وجود حكم صادره ،استنكاف از
اجراي دستورات مقامهاي دولتي كه اشاره به ابالغ رييس
مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش
پهناي باند بينالملل و محدودس��ازي پيام رس��انهاي
خارجي دارد ،احضار ش��ده اس��ت .البته پس از آن حسن
روحاني ،رييسجمهوري با اش��اره به احضار اخير آذري
جهرميگفت«:ازوزيرارتباطاتتشكرميكنم.پهنايباند
كاريعظيموبهمعنيمبارزهبافساداستوكسينميتواند
بامبارزهبافسادمخالفباشد.اگرميخواهيدكسيرابراي
مبارزهبافساداحضاركنيد،بايدمنرااحضاركنيد،نهوزير
من را ».از سوي ديگر ،حس��ين فالح جوشقاني -رييس
سازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييامروزدرتوئيتر
نوشت«:باپيشنهادوزارتارتباطاتوتصويبكميسيون
تنظيممقررات،پهنايبانداينترنتزيرساخت ۲۵،درصد
ارزان شد ».البته اين تغيير قيمت ،مربوط به پهناي باندي
ميشود كه شركت ارتباطات زيرس��اخت به اپراتورهاي
ارتباطيوشركتهاياينترنتيميفروشد.وزيرارتباطات
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 كردهاند كه براساس آخرين گزارش وب سايت
اسپيدتست ،سرعت اينترنت موبايل ايران نسبت به ماه
نوامبر  ۴پله س��قوط كرده و در رده  ۸۸قرار دارد .سرعت

دانلود اينترنت موبايل ۲۵.۳۰و س��رعت آپلود آن۱۱.۳۹
مگابيت برثانيه است .اين درحالي است كه در ماه نوامبر
سرعتدانلوداينترنتموبايلايران ۲۵.۶۴مگابيتبرثانيه
بود .در حالي كه متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در
جهان۴۷.۲۰مگابيتاست.همچنينرتبهايراندراينترنت
ثابتنيزتنهايكپلهرشدكردهوباسرعتدانلود ۱۸.۳۳و
آپلود ۱۱.۱۳مگابيتبرثانيهبهرتبه ۱۳۶جهانيرسيده
است .در ماه گذشته سرعت اينترنت ثابت ايران۱۷.۸۴
مگابيتبرثانيهبود.ايندرحالياستكهمتوسطسرعت
دانلود اينترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳و س��رعت آپلود آن
 ۵۲.۳۱مگابيتبرثانيهاست.
نرخ جديد زيرساخت
با افزايش مصرف پهناي باند
دراينراستا،حسينفالحجوشقاني،معاونوزيرارتباطات
و دبير كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات ،درباره اين
مصوبهجديدتوضيحدادوگفت:كميسيونتنظيممقررات
ارتباطاتباتوجهبهافزايشمصرفپهنايبانداينترنتدر
كشور،نرخجديديرابرايفروشپهنايباندبهاپراتورهاي
ارتباطي در نظر گرفته است .وي ادامه داد :اين يك قاعده
اس��ت زماني كه مصرف افزايش يابد ،قيمت كاهش پيدا
كند.برايناساسماحدوددوسالپيشنيزدرمصوبه۲۶۶
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ،قيمت پهنايباند را
 ۲۵درصد كاهش داديم .هماكنون نيز در راستاي افزايش

آگهي تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي
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شرکتشهرکهایصنعتی
استاناصفهان

دنیایفناوری

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

مصرف پهناي باند ،هزينه پهناي باند اينترنت كه توسط
شركتارتباطاتزيرساختبراياپراتورهاتأمينميشود،
بين  ۲۵تا  ۳۰درصد (با توجه به شرايط مختلف) كاهش
مييابد.معاونوزيرارتباطاتدرپاسخبهاينسوالكهاين
تصميمآيابهپيشنهادشركتارتباطاتزيرساختصورت
گرفته است ،گفت :اين مصوبه در پي بررسي كارشناسي
ميانشركتارتباطاتزيرساختوسازمانتنظيممقررات
وارتباطاتراديوييوبهپيشنهادمجموعهوزارتارتباطات،
دركميسيونتنظيممقرراتارتباطاتمطرحشدوپساز
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 حواشيهاي اخير در
خصوص توسعهپهنايباند،آياضرباالجليبرايكاهش
قيمتپهنايباندمدنظربودهاست،گفت:اينمصوبههيچ
ربطيبهاينموضوعاتنداردويكبحثكام ً
الكارشناسيو
فنياستكهطرحآنبهاوايلتابستانبازميگردد.فالح
جوشقانيادامهداد:باتوجهبهاينكهاپراتورهادرشرايط
فعلي،قيمتاينترنترابرايمردمثابتنگهداشتهاندو
نيز با توجه به افزايش مصرف پهناي باند ،تصميم ارزان
شدن پهناي باند در راس��تاي كاهش هزينه اپراتورها
صورتگرفتهاست.
نميتوان در مورد كاهش قيمت اينترنت
مصرفكنندگان نظر قطعي داد
معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات در خصوص
تأثيراينمصوبهدرارزانشدنقيمتنهايياينترنتبراي
مصرفكننده ،گفت :مطابق با ماموريتي كه كميسيون
تنظيممقرراتارتباطاتبهرگوالتوريدادهاست،بايدتأثير
اين مصوبه بر قيمت تمام شدن كاربران با حضور اپراتورها
مورد بررسي قرار گيرد .بايد ش��رايط بررسي شود و فع ً
ال
نميتواندرموردكاهشقيمتاينترنتمصرفكنندگان
نظر قطعي داد .دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا در اين مصوبه الزاميبراي

كاهش قيمت اينترنت توسط اپراتورها مطرح شده است،
گفت:اپراتورهادرتعرفهاينترنتسقفوكفقيمتدارند
و براس��اس اين سقف و كف ،بس��تههاي اينترنت را براي
كاربران تعريف ميكنند .در اين راس��تا اپراتورهاي غالب
(سهم بااليي از بازار دارند) بايد بستههاي تعريفشده را به
تأييدرگوالتوريبرسانندواپراتورهايغيرغالبنيزبايدآن
را به اطالع رگوالتوري برسانند .در مجموع نرخ بستههاي
اينترنت،درچارچوبمصوباتكميسيونتنظيممقررات
ارتباطات پيش م��يرود .اما براي تغيير اين قيمتها بايد
بررسيشودكهكاهش ۲۵درصدينرخپهنايباند،درسبد
هزينههاياپراتورهاچهتأثيريداردوبراساسآندرمورد
قيمت تمامشده اينترنت براي كاربر ،تصميمگيري شود.
فالحجوشقانيتاكيدكرد:آنچهكهمسلماستاينكهمصوبه
امروز كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات براي كاهش
هزينهپهنايبانداپراتورهااست.ويدرپاسخبهاينكهقول
ارزان شدن قيمت اينترنت را به كاربران نميدهيد؟ اظهار
داش��ت :بايد اين موضوع بررسي شود .فع ً
ال رگوالتوري از
جانبكميسيونتنظيممقرراتارتباطاتماموريتدارد
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 .نميش��ود حرف نسيه زد .رگوالتوري
براس��اس ماموريتهايش اقدام ميكن��د و نتايج آن را به
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گزارش ميدهد .اگر
تصميميگرفتهشدبهاستحضارمردمميرسانيم.

