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يادداشت- 1

بودجه اصالحي
 و ماجراي دالر4200توماني

س��رانجام اليح��ه اصالحي 
بام��داد   1400 بودج��ه 
ديروز توس��ط دول��ت راهي 
مجلس شد تا نمايندگان در 
خصوص آن تصميم س��ازي 
كنند. بودج��ه اي كه از زمان 
ارايه در آذرم��اه تا بهمن ماه 
ف��راز و نش��يب هاي فراواني 
را طي كرد و مباحث كارشناس��ي و غيركارشناس��ي 
فراوان��ي در خصوص آن مطرح ش��ده اس��ت. يكي از 
ابهامات مه��م بودجه مقوله ارز ترجيح��ي و حذف يا 
عدم حذف دالر 4200 توماني است كه نظرات موافق 
و مخالف فراواني در خصوص آن مطرح ش��ده است. 
بدون تردي��د دولت در خص��وص دالر 4200 توماني 
مديريت ضعيفي را صورت داد و نتوانس��ت به اهداف 
مورد نظر در اين زمينه برس��د. نش��انه اين مديريت 
ضعيف، رانت هاي گسترده اي اس��ت كه در بطن اين 
طرح متوجه سود جويان شد. در اين ميان نمايندگان 
نيز به جاي افزايش دامنه هاي نظارتي و قوي تر كردن 
نظارت ها اع��الم كردند ك��ه ارز 4200 توماني به طور 
ناگهاني بايد ح��ذف ش��ود و ب��ا ارز 17500 توماني 
جايگزين شود. اس��تدالل عجيبي كه براي حذف ارز 
4200 توماني مطرح ش��د مبتني بر اين رويكرد كلي 
بود كه تغيير ن��رخ ارز پايه ب��ه 17500 تومان باعث 
تس��ريع در يكسان س��ازي نرخ ارز خواهد شد كه اين 
استدالل از اساس غلط بود. حذف دالر 4200 توماني 
)با همه اشكاالتي كه داشت( اقتصاد كشور را با خطر 
ابر تورم مواجه مي كرد و قيمت اقالم اساسي را تا حد 
چش��مگيري باال مي برد. بايد بدانيم كه اقتصاد ايران 
در شرايط خاصي اس��ت و وضعيت نرمال ندارد كه به 
راحتي با يك تصميم ناگهاني بتوان يكسان سازي نرخ 

ارز را محقق كرد.
 هي��چ كارشناس��ي نمي توان��د از اي��ن وضعي��ت 
مفسده انگيز حمايت كند، مس��اله اين است كه اين 
فرآيند نبايد به صورت ناگهاني و يكباره انجام بگيرد. 
هرچند نمايندگان تصور مي كنند ب��ا تغيير نرخ ارز 
پايه ممكن اس��ت، اقتصاد به س��مت يكسان سازي 
حركت كند، ام��ا در عمل ب��ازار آزاد ارز بالفاصله به 
اين موضوع واكنش نش��ان مي دهد و در يك فرآيند 
تصاعدي نرخ ارز را به محدوده باالي 30هزار توماني 
و حتي باالي 40هزار توماني مي رساند. باال رفتن نرخ 
دالر يك امر ساده نيست، با افزايش نرخ ارز، مجموعه 
كاالها و خدمات در كش��ورمان افزايش قيمت پيدا 
مي كنند. تمام تالش مسووالن در دوره تحريم هاي 
اقتصادي اين بود كه ن��رخ ت��ورم را در محدوده زير 
50درصد نگه دارند تا كش��ور از گزن��د ابرتورم هاي 
احتمالي در امان بماند. 4برابر ك��ردن ناگهاني نرخ 
ارز پايه، نرخ تورم را در مح��دوده خطر قرار مي دهد 
و اقتصاد را با خط��ر ابرتورم مواج��ه مي كند . وقتي 
اقتصاد كش��وري وارد قلمروي ابرتورم شد، خروج از 
آن به اين سادگي ها امكان پذير نخواهد بود. مبتني 
بر اين استدالل كلي است كه معتقدم حذف ناگهاني 
ارز ترجيحي و تغيير نرخ ارز پايه به 3الي 4برابر براي 
اقتصاد و معيش��ت مردم خطر ساز اس��ت. اين روند 
بايد با يك شيب ماليم و به صورت تدريجي در يك 
موقعيت مناس��ب صورت پذيرد. دول��ت در اليحه 
اصالحي اعالم كرده كه بنا ندارد، دالر 4200توماني 
را حذف كند، اما در عين حال به طور دقيق مشخص 
نكرده كه ميزان ارز ترجيحي كه ب��راي خريد دارو، 
نهاده دامي، برنج و...تخصيص خواهد داد چقدر است 
و چه ميزان از اعتبارات ارزي را قرار است بارقم هاي 
باالتر به فروش برس��اند. اين حالت تعليق در بودجه 
نكته مثبتي نيس��ت، به نظرم اين ابهام��ات بايد در 
اليحه بودجه، ج��اي خود را به ش��فافيت بدهند. از 
سوي ديگر مجلس هم بايد به تنازعات پايان  ناپذير 
در خصوص ن��رخ ارز ترجيحي با دول��ت پايان دهد. 
تجربه ثابت كرده كه نتيج��ه تقابل ميان قوه مجريه 
و قوه مقننه در نرخ ارز و قيمت اقالم مصرفي نمايان 
خواهد ش��د. هر اندازه كه تنازع��ات دولت و مجلس 
بر بودجه ابعاد و زواياي وس��يع تري پي��دا كند، بازار 
ارز نيز ب��ه همان ميزان دچار نوس��ان خواهد ش��د. 
متعاقب نوس��انات بازار ارز قيمت اقالم مصرفي نيز 
افزايش مي يابد. نتيجه عيني اين وضعيت آشفته در 
س��فره هاي عمومي منجر به حذف اقالمي بيشتري 
بعد از گوش��ت؛ ماهي، مواد لبني، مرغ و...مي ش��ود. 
بنابراين معتقدم با اولويت قرار دادن اصل شفافيت در 
بودجه دو طرف )مجلس و دولت( بايد تالش كنند با 
استفاده از رويكردهاي كارشناسي بهترين تصميم را 
براي معيشت مردم اتخاذ كنند. تصميمي كه باعث 

شود كمي فشار از گرده هاي مردم كاسته شود.
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 كدام اصالح
 ساختار اقتصادي؟

 روند اصالحي
بازارسرمايه

 حفره عميق
 فقدان الگوي توسعه

رمزارزها و زنگ خطر سوم 
براي كليت اقتصاد

بودجه، نظام پاداش دهي و 
شاخص توسعه انساني

ش��عار درباره كوچك س��ازي 
دولت و چابك س��ازي اقتصاد 
در تمام سال هاي گذشته و در 
ميان تم��ام دولت ها و مجالس 
تكرار شده و هر گروه جديدي 
ك��ه كار خ��ود را در اقتص��اد 
ايران آغ��از كرده ان��د، دايما از 
اين گفته اند كه بايد تغييراتي 
ساختاري ايجاد كرد و در اين بين بودجه اهميت فراواني 
دارد، اما نگاهي به عملكرد تمام س��ال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه عمال هيچ ي��ك از نهاده��اي تصميم گيري 
گام مهمي براي عبور از مش��كالت و اصالح زيرساخت ها 
برنداشته اند. در بين اغلب كارشناسان اقتصادي اين ديدگاه 
وجود دارد كه پ��ول نفت نبايد وارد بودجه جاري كش��ور 
بش��ود. به اين ترتيب كه با اتكا به درآمدهاي پايدار مانند 
ماليات يا ص��ادرات كاالهاي ملي، نياز دول��ت به نفت در 
بودجه به حداقل برسد و به اين ترتيب چابكي اقتصاد ايران 
براي عبور از مشكالت افزايش يابد. در شرايطي كه كشور 
ما در دوره هاي مختلف تح��ت تاثير عوامل خارجي مانند 
تحريم يا اخيرا شيوع كرونا، فشار شديدي را تحمل كرده 
و هر بار كه اين بحران ها بر روي دسترس��ي به درآمد نفت 
تاثير گذاشته، مشكالت دولت بسيار گسترده شده، هنوز 
هيچ ديدگاه مشخصي براي عبور از اين شرايط وجود ندارد. 
متاسفانه دولت ها هر بار كه به درآمدهاي نفتي دسترسي 
پيدا مي كنند، بهترين گزين��ه را در وارد كردن اين منابع 
به بودجه مي بينند و هر بار كه نفت قطع مي ش��ود، بدون 
هيچ برنامه اي مي مانند. اين در حالي است كه وقتي در دو 
سال گذشته، دسترسي به درآمدهاي نفتي كاهش يافت، 
راه هاي ديگ��ري به كمك آمدند كه ب��از هم در بلندمدت 
فراموش مي شوند.ما ديديم كه در ماه هاي اخير و در جريان 
بحث پيرامون بودجه، دو قوه مجريه و مقننه تاكيد زيادي 
بر اصالحات ساختاري داشتند اما اين اصالحات صرفا در 
حد شعار باقي ماند. دعواي اصلي بر سر اين موضوع بود كه 
وقتي پول نفت بيايد قرار است چطور از منابع آن استفاده 
كنيم و هيچ نگاهي به نگراني هاي كارشناسان و لزوم عبور از 
اتكا به نفت ديده نشد. اين در حالي است كه اگر ايران بتواند 
از مشكالت فعلي عبور كند و اتكا به منابع درآمدي پايدار را 
گسترش دهد، پول نفت مي تواند صرف زيرساخت ها شود. 
توسعه زيرساخت ها به معني مقدمه توسعه اقتصادي كشور 
است. ما هرچه بتوانيم بستر س��رمايه گذاري جديد ايجاد 
كنيم، قطعا در آينده از آن بهره خواهيم برد. از سوي ديگر 
اگر بنا بر استفاده بي مبناي نفت در بودجه نباشد، بسياري 
از شركت ها و موسساتي كه تحت عناوين مختلف از دولت 
پول مي گيرند، ديگر امكان تداوم فعاليت به اين ش��كل را 
نخواهند داش��ت و براي حيات يا بايد به بخش خصوصي 
برس��ند يا طوري برنامه ريزي كنند كه درآمدهاي الزم را 
خودشان تامين كنند و نه دولت. تا زماني كه اين اصالحات 
س��اختاري مدنظر نباش��د، ديگر دعواها بيش از آنكه به 

اقتصاد ارتباط داشته باشد، درگير سياست خواهد بود.

درحال حاض��ر متغيرهاي 
اصلي و اثرگذار م��ا كه در 6 
ماهه دوم سال جاري بيش 
از گذش��ته مورد توجه قرار 
گرفت بحث روند افزايشي، 
باال ب��ودن P/E ب��ازار، نبود 
تقاض��ا در ب��ازار و درنهايت 
ترسيم چش��م انداز افت نرخ 
دالر از لحاظ تئوريك عوامل اصلي بودند ضمن اينكه 
سود مجموعه شركت هاي ما به نس��بت به افزايش 
قيمت رشد خاص و مطلوبي نداشته است. تغيير در 
زيرس��اخت ها و اعمال محدوديت نوس��ان قيمت از 
10 درصد به 8 درصد يعني دامنه را تنگ تر كرديم با 
اين هدف كه از افت شاخص جلوگيري شود، تبعاتي 
دارد كه ماقبل آن هم قابل پيش بيني بود. نخس��ت؛ 
كاهش حجم معامالت كه به عنوان مثال روز گذشته 
حدود 12 هزار ميليارد تومان اوراق دولتي، پااليش و 
دارا معامله داشتند درمقايسه با ارزش كل معامالت 
بازار. نكت��ه دوم؛ كاهش نقدش��وندگي به دليل عدم 
مهيا بودن ش��رايط براي اعمال نظرات سهامداران و 
فعالين بازار براي نقد نمودن سهام موجبات تشديد 
عالقه براي تامين سرمايه در گردش اغلب حقوقي ها 
و حتي فعالين بازار بود.  ادامه در صفحه 3

اي��ن روزه��ا ب��ازار اراي��ه 
انتخابات��ي  ليس��ت هاي 
مي��ان  در  بخص��وص 
اصولگراي��ان حس��ابي گرم 
ش��ده و طيف هاي مختلف 
سياس��ي اين گ��روه، تالش 
مي كنند با انتشار تصاويري 
احتمال��ي  كابينه ه��اي  از 
انتخابات 1400 در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، 
نامزدهاي انتخاباتي مورد نظر خود را به افكار عمومي 
ايرانيان معرفي كنند. در اين ميان، جاي خالي بزرگي 
در اين تحركات انتخاباتي مشاهده مي شود كه خبر از 
يك حفره عميق در فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي 
آينده مي دهد. فقدان ارايه الگوهاي اقتصادي مبتني 
بر توسعه پايدار كش��ور، همان عالمت سوال و جاي 
خالي بزرگي اس��ت كه تقريب��ا در اكثريت قريب به 
اتفاق اين تحركات انتخاباتي مشاهده مي شود. هيچ 
كدام از طيف هاي سياسي كه اين روزها در رسانه ها 
به معرفي رييس دولت احتمالي آينده و كابينه مورد 
نظر خود مي پردازند، هرگز مش��خص نكرده اند كه 
اين كابينه هاي احتمالي قرار است با استفاده از كدام 
الگوهاي توسعه محور، سكان هدايت ساختار اجرايي 
كشور و دولت را به دست بگيرند.  ادامه در صفحه 5