مصرف اينترنت در دوران كرونا طي يك
سال ۲،برابر شده است
رييسسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييتصريح
كرد :فع ً
ال نميتوان روي قيمت اينترنت براي كاربر نهايي
نظري داد .چون بحث اين مصوبه مربوط به قيمت پهناي
بانداينترنتزيرساختبودهاست.درمصوبه فعليچيزي
درخصوصقيمتاينترنتكاربراننيامدهاماممكناست
در آينده ،كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بر اساس
گزارشرگوالتوريدراينزمينهتصميماتيبگيرد.رييس
سازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييگفت:مصرف
اينترنت با توجه به ش��رايط كرونا طي يك سال اخير در
مجموعبيشازدوبرابرشدهوترافيكشبكهملياطالعات
به واسطه پلتفرمهاي آموزشي و دانشگاهي افزايش يافته
است.بههميندليلشركتارتباطاتزيرساخت،باكاهش
قيمتپهنايباندموافقتكرد.ويدرپاسخبهاينكهنحوه
محاسبهقيمتفروشپهنايباندچگونهاست،افزود:دراين
مصوبه ،تعرفهپهنايباند مطابقباميزانمصرفاپراتورها
درجدولآمدهاست.شركتارتباطاتزيرساخت،اينترنت
بينالملل را كه وارد كشور ميكند ،مطابق اين جدول به
اپراتورهاميفروشد.برايمثالدرمصوبهقبلي،پايينترين
نرخ پهناي باند به ازاي هر مگابيت برثانيه  ۷۵هزار تومان
بوده است .اگر اپراتور حدود  ۱۰۰گيگابيت پهناي باند از
زيرساختخريداريكند،بايدبهازايهرمگابيت ۷۵هزار
تومان پرداخ��ت ميكرد كه اين رقم هماكنون ۲۵درصد
كاهشيافتهاست.

گوگلپيامرسانمحبوب
دانشگاهيان را حذف كرد

گوگلپيامرسانالمنتراكهازسويبسياريازدولتها،
شركتهاي خصوصي و دانشگاهيان مورد استفاده قرار
ميگيرد ،از اپ استور خود حذف كرده است .به گزارش
مهر به نقل از انگجت ،پيامرس��ان المنت به علت ايمني
باال و رمزگذاري پيامهاي 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 ميرود 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 ميرود و اگر محتوايي توسط
سرورهاي خود اين ش��ركت ميزباني شود قابل كنترل
است،امامحتوايمدنظرگوگلتوسطيكيازشركتهاي
همكار با المنت ميزباني شده و لذا المنت كنترل روي آن
نداشتهاست.المنتهمچنينميگويدگوگلبدونهيچ
هشداريبهاينشركتاپليكيشنآنراحذفكردهاست.
برنامهنويسانوتوسعهدهندگانالمنتهمپيشنهاداتو
طرحخودرابرايحلمشكلبرايگوگلارسالكردهاند،
اما گوگل هيچ واكنشي در اين زمينه نشان نداده است.
مديران اپليكيش��ن المنت از كاربران خواستهاند براي
بارگذاريآنازمنابعوسايتهايديگراستفادهكنند.

ادامهازصفحهاول
نابينايي استراتژيك در
خصوص كسب و كار خرد

بررس��يهاي تحليل��ي اظهارنظره��اي آق��اي
رييسجمهوريواعضايكابينهطي4ماهگذشتهنشان
ميدهد كه حتي يكبار هم در حمايت از كسب و كار
كوچكومتوسطاستفادهنكردهاند.بهعبارتروشنتر
ميتوانگفت،دولتدچارگونهاي،نابينايياستراتژيك
در خصوص كسب و كار كوچك و متوسط شده است
كه اين نوع مشاغل را ناديده ميگيرد .بايد بدانيم ،اگر
ادبياتيراكهدرتحليلاقتصاديبهكارميگيريمباتمركز
بركسبوكاركوچكومتوسطنباشد،تنهاتوپخانهاي
است براي شليك اظهارنظرهاي غير تخصصي و حتي
شايدكذب.واقعآناستكهاينفعاالناقتصاديايران
هستند كه هزينه ناديده گرفتن كسب و كارهاي خرد
را پرداخت ميكنند .كساني كه به قيمت حذف كسب
و كارهاي خرد به همه جا رسيدهاند ،بايد بدانند مانند
جريان موسسات غيرمجاز هزينههاي آن را پرداخت
خواهندكرد.دريكچنينشرايطي،صاحبانكسبو
كارنيزبايدرويكوچكترينهزينههايخودحساس
باش��ند تا بتوانند در اين اتمسفر بيزينس خود را تداوم
بخشند.خاطرمهستسالهاقبليكفعالاقتصاديبا
هزارميلياردتومانسرمايهبهمنزنگزد،بعدخواست
تا از تلفن ثابت به من زنگ بزند تا هزينههاي كمتري را
بپردازد .اي��ن رويكردي كه مجموعه فعاالن اقتصادي
بايد مورد توجه قرار دهن��د .از نظر من فعال اقتصادي
حتي روي هزينههاي كوچك بايد حساس باشد .اين
خساستنيستاينمديريتبررويهزينههايخردو
كوچكاستبااينروشبهسايركاركنانايندرسداده
ميشودكهبرايبهبودكسبوكاربايدبررويمجموعه
هزينههامديريتمطلوبصورتبگيرد.
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امورپيمانهايشركتشهركهايصنعتياستاناصفهان

شهردارياصفهان

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایهگذار در پروژههای شهرداری اصفهان
(شماره فراخوان )99114

سازمانسرمایهگذاریومشارکتهایشهرداریاصفهانبهنمایندگیازشهرداریمنطقه 8ودرراستایاستفادهازتوانمندیهایسرمایهگذارانبخشخصوصی
در نظر دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایهگذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه های ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه سرمایهگذاران عالقمند و واجد
صالحیت فنی ،مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل میآید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد
هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره  10027600013به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما ،به دبیرخانه سازمان به آدرس :بوستان
سعدی  -روبروی صداوسیما -طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ردیف

موضوع پروژه

1

احداثمجموعهمسکونیآسمان

2

احداثمجموعهمسکونیآفتاب

کاربری
مسکونی

مساحتتقریبی زمین
 463متر مربع
 557.9متر مربع

منطقه

آدرس

8

خيابان امام خميني(ره) – خيابان سردار شهيد صادقي

توجه:

آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 99/11/25میباشد.
متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.
متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط ،قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی ،مالی و مدیریتی باشند.
به درخواستهایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارسالمدارکهیچگونهحقیرابرایمتقاضیانایجادننمودهوسازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمیشهرداریاصفهاندرردیاانتخابکلیهمتقاضیان
جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایهگذار مختار است.
خرید و تهیه اسناد از طریق وب سایت سازمان به نشانی www.ipoim.ir:امکان پذیر می باشد.

سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

ادامهازصفحهاول
اثر عوارض  50درصدي
ساخت بر مسكن

بيگمان ،آن عام��ل دروني كه ميتواند حدود 5درصد
(يك ميليون و 365ه��زار تومان در هر متر مربع) روي
قيمتتمامشدهساختملكومسامحتابههمينميزان
روي قيمت خريد و ف��روش ملك اثر بگذارد ،از اهميت
زياديدراقتصادخانواربرخوردارخواهدبود.البتهدركنار
عوارضساخت،عواملدرونيديگريهمچوننرخزمين
ومصالحساختماني،دستمزدنيرويكارو...رويقيمت
تمام شده آپارتمان اثرگذار هستند .با اين حال ،صرف
افزايش 50درصدي در عوارض س��اختماني ،ميتواند
شاخصدسترسيبهمسكنرادستكمدوسالافزايش
دهد .ش��اخصي كه در حال حاضر هم بر اساس برخي
محاسبات از 50سال هم عبور كرده است .اين شاخص
برابربا«نسبتميانگينقيمتمسكنبهميانگيندرآمد
ساالنهخانوار»ونشاندهنده«ميزانتوانمنديخانواردر
دسترسي به مسكن» است .طبق شاخص دسترسي به
مسكن،ميتوانميزانسالهايانتظاربرايتملكيك
مسكن از طريق پس انداز تمامي درآمد ساالنه خانوار را
محاسبهكرد.ازآنجاكهفرضپساندازكلدرآمدخانوار،
واقعبينانه به نظر نميرسد ،چنانچه پسانداز يكسوم
درآمدخانواربرايخريدمسكن،درنظرگرفتهشود،طول
دوره انتظار خريد مسكن ،سه برابر شاخص دسترسي
به مس��كن خواهد بود .در واقع ،طول دوره انتظار خريد
مسكن ،نشاندهنده مدتي است كه خانوار با پسانداز
يكسومازدرآمدخود،صاحبمسكنميشود.شاخصي
كهطيسهدههگذشتهرونديصعوديداشتهاستواز
حدود 15سالدراوايلدهه 1370دستكمبهباالي50
سالدريكي-دوسالاخيرجهشكردهاست.
افزايش 50درصدي 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 نميرود .هر چند
كه هماينك بازار ساخت و ساز بيرونق است و در ركود
به سر ميبرد .در مجموع ميتوان گفت كه افزايش 50
درصدي عوارض ساختماني در كوتاهمدت روي قيمت
واحدهايمسكونينوسازاثرگذارنيست،چهآنكهساخت
وسازفرآيندي 18تا 24ماههاستودرشرايطيكهبازار
معامالتي مسكن نيز در ركود به سر ميبرد ،سازندگان
تمايليبهاعمالاينافزايشرويقيمتهايواحدهاي
عرضه شده در كوتاهمدت و در نيمه نخست سال آينده
نخواهندداشت.امادرميانمدت،قيمتفروشواحدهاي
مسكوني نوس��از را در كنار افزايش هزينه زمين و ساير
نهادههايتوليدساختماندستخوشتغييرخواهدكرد.

گذار ناگزير !
اين دو اظهارنظر را وقتي در كنار مخالفتهاي بس��يار
ب��ا ارز 4200توماني 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 ميدهيم،
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 سرمايهها و حضور
سرمايهگذاران خارجي و ...بس افزون شده است .اما اين
گذار موفق نيازمند ايجاد بس��ترها و رفع موانع بسياري
اس��ت .يكي از مهمترين اين موانع به غير از منفعتها و
رانتهاي موجود در تداوم ش��رايط كنترلي و دستوري
فعلي،نگرانيازآسيبديدنطبقاتپايينوفقيرازگذار
بهسمتاقتصادآزادورقابتياست.بههرحالتاكنونسعي
شده با قيمتگذاري دستوري مانع از افزايش قيمتها
شوند؛سعيوتالشيسختشكستخوردهاماهمچنان
مورد قبول ديوانساالران .راه كار به نظر ساده است؛ آزادي
اقتصاديدرعينگسترشتورتاميناجتماعيوتقويت
نهادهاي حمايت��ي .در واقع ب ه جاي قيمتگذاريهاي
دس��توري در بازارهاي س��رمايه ،كار ،پول و محصول و
نابودي توان توليدي بنگاههاي توليدي و محدود شدن
آنهابهبازارداخليبهسببكيفيتغيررقابتيمحصوالت
و خدماتشان در اثر عدم س��رمايهگذاري در تحقيق و
توسعهوتجهيزاتودانشفنيو...بايدبادادنآزاديعمل
به توليدكنن��دگان و ايجاد فضاي رقابتي و بهبود فضاي
كس��ب و كار و ...هم امكان كاهش قيمتها و هم بهبود
كيفيتها و صادراتي شدن كاالهاي ايراني را فراهم كرد.
در اين گذار نيز البته با افزايش توان مالياتگيري دولت و
سياستاجتماعيمشخصامكانحمايتموثرازطبقات
محروم و حاشيهاي را امكانپذير كرد .ترس از نارضايتي
جامعهنبايددولتراازانجاماصالحاتساختارياقتصادي
درچارچوباقتصادآزادورقابتيبهعنوانيكگذارناگزير،
برحذر دارد و با تداوم وضعيت بس ناگوار موجود ،راههاي
اصالح را بنبست كش��اند ،بلكه بايد در چارچوب مدل
اقتصادي بازار با گسترش خدمات و بيمههاي اجتماعي
و اصالح نظام يارانهاي و ...حمايت گروههاي آسيبپذير
رانيزكسبكند .محمديونس،بنيانگذاربانكگرامينو
برندهجايزهصلحنوبلدركتاب«بانكتهيدستان»دراين
باره چنين مينويسد« :من معتقدم كه ساختن جهاني
بدونفقر،قطعاامكانپذيرخواهدبود،زيرافقرتوسطخود
فقراايجادنميشود،بلكهفقرعمدتامعلولسياستهاي
نادرستياستكهبرايادارهجوامعبهكارگرفتهميشود».
به اين ترتيب تصور ميكنم ميتوان به روزي اميد داشت
كه فقر را فقط در«موزههاي ويژه فقر» بتوانيم ببينيم .به
عنواناقتصادداناعتقاددارمكهموثرترينسياستهاي
فقرزدايي،رويكردهاييهستندكهدرچارچوب«اقتصاد
بازار»قرارميگيرند.

بي اثر بودن كاهش نرخ ارز
برقيمتها

اقتصاد ايران وابستگي شديدي هم به ارز دارد به نحوي
كهحتيتمامعملكردبورسايرانراهمتابعيازنرخارز
تعيينميكندوباكاهشقيمتارزشاهدبرهمريختگي
بازار سرمايه خواهيم بود .بنابراين هم افزايش نرخ ارز و
هم كاهش آن به اقتصاد آسيبهايي وارد ميكند كه
بايد هرچه س��ريعتر اصالحات الزم ب��راي بهبود اين
شرايطانجامشود.

صنعت،معدنوتجارت
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توليد خودروسازان نزولي شد

تخم مرغ به اندازه كافي
عرضه نميشود
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 سرويسها و قاليشوييها نظارت
ويژه ميش��ود و رصد از انبارها و مراكز نگهداري
كاالها نيز در دس��تور كار گشتهاي نظارتي قرار
دارد .وي همچنين درباره وضعيت بازار تخممرغ
گفت :همچنان مشكل كمبود عرضه وجود دارد
و هنوز عرضه تخم مرغ در ته��ران با وجود روزانه
 ۴۰۰تن كه نياز اين استان است نرسيده و وزارت
جهاد كش��اورزي و سازمان پش��تيباني امور دام
روزان��ه  ۱۵۰تا  ۱۶۰تن تخممرغ در تهران عرضه
ميكنند .ميت��وان گفت همچنان توزيع كمتر از
تقاضاست كه اين موضوع به وزارت جهاد كشاورزي
برميگردد و مسووليت وزارت صمت فقط نظارت
بر بازار است .اگر عرضه به اندازه كافي انجام شود
حتماً قيمت تنظيم بازار اجرا خواهد شد.

افت توليد خودرو در ديماه 99

تعادل |
صنعت خودرو ايران در دي ماه امسال افتي معادل4.7
درصد را تجربه كرده اس��ت .بر اساس آمار و اطالعات
منتشر شده خودروسازان كشور در مجموع  92هزار
و  86دستگاه خودرو توليد كردهاند .اين در حالي است
كه در مدت مشابه سال 98ميزان خودروي توليد شده
در اين ماه  96هزار و  644دستگاه بوده است .بررسي
آمار توليدات دو خودرو ساز بزرگ كشور نشان ميدهد
كه ايران خودرو و سايپا به ترتيب  11.7و  7.3درصد
كاهش در توليدات خود را به ثبت رساندهاند .از سوي
ديگر توليدات انواع محصوالت صنعت خودرو در 10
ماه منتهي به دي امسال روندي افزايشي نسبت به10
ماه سال  98داشته است .ميزان اين رشد  21.3درصد
است .ايران خودرو و سايپا نيز در مجموع از شروع سال
ج��اري تا پايان ديماه به ترتي��ب  42.4و  0.3درصد
رشد داشتهاند.
بررسي توليد در صنعت خودرو
شركتهاي خودروساز كشور طي ديماه سال جاري
 92هزار و  86دس��تگاه انواع خ��ودرو را توليد كردند.
اين در حالي اس��ت كه دي ماه سال گذشته  96هزار
و  644دستگاه خودرو توليد شده بود ،بنابراين ميزان
خودروي توليد شده در اين مدت در مقايسه با دي ماه
سال گذشته با كاهش  4.7درصدي همراه بوده است.
در طول اين مدت  83هزار و  923دستگاه سواري در
كشورتوليدشدهكهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
كه تعداد آن  88هزار و  643دستگاه بوده 5.3 ،درصد
افت داشته است .ميزان توليد ون ،وانت ،مينيبوس و
ميدلباسنيزنسبتبهسالگذشتهكاهشپيداكرده
است .در اين بين ون با افت  70.4درصدي بيشترين
كاهش توليد را تجربه كرده است .در اين ميان اتوبوس
وخودروهايسنگينمانندكاميونت،كاميونوكشنده
افزايش توليد را نس��بت به دي ماه س��ال  98تجربه
كردهاند .توليد اتوبوس  36.6درصد و توليد كاميونت،
كاميون و كش��نده  147.1درصد رشد داشته است.
بررسي وضعيت توليد خودرو در  10ماهه امسال نيز
نشان ميدهد ،در اين مدت  814هزار و  323دستگاه
انواع خودرو به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل كه  671هزار و 425دس��تگاه بوده21.3 ،
درصد افزايش داشته اس��ت .توليد انواع خودروها در
 10ماه منتهي به دي سال  99نسبت به  10ماه سال
 98رشد داشته است« .كاميونت ،كاميون و كشنده»
با 74درصد بيشترين ميزان رشد توليد را داشته است.
پ��س از آن به ترتيب اتوبوس ب��ا  65.9درصد ،وانت با
6،28درصد ،سواري با 20.4درصد ،ون با 15.5درصد
ودرنهايتمينيبوسوميدلباسبا 1.4درصدنسبت
به سال گذشته افزايش توليد داشتهاند.