اين روزها شاهد شكل گيري 
تالش هاي��ي ب��راي هداي��ت 
جريان س��يال س��رمايه هاي 
عموم��ي كش��ور به س��مت 
رمزارزها هستيم كه ضروري 
اس��ت اين تالش هاي پيدا و 
پنهان از منظر تحليلي مورد 
ارزيابي دقيق ق��رار بگيرد. با 
توجه به اين واقعيت كه مسووالن ايراني در اغلب مواقع 
به جاي كنشگري در زمان مناس��ب، صبر مي كنند تا 
تحوالت به وقوع بپيوندند و بعد واكنش نشان مي دهند، 
ضروري اس��ت تحليلگران و رس��انه ها ضمن بررس��ي 
موشكافانه تحوالت اقتصادي مردم را نسبت به وقايعي 
كه در كمين سرمايه هاي آنان نشسته، آگاه سازند. بعد 
از تعلل و غفلت تصميم سازان در توس��عه  بازار سرمايه 
و نيمه كاره رها ك��ردن آن و هدايت نقدينگي به صورت 
چراغ خاموش به س��مت س��پرده هاي بانكي در 6 ماه 
گذشته، اگرچه از سوي سازمان بورس اقدامات مثبتي 
جهت تحريك تقاضا صورت گرفته است و انصافا سازمان 
بورس و اوراق بهادار دلس��وزانه به دنب��ال هموار كردن 
مسير سرمايه گذاري در بورس است، اما شاهد ظهور يك 
گزينه  سرمايه گذاري جديد در كشور هستيم كه زنگ 
ادامه در صفحه 7 خطر را براي مردم و ...  

چ��ه چيز اف��كار و اعم��ال ما 
را ش��كل و جه��ت مي دهد؟ 
پاس��خ: انگيزه ه��اي م��ا. چه 
چيز انگيزه هاي ما را ش��كل و 
جهت مي دهد؟ پاس��خ: نظام 
پاداش  ده��ي جامعه. ش��ما 
اگ��ر مي خواهي��د وضعي��ت 
يك كش��ور يا ي��ك جامعه را 
بشناسيد بهترين كار، تحليل نظام پاداش دهي آن كشور 
است. حتي آينده آن كش��ور را از روي نظام پاداش هاي 
فعلي اش مي توان با دقت بااليي پيش بيني كرد. به عنوان 
مثال، آيا يك جامعه، براي كس��ب عل��م و توليد دانش 
پاداش مي دهد يا براي داللي؟ آيا يك كشور، براي توليد 
پاداش مي دهد يا براي تجارت؟ حتي ممكن است يك 
كشور براي فساد پاداش دهد يعني افراد مي بينند انجام 
فساد و اختالس، تنبيه و مجازات كافي ندارد و چه بسا با 
يك محاسبه هزينه- فايده، به صرفه ببينند كه به فساد 
و اختالس روي بياورند. با توجه به اينكه در حال حاضر، 
بودجه سال 1400 كشور در مجلس شوراي اسالمي در 
حال بررسي است، جا دارد نمايندگان محترم به بودجه 
به عنوان يك بخش مهم از نظ��ام پاداش دهي جامعه و 
يك ابزار جهت دهي به تصميمات نگاه كنند. بنابراين، 
مساله اين است كه يكي از مهم ترين ابعاد تعيين نظام 
پاداش دهي يك جامعه را بودجه كل يك كشور تعيين 
مي كند. ضمن اينكه بودجه ساالنه بايستي در راستاي 
تحقق اهداف برنامه پنج ساله كشور تنظيم شود و به طور 
آشكار مشخص كند كه اين بودجه ساالنه كدام بخش از 
برنامه پنج ساله توسعه را پوشش مي دهد.اما نكته مهم 
ديگر، اين اس��ت كه تخصيص منابع كشور )مثل پول، 
منابع انساني، تجهيزات و امكانات( به طور اعم و تخصيص 
بودجه به طور اخص، معيار مي خواهد و مسووالن كشور 
بايستي مشخص كنند كه بر اساس چه ضابطه اي منابع 
كشور را تخصيص داده اند و ضابطه آنها براي اختصاص 
منابع به امور مختلف چه مالك يا مالك هايي بوده است. 
في الواقع، اين خأل دانشي در كشور ما وجود دارد كه هنوز 
الگوي معين و مدوني براي تخصيص منابع كشور تعيين 
نشده است و گويي يك رويكرد في البداهه در تخصيص 
منابع وجود دارد، غافل از اينكه بودجه يك كتاب شعر 
نيست، بلكه ...  ادامه در صفحه 3

تحليل  روز

نگاهي به دغدغه هاي مطرح 
صنايع توليدي كشور نشان 
مي دهد كه عمده چالش هاي 
پيش روي آن��ان متمركز بر 
سلسله فعاليت هاي مرتبط 
با زنجيره هاي تامين و توليد 
)تامين م��واد اولي��ه، تامين 
نقدينگ��ي، چالش هاي خط 
توليد و...( است و اين چالش ها س��بب شده از توجه 
و تمركز بنگاه توليدكننده به برخ��ي از فعاليت هاي 
نامحس��وس و گاه ديربازده نظير طراحي، تحقيق و 
توس��عه، بازاريابي، برندينگ و... كاسته شود. به واقع 
دس��ت  و پنجه نرم كردن صنايع كش��ور ب��ا نيازهاي 
اوليه و اساسي در حوزه تامين و توليد سبب شده كه 
ارزش فعاليت س��اير حلقه هاي زنجيره ارزش عمدتا 
مغفول بماند. در كنار اين موضوع بايد توجه داش��ت 
كه يكي ديگ��ر از مش��كالت كنوني صنايع كش��ور 
)خصوصا صنايع س��اخت محور نظي��ر لوازم خانگي( 
وجود ظرفيت ه��اي خالي بنگاه هاي توليدي اس��ت 
و متاس��فانه فقدان طرح ه��اي آماي��ش در صنايع و 
صدور مجوزهاي ايجاد و بهره ب��رداري واحدها بدون 