رويخطخبر

كاهش  ۵۰درصدي تقاضاي
مواد غذايي در  ۶ماه اخير

توليدات ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو در دي ماه امس��ال  44هزار و
 331دستگاهانواعخودروتوليدكردهاست.اينخودروساز
در مدت مش��ابه سال گذش��ته  50هزار و  226دستگاه
خودرو توليد كرده است ،بنابراين توليدات ايران خودرو
دراينماهنسبتبهدي 98كاهش 11.7درصديرانشان
ميدهد .توليد سواري توسط اين گروه خودروسازي در
دي امسال  43هزار و  865دستگاه بوده كه نسبت به دي
 98با كاهش  9.8درصدي روبهرو 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  99توليد نشده است .كاميونت،
كاميونوكشندهبا 277.6درصدافزايشتوليدبيشترين
جهش را تجربه كردهاند ،به گونهاي كه توليد آنها از 107
دستگاه به  404دستگاه رسيده است .در عين حال بايد
به توليد  418هزار و  266دس��تگاه انواع خودرو توسط
ايرانخودرو طي  10ماهه امسال اشاره كنيم كه نسبت
بهمدتمشابهسالقبل 42.4درصدافزايشداشتهاست.
توليد سواري توسط اين گروه صنعتي نيز از ابتداي سال
تا پايان دي ماه  412هزار و  867دستگاه 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 گونهاي كه توليد اين محصول از  4هزار و
 276دستگاه به  2هزار و  874هزار دستگاه رسيده است.
توليدات سايپا
طي دي ماه امس��ال  39هزار و  265دستگاه انواع خودرو
توسط گروه صنعتي سايپا توليد شد كه در مقايسه با دي
 98افت 7.3درصدي داش��ته است .در اين مدت 33هزار
و 358دستگاه سواري 5،هزار و 871هزار دستگاه وانت و
 36دستگاهكاميونت،كاميونوكشندهتوسطگروهسايپا
توليد شده است .توليد سواري نسبت به دي  98كاهش
 10.2درصديراتجربهكردهاست.توليدوانتوكاميونت،
كاميون و كش��نده نيز به ترتيب  13.9و  9.1درصد رشد
داش��ته اس��ت .توليد انواع خودرو توسط گروه سايپا طي
10ماههسالگذشته 343هزارو 98دستگاهبودهكهبا0.3
درصد رشد به 344هزار و 11دستگاه رسيده است .در اين
مدت اين گروه صنعتي ميني بوس ،ميدل باس و اتوبوس
توليدنكردهاست.درميانمحصوالتتوليدشدهتوسطاين
خودروسازتوليدوانتبا 27.2درصدرشدبه 52هزارو996
دستگاه رسيده است؛ اما ساير محصوالت سايپا در 10ماه
منتهيبهديسال 99نسبتبهمدتمشابهسالگذشته
كاهشتوليدداشتهوبيشترينكاهشتوليدمتعلقبهون
ميباشد .همچنين در اين مدت 290هزار و 624دستگاه

سواريتوسطگروهسايپاتوليدشدهكهنسبتبه 10ماهه
سال قبل  3.4درصد كاهش داش��ته است .شركتهاي
خودروسازپيشازافزايش 50درصديتوليدشانرامنوط
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.
بنابراينبهنظرميرسدامكانيبرايرشدقيمتهاتاپايان
سالجاريوجودندارد.شركتهايخودروسازنيزدرنتيجه
اين اتفاق نه تنها توليدشان را افزايش ندادهاند ،بلكه روند
كاهشي توليد را در پيش گرفتهاند .كاهش توليد خودرو
طي دي ماه در حالي اتفاق افتاده كه خودروس��ازان طي
ماههاي گذشته نسبت به فروش فوقالعاده و پيشفروش
يكسالهمحصوالتشاناقدامكردهاندوحاالمشخصنيست
سرنوشتتحويلاينخودروهاچطورباشدوآياخريداران
ميتوانندسرموعدخودرويخودراتحويلبگيرندياخير.
همچنيناخيراعبدالناصرهمتي،رييسكلبانكمركزي
از تامين مالي 15هزار ميليارد توماني ايران خودرو و سايپا
خبر داده و گفته اس��ت ،براي تحقق رش��د  ۵۰درصدي
توليد خودرو ۱۵ ،هزار ميلي��ارد تومان تامين مالي براي
خودروسازان انجام شده است ».بايد ديد آيا تخصيص اين
منابعميتواناثريبرروندتوليدخودروسازانداشتهباشد
يااينكهخودروسازانرامقروضترخواهندكرد.

رييس انجمن واردكنندگان تجهيزات پزشكي شفافسازي كرد

ماجراي گم شدن۱،۳ميليارد ارز ترجيحي

تعادل  -گروه تجارت|
«يك ميليارد و  ۳۰۰ميليون يورو ارز رس��مي در حوزه
تجهيزات پزشكي گم شد ».اين اظهارنظر جنجالي وزير
بهداش��ت منتس��ب به حوزه تجهيزات پزشكي بود كه
واكنشهاي 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 شفافسازي كرد و از روشن شدن منابع مصرفي يك
ميليارد و  300ميليون دالر ارز تخصيصي جهت واردات
تجهيزات و ملزومات پزش��كي با ن��رخ  4200تومان كه
وزير بهداش��ت تيرماه اعالم كرد «گم ش��ده»؛ خبر داد.
بنابه اظهارات ابوالفتح صانعي ،طي دو س��ال گذش��ته،
شركتهاي واردكننده تجهيزات پزشكي به درخواست
وزارت بهداشت اقدام به واردات كاال به ارزش يك ميليارد
و  ۵۰۰ميليون دالر كردند .اما پس از مدتي سياستهاي
ارزي بان��ك مركزي تغيير كرد و زمان رفع تعهدي ارزي
كوتاهتر ش��د .بنابراين واركنن��ده محصوالت تجهيزات
پزشكي ناگزير بود در فرصت تعيين شده ،اقدام به پيمان
سپاريارزيكند.امااتفاقيكهدراينبينافتاداينبودكه
به علت ناهماهنگي بين شركتهاي واردكننده ،گمرك
و وزارت بهداشت و عدم ارايه مستندات قانوني در موعد
مقرر ،بانك مركزي شركتهاي واردكننده را جزو ليست
سياه ارز بگيران قرار داد و ادعا كرد ،كه يك ميليارد و۳۰۰
ميليون دالر از ارزها تخصيص يافته گم شده است.

دليلتحريمباتأخيرواردشدودرليستنامشخصهارفته
بود.اماامروزخوشبختانهباپيگيريوزيربهداشتكارگروه
ويژهمنتخبوي،منابعمصرفييكميلياردو ۳۰۰ميليون
دالرراشناساييكردند.امامسالهايكهوجودداردايناست
كهخبرگمشدناينميزانارزبسياررسانهايشداماخبري
كهدرموردروشنشدنابعادماجراستومشخصميكند
كهاينارزگمنشدهبلكهبهدليلبرخينقصهاواردسامانه
نشدهاست،چندانرسانهاينشد.

ماجراي ارزي كه گم شد؟
نايبرييسفدراسيونوارداتايراندرموردگمشدنيك
ميليارد و ۳۰۰ميليون 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 ميكن��د و در يك بازه زماني معيني بايد
كاالي مربوط ب��ه آن ارز را وارد ،ترخيص و رفع تعهد كند.
دراينمسيرهمبايدمستنداتقانونيبهوزارتبهداشت،
بانك مركزي ،بانك عامل و گمرك ارايه دهد؛ چنانچه اين
مستندات دچار بينظمي ،نقصان ،تأخير و ناهماهنگي
باشد ،روند رفع تعهد به تأخير ميافتد .در ضمن گاه ،عدم
يكپارچگيسامانهتيتكنيزمشكلسازميشود.ويافزود:
بههميندليلمحلمصرفاينيكميلياردو ۳۰۰ميليون
دالر ارز ترجيحي صرفاً به دليل فقدان مستندات كافي يا
بينظميدرمستنداتسيستماداري،مشخصنبود.مث ً
ال
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

سامانه تجارياي كه يكپارچه نيست!
نايبرييس فدراس��يون واردات ايران با انتقاد از بينظمي
در سيستم تجاري كشور گفت :ما يك سيستم يكپارچه
نداريم.يكيارزميدهد،يكينظارتميكند،يكيبهبانك
نامه ميدهد و هيچ كدام هم با يكديگر در ارتباط نيستند.
ظاهراًماسامانهجامعتجارتراداريم،وليواقعيتايناست
كهاينسامانهجامعويكپارچه،آنگونهكهانتظارميرفت،به
خوبيعملنميكند.برايهمينوزارتصمتهرازچندي
يكدفعهوبدونهماهنگيباوزارتبهداشت،گروهكااليي
يك كاال را عوض ميكند.به گفت��ه او ،وقتي گروه كااليي
تغيير ميكند ،ثبت سفارشهاي قبلي باطل ميشود .بر
اساسثبتسفارشاوليه،ظاهراًبهشماارزيتخصيصداده
شدهوليدرعملاينطورنيست.يابانكمركزييكدفعه
بدونهماهنگي،زمانرفعتعهدارزيراتغييرميدهد.مث ً
ال
حدوددوماهپيشدرآخرينبخشنامهخودزمانرفعتعهد
را از  ۸ماه به  ۶ماه تغيير داد .اين تغييرات ناگهاني و بدون
برنامه،شايدظاهراًبرايسيستممشكليايجادنكند،ولي
درعملدردسربههمراهدارد.چونبااينتغييرات،فعاالن

اقتصاديشناسنامهداربهتدريجريزشميكنندكهاينبه
مصلحت سيستم تجارت خارجي كشور نيست .صانعي
ادامه داد :از س��ويي ديگر تصميمات اينچنيني مربوط به
دورهتحريمنميشودوبرايشرايطعادياست؛متأسفانه
برخيازسازمانهايمادرشرايطتحريم،مدلهايشرايط
تحريم را تعريف نكردهاند .در ش��رايط عادي پول را ظرف
2روزميتوانبهدستكمپانيخارجيرساندامادرشرايط
تحريم اين پروسه ۳يا ۴ماه يا حتي بيشتر طول ميكشد.
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 ۱۱ماهه شود .ولي بانك
قبولنكردهاست.
علت دپوي كاال در گمرك چيست؟
نايبرييسفدراسيونوارداتايرانافزود:امروزروندنقلو
انتقالپولحدود ۴ماهطولميكشد.بهدليلتحريم،پول
مستقيمبهحسابذينفعخارجينميرود؛پولدربانك
و صرافي چند كشور ميچرخد تا به دست ذينفع نهايي
برسد.همينپولگاهيهمازطريقبانكعاملبهحساب
طرفخارجيميرودوليبعدازمدتيبرگشتميخوردو
دوبارهاينفرآيندتكرارميشودتادرنهايتپولبهحساب
ذينفعخارجيبنشيند.صانعيادامهداد:ازطرفيتجهيزات
پزشكيجزومحصوالتياستكهتوليدكنندگانبراساس
سفارش كشورهاي متقاضي توليد ميكنند؛ براي همين
فرآيندسفارشتاساختنيزحدود ۳الي ۴ماهاست.زمان
حمل كاال نيز به دليل تحريم طوالنيتر شده است .او در
بخش ديگ��ري از صحبتهاي خود با اش��اره به كاالهاي

دپو ش��ده در گمرك ،گفت :وزارت بهداشت در ميانه كار
ترخيص ،كاالها را از گروه يك (ارز ۴۲۰۰توماني) به گروه
دو(ارزنيمايي)منتقلميكند،دراينپروفرماممكناست
برخي از كاالها گروه يك بمانند و برخي ديگر گروه دو ،كه
همينمسالهموجبتشكيليككالفسردرگمميشود
وجنسنميتواندازگمركترخيصشود.بهگفتهصانعي،
قبالبانامهنگارياينمشكلحلميشدامامدتياستاين
روند نيز كنار رفته اس��ت؛ ما به وزارت بهداشت ميگوئيم
تجهيزات پزشكي ك ً
ال گروه يك كااليي باشد يا گروه دو يا
اينكه تاييديه بدهد كه جنس از گمرك خارج شود .بعد از
 ۶ماه،هفتهگذشتهبهتوافقرسيدندكهكاالهايدپوشده
تعيينتكليفشوند.
 ارز نيمايي را ترجيح ميدهيم
وي افزود :از وزارت بهداشت خواهش كرديم وقتي كااليي
ارز ۴۲۰۰توماني دارد وس��ط كار ،گ��روه كااليي را عوض
نكنند زيرا براي تاجر مش��كل ايجاد ميشود .تاجر براي
سرمايهگذاريبرنامهريزيميكندونيازبهشرايطباثبات
دارد .وي همچنين تاكيد كرد :اگر وزارت بهداشت و بيمه
كمبوداعتبارراپوششدهندوپولرابهموقعبدهندماارز
نيماييراترجيحميدهيم.نايبرييسفدراسيونواردات
ايران همچنين در خصوص ميزان واردات گفت :تاكنون
يك ميليارد و  ۸۰ميليون دالر ارز ترجيحي براي واردات
تجهيزات پزشكي تأمين شده كه نزديك به ۵۰۰ميليون
دالرپروندهدرصفتخصيصداريم.
بانك مركزي طلبمان را بدهد
او بيان كرد :متأس��فانه طلب واردكنندگان تجهيزات
پزشكي از سال  ۹۶با 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
واردكنندهاي در رفع تعهد چند هفته تأخير كند ،او را
متهمبهعدمرفعتعهدميكند.ويافزود:بانكمركزي
 ۲۹ارديبهشتسال ۹۸بخشنامهايدادكهبراساسآن
اعالمكردطلبواردكنندگانتجهيزاتپزشكيراكهاز
سال ۹۶باقيماندهبود،پرداختميكند.امامتأسفانهبا
وجودفراهمشدنتمامزمينههايقانونيبرايپرداخت
مطالبات واردكنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكي،
عدمپرداختمطالباتواردكنندگانبسيارسوالبرانگيز
و تعجبآور اس��ت بانك مركزي با وجود انجام تمامي
فرآيندهايقانونينهتنهاتوجهيبهرعايتسازوكارهاي
قانونينكردهبلكهنسبتبهاجرايبخشنامههايخودنيز
هيچگونهاحساستعهدينميكند.