در نظر گرفتن ش��اخص هاي اقتص��ادي و رقابتي در 
كش��ور، از مهم ترين داليل بروز اين معضل است كه 
ضمن كاهش مقياس توليد اقتصادي اين دس��ته از 
بنگاه ها، عمال با باالرفتن قيمت تمام ش��ده، از توان 
رقابت محصوالت صنعتي كشور در بازارهاي داخلي 
و خارجي كاسته اس��ت. يكي از راهكارهايي كه براي 
حل معضل تعدد واحدهاي توليدي و ايجاد صرفه هاي 
مقياس در توليد مطرح مي شود، »ادغام و اكتساب« 
واحدهاي صنعتي اس��ت كه متاس��فانه چالش هاي 
متعدد عملياتي، حقوقي و... باعث ش��ده كه اين مهم 
مورد توج��ه واحده��اي توليدكننده ق��رار نگيرد. با 
اين حال مي ت��وان فرآيندهاي برون س��پاري كه به 
نوعي مدل��ي مقدماتي تر و س��هل الوصول تر از ادغام 
و اكتس��اب اس��ت را مورد توجه قرار داد. امروزه تنوع 
محصوالت و تخصصي  شدن سلسله فعاليت هاي در 
برگيرنده زنجيره ارزش صنعتي، سبب شده تا مقوله 
برون سپاري بسيار پررنگ تر از گذشته شود و تقريبا 
نمي توان بنگاه موفق جهان��ي را يافت كه از اين روش 
بهره نجويد. يك��ي از مصداق هاي بارز برون س��پاري 
»توليد بدون كارخانه« اس��ت. در اين فرآيند بنگاه با 
برون س��پاري فرآيندهاي توليدي، تمركز خود را بر 

صالحيت هاي اصلي و تخصصي خود استوار مي سازد 
و از درگي��ري در مجموعه چالش هاي بخش تامين و 
توليد اجتناب مي كند. برخي از مزاياي راهبردي اين 

فرآيند را مي توان به شرح زير برشمرد: 
1- ادغام تجارت وتوليد و غلبه نگاه تقدم بازار بر توليد 

در مقابل تقدم توليد بر بازار
2- جلوگيري از سرمايه گذاري هاي مجدد و در نتيجه 

ايجاد بنگاه هاي ناموفق
3- تخصص محوري در فعاليت هاي توليد و تجارت و در 

نتيجه توسعه سهم حلقه هاي ارزش افزاي غير توليدي
4- تسهيل ايجاد و توسعه برندهاي ملي و منطقه اي 
به واس��طه تمركز بر فعاليت هاي ن��رم توليدي نظير 
بازاريابي، برندسازي، خدمات پس از فروش و... )نظير 
ايجاد برند »خزر روش��ن« و موفقيت گذشته آن در 

بازارهاي آسياي ميانه( 
جداي از موارد فوق با توجه به ش��رايط حاكم بر فضاي 
كسب و كار كشور و سير نزولي تشكيل سرمايه در بخش 
توليد و صنع��ت از طرف بخش خصوص��ي و همچنين 
ناتواني دولت از سرمايه گذاري مكفي، توجه به روش هاي 
توليدي با حداقل سرمايه ثابت نظير توليد بدون كارخانه 
ادامه در صفحه 7 ضروري است.  
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هرچند در ابتداي هفته جاري، حس��ين علي اميري  
معاون پارلماني رييس جمهور  پيش بيني كرده بوده كه 
كار بر روي اليحه جديد بودجه تا پايان هفته جاري ادامه 
داشته باشد اما دولت باز هم به تعهدي كه مجلس داده 
بود عمل كرد و ظرف مهلت دو هفته اي از سوي رييس 
مجلس، اصالحات اليحه بودجه 1400 را يك ش��نبه 

شب اعالم كرد و صبح ديروز به مجلس تحويل داد.
اميري درباره فرايند طي شده در دولت تا رسيدن به اليحه 
جديد، توضيح داد: از جهت آيين نامه اي اختالف نظر حقوقي 
ميان دولت و مجلس وجود داشت كه دولت در نامه رسمي 
نظر خود را به مجلس ش��وراي اس��المي اعالم كرد. اما از 
آنجايي كه به هر حال كشور نبايد سال آينده خداي ناكرده 
فاقد قانون بودجه باشد و بودجه مهم ترين سند مالي سال 
آينده كشور است، آقاي رييس جمهوري توصيه كرد با اعالم 
مواضع حقوقي دولت، با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
همراهي و همدلي شود تا به يك فصل مشترك درباره اليحه 
و قانون بودجه 1400 برسيم. اصالحاتي كه در مرحله دوم 
بر اساس خواست مجلس انجام گرفت به نحوي است كه 
كاالهاي اساسي براي مردم در دسترس قرار بگيرد، دارو از 
ارز ترجيحي استفاده شود، درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي 
قابل وصول باش��د كه به مردم به ويژه اقشار آسيب پذير، 
كس��به خرد و كوچك فشار وارد نش��ود. اين اصالحات با 
رويكردهايي مانند اينكه مردم دچار مشكل نشوند، بودجه 
تورم زا نباشد و گراني به دنبال نداشته باشد، بودجه آينده 
فعاالن اقتصادي را با ابهام مواجه نكند، كاالهاي اساسي و 
نهاده هاي دامي با ارز ترجيحي در اختيار مردم قرار بگيرند، 
دارو با ارز 4۲00 توماني در اختيار مردم قرار بگيرد، اعمال و 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شد.با وجود صحبت دولت از 
همدلي كه در عمل با به دست گرفتن دوباره بودجه و اعمال 
اصالحات در مهلت قانوني مجلس خود را نشان داده اما آنچه 
كه از اصالحات اعالمي از سوي دولت بيرن مي آيد، به نظر 
همچنان بر خالف نظرات مجلس خواهد بود.نمايندگان 
مجلس يازدهم كه از نيمه آذر اليحه بودجه را تحويل گرفته 
و در كميسيون تلفيق به بررسي آن پرداختند، پس از حدود 
دو ماه طرحي را به صحن علني رساندند كه در بسياري از 
حوزه ها، فاصله اي قابل توجه با برنامه ابتدايي دولت داشت. 
با وجود تمام اين اصالحات نمايندگان به كليات راي منفي 
دادند تا اليحه بار ديگر به دس��ت دولت برسد. حاال دولت 
دوازدهم بار ديگر اليحه اي را در اختيار مجلس قرار داده كه 
بيش از آنكه به برنامه كميسيون تلفيق شباهت داشته باشد، 

به طرح ابتدايي دولت نزديك است.