ايلنا| رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در مورد
بازار مواد غذايي اظهار كرد :بازار مواد غذايي دوران
ش قيمتها
ركود و سكون خود را ميگذراند و جه 
تا حدودي مهار و ركود شديدي ايجاد شده است.
وي افزود :در م��ورد  99درصد از اقالم ،كاال وجود
دارد اما خريدار وجود ندارد ،بهطوريكه بيش از 50
درصد خريد و تقاضا نسبت به  6ماه پيش كاهش
پيدا كرده است .اين كاهش تقاضا نه تنها در مواد
غذايي بلكه در بيشتر گروههاي 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  75درصد افزايش قيمت
داشتيم؛ برنج خارجي  200درصد نسبت به ابتداي
سال گرانتر شده اس��ت .در گروههاي اصلي مواد
غذايي افزايش قيمت وجود داشته است .وي اضافه
كرد :از ابتداي س��ال برنج خارجي با  200درصد،
ش��كر با  75درص��د و چاي با ح��دود  45درصد و
حبوب��ات با  5ت��ا  20درصد به ترتيب بيش��ترين
افزايش قيمت را داشتهاند .حسني در مورد شيوه
پرداخت خريداران عمده مواد غذايي خاطرنشان
كرد :ش��يوهاي كه در آن ابتدا پول پرداخت سپس
كاال دريافت ميش��د االن ديگر انجام نميشود و
پاي چكهاي  2تا  3ماهه به ميان آمده است .اگر
اينگونه نباشد خريدي انجام نميشود .در بعضي
از اق�لام هم كه م��دت زمان چك كمتر اس��ت به
 10تا  15روز رسيده اما بهطور 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 آنطور كه بايد تزريق نميشود .شركتها
به صورت غير متعارف و غيرقانوني  50درصد بار
روغن را به اجبار كاالهاي ديگر ميفروشند .يعني
كارخانجات اگر ميخواهند  10تن روغن بفروشند
ميگويند بايد  5ت��ن آن رب ،تن و برنج بخريد تا
روغن بفروشيم .خريدار اگر قبول نكند ديگر روغن
را به او نميدهند.

واردكننده موز
صادركننده سيب نميشود
ايسنا|اميرشهرياري،عضوهياتنمايندگاناتاق
بازرگاني ايران ،با تاكيد بر اينكه در حوزه كشاورزي
كاره��ا در ميان ش��ركتهاي مختلف به ش��كل
تخصصي انجام ميشود ،بيان كرد :وقتي ايران براي
مدت طوالني م��وز وارد كرده ،يعني تعداد زيادي
از ش��ركتهاي واردكننده مي��وه بخش زيادي از
تمركز خود را بر واردات موز قرار دادهاند و در چنين
بستري ممنوع كردن ناگهاني اين موضوع ،بسياري
از اين شركتها 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 نميتوان ب��راي بازارهاي اقتص��ادي تعيين
تكليف كرد و اين عرضه و تقاضاي واقعي است كه
در نهايت مشخص ميكند 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 ميآيد 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:
نميتوان 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 ميشود 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 بهطور
دقيق مشخص شود كه اين سياست چگونه بناست
اجرايي شود و نفع مردم از آن چه خواهد بود.
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وزير بهداش��ت ضمن پاس��خ ب��ه برخي
گزارش ش��ائبههاي ايجاد ش��ده پيرامون واكسن
روس��ي كرونا ،با بيان اينكه مگر ميشود
وزير بهداشت اجازه دهد پاي واكسن نامطلوب به كشور
برسد؟ گفت :واكسني را وارد ميكنيم كه گواهي مصرف
اضطراري داش��ته و در شش كشور دنيا هم مصرف شده
باشد.دكترسعيدنمكيدرستادمنطقهايمقابلهباكرونا
در شهر بم ،ضمن تش��كر از نيروهاي بسيج ،ناجا ،هالل
احمر،دادستانهاومردمبهدليلهمراهيوهمكاريشان
در مقابله با كرونا ،گف��ت :اگر اين همراهي نبود ،ما دچار
مشكالت بسياري ميش��ديم .كسبه صبوري كه در اوج
تنگناياقتصادياينروزهايسختراتحملكردندوواقعا
ايندستاوردبزرگملييعنيدورقميشدنمرگوميرها
براي همه مبارك باشد؛ گرچه كه حتي يك مرگ هم در
كشورغمانگيزاست.
اوافزود:بايداينموضوعرادرعرصهايببينيمكهمرگومير
در كشورهايي با زيرساختهاي بسيار قوي ميبينيم كه
مانند امريكا مرگ متاسفانه از 1000نفر در روز گذشت.
همواره اعالم كردهام كه ما براي مرگ هيچ ش��هروندي
در هيچ كجاي دنيا ،حتي آنهايي كه مديران س��فاك و
نااليقشانگلهاينازنينيمانندشهيدقاسمسليمانيما
را پرپر كردند و به شهادت رساندند ،حتي براي مردم اين
كشورهااحساسشاديازمرگوبيماريشاننداريم.
عاديانگاريها و خطر خيز چهارم كرونا
در كشور
او با بيان اينكه اين دس��تاورد بس��يار مهم و ارزنده در
سالروز انقالب اسالميبرهمه مردمايران مباركباشد،
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 چهرههاي بس��يار متف��اوت و موذيانه بروز
ميدهد .امروز با جهشهايي كه در اقصي نقاط جهان
براي اين ويروس ايجاد شده ،همواره همه كشورهاي
دنيارانگرانميكندكهاينجهشهاگريبانگيرجاهاي
مختلف جهان با يك خيز جديد ش��ود .در كشورهاي
همسايه ما آمار و اطالعاتي كه داريم متاسفانه اين خيز
را هر روز ثبت ميكنن��د ،گرچه ما تمام حواسمان را
جمع كرديم كه به دام يك تله هولناك جديد نيفتيم،
اما اين نگراني را داريم كه سادهانگاري و عادي پنداري
اوضاع و بيتوجهي به خطر بيم��اري ،ما را دچار يك
عارضه جديد به نام خيز چهارم بيماري در كشور نكند.
حياتوحش

حال بد «هيرمان»
در باغوحش 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 ميگويد كه علت
بيماري«هيرمان»هنوزمشخصنشدهاست.حال
«هيرمان»  -شير نر ايراني كه سال گذشته از باغ
وحش بريستول انگليس به باغ وحش ارم تهران
منتقلشد-خوبنيست.ظاهرحيوانوترشحات
بيني و دهانش كامال نشان ميدهد كه بيمار است
اماعلتبيماريهنوزمشخصنيست.پرويزقندالي
 مدير باغ وحش ارم تهران  -ميگويد :از سهشنبههفته گذش��ته ( ۷بهمن) عالئم بيماري ازجمله
آبريزش بيني و بيحالي در اين شير نر هشت ساله
مشاهدهشدومابالفاصلهموضوعرابهسازمانهاي
نظارتي ازجمله سازمان حفاظت محيط زيست
و س��ازمان دامپزش��كي اطالع داديم .از استادان
صاحبنظر نيز ب��راي پيبردن به عل��ت بيماري
كمك گرفتيم .هرچند كه چندين روز از بيماري
هيرمان ميگذرد اما عل��ت بيحالي و بيماري او
هنوز مشخص نيست و به گفته مدير باغ وحش ارم
تهرانبرايمشخصشدنعلتبيماريبايدمنتظر
نتايج آزمايشها باشيم .قندالي ميگويد :احتمال
بيماري ويروسي يا سرماخوردگي وجود دارد و ما
درمان با استفاده از آنتيبيوتيك را شروع كردهايم
همچنين نمونهبرداري از خون ،سيتياس��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  EEpاتحاديه
باغ وحشهاي اروپا وارد كشور شدند .از اينرو اين
اتحاديه نيز روي سالمت اينگونهها نظارت دارد.
قندالي تاكيد ميكن��د كه بيماري «هيرمان» به
اتحاديه باغ وحشهاي اروپا نيز اطالع داده ش��ده
اس��ت و آنها نيز روي درمان و آزمايشهاي انجام
شده نظارت دارند .پيمان محمدزاده،دامپزشك
باغ وحش تهران ني��ز درباره وضعيت «هيرمان»
ميگويد :درحال حاضردرمان با آنتيبيوتيك روي
«هيرمان» جواب مثب��ت داده و وضعيت حيوان
پايدار است .او ابراز اميدواري ميكند كه تا هفته
آينده بيماري اين شير ايراني بهبود پيدا كند و
اظهار ميكند :بر اساس نظر شورايي تخصصي
تستهاي آزمايشگاهي الزم روي او انجام شده
است كه بزودي نتايج آنها در اختيار ما قرار خواهد
گرفت .اين اولينباري نيست كه چنين اتفاقي در
باغ وحش ارم رخ ميدهد.
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.

خبر روز

نامگذاري يكي از معابر شهري بهنام «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 حقشناس 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.