  كاهش منابع عمومي
هرچند در اصالحيه ارايه شده از سوي دولت، منابع عمومي 
در نظر گرفته شده براي بودجه قدري افزايش يافته اما اين 
عدد هيچ شباهتي به نتايج بررسي هاي كميسيون تلفيق 
ندارد. منابع عمومي شامل درآمدها )ماليات و ساير درآمدها( 
و همچنين واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )درآمدهاي 
نفتي و فرآورده هاي آن و واگذاري اموال دولت( و واگذاري 
دارايي هاي مالي )فروش سهام شركت هاي دولتي و انتشار 
اوراق( مي شود كه در اليحه ۸41 هزار ميليارد تومان بود و با 
افزايش ۳۵.۹ درصدي به 114۳ هزار ميليارد تومان رسيد.

در بررسي اليحه در كميسيون تلفيق درآمدها از ۳1۷ هزار 
ميليارد به 4۳۹ هزار ميليارد افزايش يافت كه رشد ۳۸.4 
درصدي داش��ت. واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از ۲۲۵ 
هزار به ۳4۹ هزار ميليارد تومان با رشد ۵۵ درصدي رسيد 

كه در آن درآمدهاي نفتي از 1۹۹ هزار به ۲۳0 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت. همچنين در بخش دارايي هاي مالي 
منابع از ۲۹۸ هزار ميليارد با رشد 1۸.۹ درصدي به ۳۵4 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت.حاال دولت در اصالحيه 
اليحه، رقم نهايي منابع عمومي را ۸۵4 هزار ميليارد تومان 
در نظر گرفته است. سازمان برنامه درباره چگونگي اعمال 
اين تغييرات اعالم كرده: با توجه به اصالحات صورت گرفته 
در بخش بودجه عمومي، پيش بيني منابع و مصارف بودجه 
عمومي در سقف ۸۵4 هزار ميليارد تومان انجام شده است 
كه به تفكيك شامل ۳۶۶ هزار ميليارد تومان درآمد عمومي، 
۲۲۵ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي سرمايه اي و ۲۶۲ 
هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي هاي مالي اس��ت. در 
بخش كاهش هزينه ها تالش شد 40 هزار ميليارد تومان 
مصارف كاهش يافته و در هزينه ها صرفه جويي شود. در 
اصالحات به عمل آمده ميزان اعتبارات عمراني از حدود 
104 هزار ميلي��ارد تومان به 10۹ ه��زار ميليارد تومان 

افزايش يافته است.

  اعمال تدابير رهبري انقالب
يكي از اصلي ترين مسائلي كه در دوره بررسي اليحه بودجه 
در مجلس خود را نش��ان داد، اخت��الف نظر نمايندگان و 
دولت بر سر ميزان درآمدهاي نفتي و نحوه استفاده از آنها 
بود. در اين بين يكي از اصلي ترين مسائل، سهم صندوق 
توسعه ملي از منابع نفتي بود كه دولت درخواست مجوز 
رهبري انقالب براي برداشت از رقم افزايش واريزي به اين 
صندوق را داشت. بر اساس قوانين توسعه، در سال آينده بايد 
از مجموع درآمدهاي نفتي، ۳۸ درصد به صندوق توسعه 
ملي واريز شود اما با توجه به شرايط خاص كشور و درگيري 
با كرونا و تحريم هاي امريكا، دولت در سال هاي گذشته با 
دريافت مجوز، ۲0 درصد از درآمدها را به صندوق مي ريخت 
و مابقي را براي مديريت اعتبارات هزينه مي كرد. رهبري در 

رابطه با بودجه سال آينده اعالم كردند كه امكان استفاده از 
سهم صندوق با يك تبصره مهم وجود خواهد داشت و حاال 
دولت در اصالحيه بودجه، اين تبصره را اجرايي كرده است.

سازمان برنامه در اين رابطه توضيح داده: دراجراي دستور 
مقام معظم رهبري، س��هم صندوق توسعه ملي از منابع 
حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تاسقف يك 
ميليون بش��كه در روز و خالص صادرات گاز، ۲0 درصد و 
مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي، 
۳۸ درصد تعيين شده است، بر اين اساس سهم استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي از ۷۵ هزار ميليارد تومان در بخش 
واگذاري دارايي هاي مالي به ۳۶ هزار ميليارد تومان كاهش 
يافته است به عبارتي ميزان وابستگي بودجه به تسهيالت 
صندوق توسعه ملي حدود 40 هزار ميليارد تومان كاهش 
يافته اس��ت. همچنين براساس تدابير ايشان بازپرداخت 
اقس��اط وام هاي صندوق توسعه ملي به دولت كه در سال 
1400 سررسيد مي شوند نيز در مصارف بودجه عمومي 

پيش بيني شده است.

  ارز ترجيحي مي ماند؟
با برطرف ش��دن ابهام مجلس در رابطه با سهم صندوق 
توسعه، به نظر مي رسد يكي از اصلي ترين اختالف نظرها 
همچنان به جاي خود باقي مانده و آن سرنوشت ارز 4۲00 
توماني در اليحه بودجه سال آينده است. دولت در سه سال 
گذشته براي تعدادي از كاالهاي اساسي اين ارز را تخصيص 
مي داد اما با توجه به افزايش انتقادات درباره نحوه هزينه كرد 
آن، مجلس اعالم كرد كه اين ارز را حذف خواهد كرد و منابع 
حاصل از آنكه در اليحه ابتدايي دولت هشت ميليارد دالر 
در نظر گرفته شده بود به كمك به معيشت مردم اختصاص 
مي يابد.با اين وجود نمايندگان دولت بارها اعالم كردند كه 
از نظرشان، حذف اين ارز به يك موج تورمي جديد منجر 
خواهد شد و موافق آن نيستند. حاال در اصالحيه دولت، از 

مجلس تقاضا شده يك مجوز شش ماهه براي باقي ماندن 
ارز ترجيحي بدهد. به اين ترتيب دولت گفته تا زماني كه 
در مرداد ماه كابينه جديد كار خود را آغاز مي كنند، اين ارز 
پرداخت شود و پس از آن دولت بعدي درباره ماندن يا نماندن 
اين ارز تصميم گيري كند. سازمان برنامه در اين رابطه نيز 
گفته: مقرر شده به دولت اجازه داده شود در شش ماهه اول 
سال 1400 و براساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي 
و بين المللي كش��ور نسبت به تغيير تمام يا بخشي از نرخ 
ترجيحي كاالهاي اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را صرف 
تامين معيشت مردم )ETS( اساسي به نرخ سامانه معامالت 
الكترونيكي كند. درخصوص تامي��ن ارز ترجيحي براي 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي حسب اهميت تامين 
كاالهاي اساسي، ارز مورد نياز به صورت ترجيحي تامين 
شده، اما مقرر شد به صورت تدريجي حذف و منابع حاصله 
صرف معيشت مردم شود. وي با اشاره به اينكه اجازه تعديل 
حقوق ورودي واردات هم به دولت داده ش��ده است گفت: 
با توجه به دغدغه مهم نمايندگان مجلس در مورد تأمين 
ارز ترجيحي براي دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز آحاد 
مردم، منابع ارزي ترجيحي براي اين منظور تأمين شده 
است. تعرفه گمركي براي واردات دارو، تجهيزات پزشكي، 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات كماكان به نرخ 
ترجيحي انجام مي شود و ساير كاالها با نرخ روز خواهد بود.