پاسخ وزير بهداشت به حاشيههاي واكسن روسي:

واكسن را اول به خانواده خودمان تزريق ميكنيم
شعلههاي كوچك بيماري خاموش شود
وزير بهداش��ت گفت :دومين توصي��ه من به همه
همكارانم اين است كه ما شعلههاي 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��علههاي كوچك،
آتش وسيعي به دامن سالمت جامعه نيندازد .بايد
خانه به خانه همانطور كه سردار سليماني به سراغ
تروريس��تهاي داعش رفت ،بايد خانه به خانه به
دنبال ويروس منحوس كرونا برويم و ش��علههاي
كوچك را خاموش كنيم .بايد خانه به خانه به دنبال
ويروس گشته و تست كنيم.
لزوم افزايش تستهاي سريع و شناسايي
خوشههاي آلوده بيماري
او افزود :امروز هرچقدر تست نياز داشته باشيد ،ما در
اختيار ميگذاريم .ما با تكيه ب��ر دانش داخلي امروز
ابزار گستردهاي براي مبارزه با بيماري داريم .بنابراين
تقاضا دارم كه عزي��زان با افزايش تس��تها و با ورود
بخش خصوصي كه دستورالعمل آن را ابالغ ميكنيم،
تستهاي رپيد س��ريع را افزايش دهند و كانونها و
خوشههاي آلوده را هر چه زودتر كشف كنيم.
وزير بهداشت درباره واكس��ن كوويد نيز گفت :اين
روزها صحبتهاي زيادي براي افكار عمومي ميشود
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
كهشايداصالواقعيتنداشتهباشد؟برخيازدلسوزي
صحبت ميكنند و برخي بيانات عالمانهاي كه شايد
مبناي علمي نداشته باش��د ميكنند .من به عنوان
يك متخصص ايمونولوژي ميگويم كه با سيس��تم
ايمني آشنا هستم .خود واكسن كرونا از ديرباز مورد
سوال بود كه چقدر ميتواند موثر باشد ولي در مورد
ويروسيكهداروودرمانمشخصيندارد،واكسنيكي
جامعه

اجازه موج سواري اقتصادي نميدهم

از افقهاي اميدواركننده كشورهاي جهان است كه
زنجيره بيماري را براي مدتي حتي كوتاه قطع كند و
دست اندركاران نظام سالمت دنيا نفسكش 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 گروههاي
آسيبپذيرخواهيمبود.خيليازكشورهايمنطقهكه
ميگويند تزريق واكسن را از مدتها قبل آغاز كردند
دارند كلينيكال ترايال يا آزمايش باليني واكسنهاي
كش��ورهاي ديگر را انجام ميدهند .در حالي كه ما
اجازه نداديم واكسن هيچ كشوري بر مردم ما آزمايش
باليني شود .ما ۱۶ميليون و  ۸۰۰هزار دوز واكسن در
قالب سبد كووكس پيش خريد كرديم كه قول دادند
در روزهاي آينده اولين مقادير آن برسد .در آن سبد

 ۷۰فوتي جديد كرونا در كشور

س��خنگوي وزارت بهداش��ت از
شناسايي  ۶۲۶۸بيمار جديد و جان
باختن  ۷۰بيمار كوويد ۱۹در شبانه
روز گذشته در كشور خبر داد .دكتر
سيما سادات الري ،گفت :از ديروز تا
امروز  ۱۲بهمن  ۱۳۹۹و بر اس��اس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۶ ،هزار
و  ۲۶۸بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹
در كشور شناسايي شد كه  ۴۶۹نفر از آنها بستري
ش��دند .به گفته او ،مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كشور به يك ميليون و  ۴۱۷هزار و  ۹۹۹نفر رسيد.
متاسفانه در طول  ۲۴س��اعت گذشته ۷۰ ،بيمار
كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جان باختگان اي��ن بيماري به  ۵۷ه��زار و ۹۵۹
نفر رس��يد .الري ادامه داد :خوشبختانه تاكنون
ي��ك ميليون و  ۲۱۰ه��زار و  ۵۱نف��ر از بيماران،

بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص
شدهاند .متاسفانه  ۳۹۳۲نفر از بيماران
مبتال به كووي��د ۱۹در در بخشهاي
مراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها تحت
مراقبت قرار دارند .وي افزود :تاكنون
 ۹ميليون و  ۲۸۵هزار و  ۲۸۸آزمايش
تش��خيص كوويد ۱۹در كشور انجام
شده است.الري تاكيد كرد :بر اساس
آخرين تحليلها 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��تانهاي نارنجي در اس��تانهاي 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 نميكند

براي ط��رح ترافيك ب��ه برخي مانند
خبرنگاران ،جانبازان و غيره تخفيف
داده ميشد كه اين موارد به قوت خود
باقي اس��ت .رييس ش��وراي اسالمي
شهر تهران با اعالم اين خبر گفت :نظر
ش��هرداري جمعبندي 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:
قوانينومصوباتماتنهابانگاهكرونانيستوحتيدر

حالحاضربرخيقوانينجارياستاما
ستاد كرونا نسبت به آنها واكنش نشان
ميدهد مانند س��ينما رفتن .اين مورد
هم ميتواند 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
مانندگذشتهاستوتغييرينكردهاست.برايطرح
ترافيك به برخي تخفيف داده ميشد كه اين موارد
به قوت خود باقي است.

به جز امريكاييها بقيه واكسن سازها هستند .اين۱۶
ميليون و  ۸۰۰هزار دوز براي  ۸ميليون و  ۴۰۰هزار
نفر است كه براي همه كافي نيست.
س�ازمان جهان�ي بهداش�ت ب�راي هي�چ
واكسني گواهي انتهايي را صادر نكرده است
وزيربهداشتتاكيدكرد:هيچكدامازاينواكسنهاقبل
از طي كردن فاز سوم انساني نبايد به كشور بيايد .االن
واكسن در دنيا هنوز به فاز چهارم نرسيده است و اين
فازمعموال ۵سالطولميكشدبههميندليلتاامروز
سازمان جهاني بهداشت براي هيچ سازنده واكسني
گواهيانتهاييواكسنراصادرنكرده،زيرااينفاز ۴طي
نشدهاست.يكيازواكسنسازهاييكهگواهيموقتاز
سازمان بهداست جهاني گرفته است ،از FDAامريكا
يكگواهيگرفتهكهتا ۵سالآيندههيچحقاعتراض
و شكايتي عليه اين واكسنساز قابل قبول نيست زيرا
فاز ۴طينشدهاست.

واكسني را وارد ميكنيم كه
گواهي مصرف اضطراري داشته
نمكي اف��زود :براي همين گفتيم ما واكس��ني وارد
كشور ميكنيم كه فاز  ۳مطالعات بالينياش 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  ۵يا  ۶كشور
دنيا هم خريده و مصرف شود .ما  ۵منبع شناسايي و
ثبت كرديم .تاكنون از برندي اسم نبرده بودم اما امروز
ميگويم 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 ميشود 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 انديشهاي اس��ت؟ روزي كه مرگ و
مير ما ب��ه حدود  ۵۰۰نفر ميرس��يد بلوا ميكردند
برايمان در شبكههاي خارجي اما روزي كه متاسفانه
مرگ و مير خودشان به ۱۸۶۰مورد رسيده ،يك پنل
نگذاشتند كه علت را بررسي كنند .مگر نميشود اين
سواالت را در كش��ور از خود وزير بهداشت پرسيد؟
مگر ميش��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 انديشهاي است كه حاضريم