هرچند دولت از برخي خواسته هاي ابتدايي خود در بودجه 
صرف نظر كرده اما به نظر مي رسد كه همچنان به برخي 
اصول ابتدايي در اليحه پايبند است و اين اصالحات فاصله 
قابل توجهي تا نظرات كميسيون تلفيق دارد. با توجه به 
اينكه بر خالف آذر ماه، اين بار مجلس كال يك ماه فرصت 
دارد تا بودجه را تصويب كند، بايد ديد اين بار نمايندگان 
از خواسته هاي خود كوتاه مي آيند يا همچنان با تاكيد بر 
اصالحات جدي، بودجه را به مسير تصويب چند دوازدهمي 

در پايان سال خواهند برد.

رهنمود

سياست
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سخنراني رهبر معظم انقالب
در سالروز قيام مردم تبريز

حضرت آيت اهلل خامنه اي به  مناس��بت سالروز قيام 
۲۹ بهمن مردم تبريز در سال 1۳۵۶، از طريق ارتباط 
تصويري با مردم آذربايجان ش��رقي سخن خواهند 
گف��ت. اين برنامه س��اعت ۳0: 10 روز چهارش��نبه 
۲۹ بهمن، به صورت زنده از شبكه هاي رسانه  ملي و 
 KHAMENEI.IR همچنين از پايگاه اطالع رساني
و حساب هاي اين پايگاه در شبكه هاي اجتماعي پخش 
خواهد شد. هر سال به مناسبت سالروز قيام مردم تبريز 
در ۲۹ بهمن 1۳۵۶، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم 
استان آذربايجان ش��رقي، با حضور در حسينيه  امام 
خميني )ره( با رهبر انقالب ديدار مي كردند كه به علت 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با ويروس 
كرونا، اين ديدار از طريق ارتباط تصويري با مردم حاضر 

در مصالي تبريز انجام خواهد شد.

سياست هاي ايران موجب 
شكست امريكا شد

 مش��اور فرمان��ده كل قوا با بيان اينكه سياس��ت هاي 
راهبردي جمهوري اس��المي و همكاران و ش��ركاي 
بين المللي و كشورهاي همسو در شكست استراتژي 
سازمان هاي اطالعاتي امريكا و صهيونيست ها و برخي از 
كشورهاي منطقه با موفقيت روبرو و سياست هاي جبهه 
مقابل باشكست مواجه ش��ده وتاكيد كرد كه قدرت و 
نفوذ سياس��ي جبهه مقاومت در منطقه غرب آسيا رو 
به افزايش و ايران به عنوان يك قدرت در غرب آسيا به 
پيروزي رسيده و عالمت روشن آن را در آينده نزديك 
به عنوان خروج ارتش تروريستي امريكا از منطقه غرب 
آسيا مشاهده خواهيد كرد.سردار سرلشكر پاسدار يحيي 
رحيم صفوي، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم 
كل قوا در همايش تحوالت ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك 
جنوب غرب آس��يا در قرن ۲1 كه به همت انجمن ژئو 
پليتيك ايران و س��ازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 
برگزار شد با اشاره به افول امپراتوري امريكا در مقياس 
جهاني در دهه سوم قرن بيست و يكم گفت: روزگاري بر 
اين عالم گذشته است كه حتي صحبت از مبارزه با قدرت 
بي رقيب دنيا يعني امپرات��وري امريكا مضحك - غير 
معقول و حتي رمان خيالي محسوب مي شد.وي افزود: 
هم اكنون در آستانه سال جديد 1400 هجري شمسي 
و ورود به قرن پانزدهم شمسي و دهه سوم قرن بيست 
و يكم ميالدي شاهد رخدادهايي براي استدالل افول و 
سقوط امپراتوري امريكا در مقياس جهاني در دهه سوم 
قرن هستيم.سرلشكر صفوي ادامه داد: اياالت متحده در 
تشكيل تنها ابرقدرت جهاني يا قدرت هژمون امريكايي 
براي برتري قدرت اقتصادي، توانايي نظامي و رهبري 
و مديريت سياسي جهان حتي در مسائل ايدئولوژيك 
و فرهنگي جهان شكست خورده است. رييس انجمن 
ژئوپليتيك ايران با اشاره به عالئم افول و سقوط امپراتوري 
امريكا گفت: عالئم افول و سقوط امپراتوري امريكا ريشه 
در تغيير و تحوالت دروني جامعه و سياستمداران امريكا 
دارد و در انتخابات اخير اين افول براي همه انديشمندان 
علوم سياسي، اقتصاد دان ها و جامعه شناسان آشكار 
شد و رييس جمهور سابق مغرور و فاقد شعور سياسي و 
بين الملل و تروريست امريكا آخرين تيشه را به ريشه هاي 
فاسد اين امپراتوري زد.سرلشكر صفوي با اشاره به داليل 
بيروني افول قدرت امريكا گفت: لش��كر كشي نظامي 
و اشغال دو كشور مسلمان مظلوم افغانستان و عراق و 
گير افتادن و هزينه كردن بيست ساله منابع اقتصادي 
و انساني امريكا و ناتو در صحراهاي عراق و كوه هاي سر 
به فلك كشيده افغانستان و استفاده رقباي استراتژيك 
امريكا يعني چين در بعد اقتصادي و روسيه براي حفظ 
خود و حتي افزايش قدرت نظامي از اين شرايط از ديگر 
داليل افول قدرت امريكا است. بررسي اف اي تي اف در 
مراحل پاياني است.  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: بررسي FATF مراحل پاياني را طي مي كند و به 
 FATF احتمال قوي تا پايان سال، نتيجه بررسي موضوع
در مجمع تشخيص مصلحت نظام را اعالم مي كنيم. 
 FATF محسن رضايي آخرين تحوالت بررسي موضوع
در مجمع تشخيص مصلحت نظام را شرح داد. رضايي 
گفت: موضوع FATF كه بنا به دستور مقام معظم رهبري 
تمديد مهلت شد، آخرين بررسي هايش در مجمع دارد 
به پايان مي رسد، سواالت كارشناسي كه اعضاي مجمع 
داشته اند هم بايد از طريق پژوهشگران كامل مي شد. قبال 
كار شده بود ولي كامل نبود، هم از سوي مقامات دولتي و 
هم نمايندگان محترم مجلس جديد كه در حقيقت آنها 
اين اختالفي را براي ما فرستاده اند، بايد بررسي مي شد و 
تقريبا مي توانم بگويم كه در اين روزهاي آخر، بررسي ها 
تكميل مي شود و به پايان مي رسد.وي افزود: اسفندماه 
فرصت خوبي است كه ما در كميسيون مشترك مجمع 
كه از تركيب اعضاي سه كميسيون تشكيل شده اين 
بررسي ها را به شور مي گذاريم و پيشنهاد نهايي را تهيه 
مي كنيم تا در صحن مجمع مطرح كنيم. احتمال قوي 
مي دهم كه تا پايان امس��ال، ما بتوانيم نتيجه را اعالم 
بكنيم. رضايي تصريح كرد: نمي توانيم پيش بيني كنيم 
كه سرانجام بررسي ها چه مي شود. آقاي دكتر روحاني 
پيشنهاد دادند كه يك شرطي اضافه بشود كه ما اطالعات 
مربوط به دور زدن تحريم ها را به طرف مقابل ندهيم و اين 
بايد بررسي شود كه آيا اين شرط امكانپذير است كه ما 
همه اطالعات را در اختيار دبيرخانه FATF قرار بدهيم 
اما اطالعات مربوط به دور زدن تحريم ها را مي توانيم در 
اختيارشان قرار ندهيم يا نه؟ لذا اين هنوز بحث نشده 
است و به نتيجه نهايي در موردش نرسيده ايم. رضايي 
گفت: بررسي هاي ما مي گويد كه دو فرضيه وجود دارد. 
بعضي ها كه در اقليت هس��تند مي گويند مي شود كه 
اطالعات مربوط ب��ه دور زدن تحريم ها را به دبيرخانه 
FATF نگوييم و اكثريت در كميسيون مشترك معتقدند 
كه چنين كاري نمي شود. بايد منتظر باشيم ببينيم در 
صحن مجمع هم تركيب اقليت و اكثريت همين گونه 