ديگران از بيرون ما را به چالش بكشند و از پشت به
سربازان درون كشور و جبهه خنجر بزنيم؟ ميگويند
من فالن واكس��ن را نميزنم ،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 ميكند .اين مردم
گناه دارند ،خسته و آشفته هستند ،نگذاريم اعتماد
مردم به سربازان خط مقدم اين دفاع خدشهدار شود.
نگذاريم گسست ميان انديشه اعتماد آميز مردم و
خدمتگذاران صديق ايجاد شود.
اجازه موجسواري اقتصادي نميدهم
نمكي ادامه داد :خدمتگزاران را خائن به مردم جلوه
ندهيد كه اين خيانت و ظلم است و اين خيانت ملي
در سختترين زمانهاي اين مملكت است .مردم
بدانند اين خدمتگ��ذار كوچك و همكارانش براي
فدا كردن جسم و جان و آبرويشان آمدهاند و هرگز
نميگذاريم پاي محصولي به كش��ور باز شود كه با
سالمت مردم در تضاد و تقابل باشد .كساني هم كه
فكر ميكنند در اين آشفته بازار ميتوانند 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 .خيليها گفتتد مگر ت��و راي نميخواهي؟
گفتم م��ن آبروي خودم را نزد خدا ميخواهم ،روز
قيامت خداوند نميگويد تو كه اش��راف داشتي بر
اين فس��اد پس چرا معامله كردي؟ آقاياني هم كه
برخي بلواها را راه مياندازند به اميد جابهجا كردن
برخي منابع ،اين خواب را پريش��ان ببينند ،اجازه
نخواهيم داد كه در اين ايام پر بال عدهاي بازار تازه
راه بيندازند .مردم بدانند من روز اول با آنها بيعت
كردم كه آنچه ميان من ،خداوند و قلبم ميگذرد
را بيان كنم و مصلحت انديش��ي مانع نشود برخي
حرفها را به مردم نگويم.
واكسنرااولبهخانوادهخودمانتزريق
ميكنيم
وزيربهداشتادامهداد:ماهمواكسنداخليراباقدرت
دنبالميكنيموهمازمطمئنترينمنابعواكسنوارد
ميكنيم و به كوري چشم خيليها اول هم به خانواده
خودمان تزريق ميكنيم تا همه بدانند ما س�لامت
مردم را در اولويت ميدانيم.

محيطزيست

روزانه ۵۸هزار تن زباله در كشور توليد ميشود

مع��اون آموزش و مش��اركتهاي مردمي س��ازمان
حفاظت محيط زيس��ت از توليد روزانه  ۵۸هزار 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
مصرفگراييبر محيطزيستاظهارداشت :مشكالت
زيستمحيطيعمدتاحاصلرشدتكنولوژيوصنعتي
شدن جوامع است ،اما مسائل فرهنگي و رفتاري نيز
اثرات مستقيمي در تش��ديد اين معضالت خواهند
داشت .در واقع هريك از باورها ،ارزشها و هنجارهاي
فرهنگي و اجتماعي ميتوانن��د در بهبود يا تخريب
محيط زيست نقش موثري ايفا كنند .مهدي آقايي با
تعريفيازمفهوممصرفگراييادامهداد:مصرفگرايي
بر روش زندگي مبتن��ي بر مصرف بيش از نياز تعبير
ميشود و يكي از عوامل مهم اثرگذار بر تخريب محيط
زيست است كه پايداري توس��عه را با اختالل مواجه
ميكند.اوتصريحكرد:اينمفهوم(مصرفگرايي)متاثر
ازمسائلفرهنگيجامعهاست.تغييرسبكزندگيكه
خودبرخاستهازارزشهاوساختارهايفرهنگيبودهو
موجب افزايش استفاده و خارج از نياز اقالمي ميشود
كه بايد براي رفع نياز بهرهبرداري شوند .مهدي آقايي
افزود :مصرفگرايي مزيت خود را در استفاده بيرويه

از منابع طبيعي و ان��رژي ميداند .در واقع اگر هويت
اشخاص بر اساس داشتههاي 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 مصرفگرايي ،توليد انبوه زباله است كه سبب
تخريب طبيعت و محيط زيس��ت ميشود .براساس
آمار ،روزانه  ۵۸هزار تن زباله در كشور توليد ميشود
واز اين ميزان تنها  ۷تا  ۹درصد آن بازيافت ميگردد.
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 بـراي

هنر

توليـد محصـوالت و زبالـه 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  ۱۰درصد از كربن
جهان بوده و اين در حالي است كه درصد قابلتوجهي
از منسوجات ساالنه دور ريخته شده و به زباله تبديل
ميشوند.مهديآقاييهمچنينبااشارهبه"آبمجازي
پوشاك " ادامه داد :به عنوان مثال ،توليد يك پيراهن
نخي نيازمند مصرف ۴۱۰۰ليتر آب است و اين مساله
صرفانمونهايازآثارتخريبيصنعتپوشاكبرمحيط
زيست ومنابع طبيعي است .وي گفت :براي كاهش
ورفع اين آثار تخريبي ،اصالح الگوي مصرف نخستين
گام گريز از مصرفگرايي است .اين تغيير واصالح نيز
مستلزم فرهنگس��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
نيازوتوجهبهمحيطزيستبهعنوانيكعاملاساسي
براي حفظ حيات ،پيش شرط اصالح الگوي مصرف
و گريز از مصرفگرايي به عن��وان يك رفتار ناهنجار
اجتماعي اس��ت .به گفته او ،تحقق اين پيش ش��رط
ه��م نيازمند همكاري همه س��ازمانها و ارگانهاي
فرهنگي ،آموزشي و رسانههاي جمعي همچون راديو،
تلويزيون است.
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 ۲مستند ايراني
در رقابت اسكار۲۰۲۱

برگزاري يك جشنواره عكس
باتكيهبرتفكركيارستمي

بخشش اضافه خدمت سنواتي كاركنان وظيفه
ضوابط
ِ

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 رحيميپور درب��اره ضوابط
بخش��ش اضاف��ه خدم��ت س��نواتي
كاركن��ان وظيفه در نيروهاي مس��لح
گفت :براساس تبصره  ۱ماده  ۵۸قانون
خدم��ت وظيفه عمومي مش��موالن غايب��ي كه به
خدمت سربازي اعزام ميش��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
جايگاههايسرتيپيوباالترقراربگيرد،تماميابخشي
از مدت اضافه خدمت سنواتي آنان مورد بخشش قرار
ميگيرد .او ادامه داد :براساس اين ضوابط ،مصاديق

اخالق و رفتار ،حس��ن انج��ام وظيفه و
شرايط خاص طي دستورالعملي كه به
تمامسازمانهاينيرويهايمسلحابالغ
شده است ،كاركنان وظيفه داراي غيبت
سنواتي  3يا  6ماه ميتوانند با مراجعه به
نيرويانسانييگانهاازنحوهبرخورداري
ازمقرراتبخششآگاهشوند.رييساداره
سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي
مسلحبااشارهبهبرخيازمصاديقيكهموجباستفاده
ازبخششحينخدمتميشود،تصريحكرد:خدمت
كاركن��ان وظيفه چه بومي ي��ا غيربومي در منطقه
امنيتي درگير ب��ا حداقل  ۶ماه خدم��ت به صورت
پيوس��ته يا  ۸ماه بهطور متناوب و كاركنان وظيفه
غيربومي در منطقه امنيتي غيردرگير و عملياتي با
حداقل ۱۰ماه خدمت و كاركنان وظيفه غير بومي در
منطقه محروم و بد آب و هوا با حداقل  ۱۲ماه خدمت
در منطقه از مصاديق بخشش حين خدمت است.

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
جوايزاسكارراخواهندداشت.مستند«كودتاي»۵۳كهمحصولمشتركايران
و انگلستان است ،تاكنون موفق به كسب نمره كامل ۱۰۰درصد از سوي سايت
س��ينمايي «راتن توميتوز» شده و سايت  IMDbنيز نمره باالي  ۷.۹را به اين
مستندبراساسنقدهايسينماييدادهاست.فيلممستند«هنردرخطرزندگي
كردن» ساخته مينا كشاورز ،بعد از حضور در جشنواره فيلم پوسان و دريافت
جايزهبهترينفيلممستندجشنوارهوهمچنينحضوردرجشنوارهفيلممستند
ايدفا ،واجد شرايط بهترين مستند بلند اسكار ۲۰۲۱شده است.

دوميندورهجشنواره«عكس»۵همزمانبازادروزعباسكيارستميبرگزارميشود.
به گزارش روابط عمومي جشنواره ،مهدي شاديزاده ،مستندساز و دبير جشنواره
«عكس »۵با 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 بينالملل 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 رايزنيهايي با
فيليپ آيش هورن ،عكاس آلماني انجام شده و به احتمال زياد به عنوان دبير بخش
بينالملل اين جشنواره با ما همكاري كند .همچنين براي جشنواره امسال موضوع
«طبيعت بيجان» را براي عكاس��ي انتخاب كرديم .هنرمندان ميتوانند از طريق
سايت  www.5photoaward.comبا عوامل پروژه در ارتباط باشند.