است يا اقليت و اكثريت ديگري شكل مي گيرد.

مصارف بودجه اصالحي
13 درصد رشد كرد

يك نماينده مجلس با بيان اينكه، روز گذشته اصالحيه 
اليحه بودجه 1400 در اختيار نمايندگان قرار گرفت، 
گفت: مصارف بودجه اصالحي نس��بت به اليحه اوليه 
حدود 1۳ درصد رشد كرده است.عليرضا نظري با بيان 
اينكه، بر اساس اصالحيه اليحه بودجه 1400، جمع كل 
مصارف بودجه به ۸۵4.۶ هزار ميليارد تومان تغيير كرده 
است، گفت: در ابتدا مصارف بودجه ۸41 هزار ميليارد 
تومان بود كه بعد از نامه رييس جمهور به مجلس اين 
رقم به ۸۵۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود اما با 
اصالحات انجام شده اين رقم حدود400 ميليارد تومان 
كاهش يافته اس��ت. وي با بيان اينكه، مصارف بودجه 
اصالحي نس��بت به اليحه اوليه حدود 1۳ درصد رشد 
كرده است، تاكيد كرد، اعتبارات هزينه اي در ابتدا ۶۳۷ 
هزار ميليارد توم��ان بود كه در اليحه اصالحي به ۶۵۲ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه بر اين اساس رشد 
1۵ درصدي را شاهد بوده است. بر اين اساس اعتبارات 
هزينه اي ملي واستاني ۵۵۶ هزار ميليارد تومان بوده و 10 
درصد رشد كرده و رديفهاي متفرقه نيز ۹۶ هزار ميليارد 
تومان لحاظ شده كه رشد ۵ درصدي داشته است. اين 
نماينده مجل��س در خصوص جزيي��ات ديگر بودجه 
اصالحي 1400 گفت: اعتبارت تملك دارايي سرمايه اي 
از 104 هزار ميليارد تومان به 10۹ هزار ميليارد تومان 
تغيير كرده اس��ت ك��ه اين فصل ش��اهد افزايش 4.۸ 
درصدي بوده است. همچنين مجموع اعتبارات تملك 
س��رمايه اي ملي نيز 4۵ هزار ميليارد تومان و اعتبارت 
سرمايه اي استاني 1۷.۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده است. نظري ادامه داد، اعتبارات تملك دارايي ملي 
نيز از 100 هزار ميليارد تومان به ۹۳ هزار ميليارد تومان 
كاهش يافته است. بر اين اساس بازپرداخت اصل اوراق 
اس��المي از ۸0 هزار ميليارد تومان به ۷0 هزار ميليارد 

تومان تنزل يافته است.

اصالح جدي در بودجه
صورت نگرفته است

عضو كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 1400، گفت: 
دولت اصالحات اساس��ي همچون اصالح ضابطه هاي 
شركت هاي دولتي، كاهش هزينه هاي بسيار در بخش 
مصارف و كاهش جدي اوراق مال��ي در اليحه بودجه 
سال 1400 اعمال نكرده است.مالك شريعتي با اشاره 
به برخي از ايراداتي كه همچنان در اليحه بودجه پس از 
اصالح توسط دولت وجود دارد، گفت: با توجه به اينكه 
عمال اصالح جدي��د و جدي در اليحه صورت نگرفته و 
در اين اصالحيه فقط اليحه خود دولت اصالح ش��ده و 
به گزارش كميسيون تلفيق توجه اي نشده است، اين 
مساله نشان مي دهد كه دولت پذيرفته آنچه مجلس 
رد كرد "كليات اليحه دولت " بوده است. نماينده مردم 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: به غير از اعمال نامه رهبري 
و حذف چند تبصره و جداولي -كه متناسب با همين 
موضوع بود- و كمي ه��م افزايش درآمدهاي مالياتي، 
اصالحات اساسي ديگري همچون اصالح ضابطه هاي 
شركت هاي دولتي، كاهش هزينه هاي بسيار در بخش 
مصارف و كاهش جدي اوراق مالي صورت نگرفته است.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه مجلس اصالحات مدنظر خود را در كميسيون 
تلفيق بر اليحه بودج��ه در جنبه هايي همچون ارتقاء 
شاخص عدالت و حذف رانت ها اعمال خواهد كرد، افزود: 
اگر صحن علني كليات را تاييد كند كميسيون تلفيق 

اصالحات الزم را بر اليحه اعمال مي كند.

تغيير معناداري در بودجه نمي بينيم
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
اليحه بودجه اصالح ش��ده توس��ط دولت همچنان 
نمي تواند پاسخگوي مسائل بودجه  اي كشور باشد 
لذا حتما بايد در تلفيق چكش كاري ش��ود. عليرضا 
سليمي با اشاره به برخي از ايراداتي كه همچنان در 
اليحه بودجه پس از اصالح توسط دولت وجود دارد، 
گفت: متاسفانه موضوعات مهمي همچون حمايت از 
معيشت مردم و رفع تبعيض در بودجه همچنان در 
بودجه لحاظ نشده اند.نماينده مردم محالت و دليجان 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مجلس توقع 
اصالح س��اختاري بودجه را از دولت داشت، گفت: با 
توجه به اينكه دولت ۲ س��ال اس��ت بر روي موضوع 
اصالح ساختار بودجه مانور مي دهد انتظار بود؛ اين 
اصالحات ساختاري را در اليحه بودجه 1400 لحاظ 
كند اما متاس��فانه تغيير چنداني در ساختار اليحه 
اصالح شده اي -كه امروز به مجلس تقديم كرد- ديده 
نمي ش��ود. وي بودجه تهيه ش��ده را تورم زا دانست 
و گفت: در مس��ائل مهمي مانند وابس��تگي بودجه 
به نفت و كمك به معيش��ت مردم تغيير معناداري 
ديده نمي شود ضمن اينكه نحوه توزيع ارز شفافيت 
الزم را ندارد لذا نگراني ادامه اس��تفاده افراد خاص از 
منابع عمومي وجود دارد. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه همچنان 
اش��كاالت جدي در موضوعاتي مانند واگذاري ها و 
انتش��ار اوراق -كه به معناي آينده فروشي است- در 
اين اصالحيه ديده مي شود، اظهار كرد: معتقدم اين 
بودجه نمي تواند پاسخگوي مسائل بودجه  اي كشور 
باشد لذا حتما بايد در تلفيق چكش كاري شود. دست 
رانت خواران بايد كوتاه شود عضو كميسيون آموزش 
مجلس با بيان اينكه متأسفانه اليحه بودجه تغييرات 
چنداني نداشته است، گفت: توجه به چرخه توليد و 
قطع دست رانت خوران از اصولي است كه مجلس از 
آن كوتاه نخواهد آمد. مهرداد ويس كرمي با اشاره به 
بازگشت اليحه بودجه از جانب دولت به مجلس، اظهار 
كرد: تأكيد اكثريت نمايندگان مجلس بر اين است كه 
اليحه بودجه بايد بر اساس احكام كلي كه مورد قبول 
و تصويب مجلس است، تنظيم شود كه بررسي هاي 
اوليه نشان مي دهد اليحه بودجه بازگشتي از دولت، 

تغييرات محسوسي با اليحه اوليه نداشته است.

ارز ترجيحي مي ماند، منابع عمومي تكان نمي خورد

معاون اول رييس جمهور: 

بازگشت بودجه به مدار دولت

مهم ترين جهت گيري اقتصاد در تحريم، افزايش صادرات است
دهمين جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور 

به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
معاون اول رييس جمهور در ابتداي اين جلس��ه با اش��اره 
به حادثه آتش س��وزي در پايانه مرزي اسالم قلعه، گفت: 
كشورهاي افغانستان و عراق جزو بزرگ ترين بازارهاي هدف 
صادراتي ايران هستند كه بيشترين حجم صادرات به اين 
كشورها انجام مي شود و بايد براي تداوم روند تجارت خارجي 
دو كشور، همه امكانات الزم براي سازماندهي و تجهيز مجدد 

اين مرز را به كار بگيريم.
وي گفت: مرزهاي زميني مهم ترين مسير صادرات و 
واردات به كشور به ويژه در دوران تحريم بوده است و 
ضروري است در تعامل و همكاري با كشور افغانستان به 
آسيب هاي ناشي از اين حادثه و بازگشايي مرز دوقارون 

درسريعترين زمان ممكن رسيدگي كنيم.
 جهانگيري سپس با تجليل از عملكرد بخش خصوصي و 
ش��ركت هاي دولتي و عمومي در دوران تحريم براي رفع 
نيازهاي كش��ور، گفت: در دوران تحريم كار بزرگي انجام 
شد تا خيال كساني كه فكر مي كردند اقتصاد ايران زمين 
گير مي شود، باطل شود. آنها تصور مي كردند با جلوگيري 
از فروش نفت و ساير كاالها، مانع از رسيدن ارز و به تبع آن 
تامين كاالهاي اساسي و مواد اوليه به ايران مي شوند اما به 
فضل الهي و همت هم��ه صادر كنندگان و وارد كنندگان 
ايران از اين مرحله س��ربلند خارج شد. به ويژه در ده ماهه 
اخير كه سال سختي از نظر اقتصادي را پشت سر گذرانديم، 
سالي كه همه كساني كه مسووليت داشته اند، مي دانند 
جزو سخت ترين س��ال هاي پس از وقوع انقالب اسالمي 
بود. مقطعي كه حتي وقتي به درآمدهاي نفتي كشور نگاه 
مي كنيم قابل مقايسه با سخت ترين شرايط دوران جنگ 

تحميلي نيز نيست.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: آنچه باعث شد 
اقتصاد كشور متوقف نشده و توليد و واردات كاال انجام 
شود، همت صادر كنندگان و وارد كنندگان كشور بود 
كه بايد همواره از آنان حمايت و قدرداني ش��ود، البته 
ممكن است در كنار هر بخشي برخي سوءاستفاده هايي 

انجام شود كه بايد مطابق قانون با آنان برخورد شود.
وي تاكيد كرد: حتماً مهم ترين جهت گيري اقتصاد كشور 
پ��س از عب��ور از دوران تحريم، افزايش صادرات كش��ور 
اس��ت و بايد همه مردم و فعاالن اقتصادي بدانند كه اگر 
برخي مق��ررات در دوران تحريم مطابق ش��رايط جنگ 
اقتصادي تدوين شد، دولت طرفدار رفع محدوديت براي 
صادر كنندگان كاال است و به جز موانع تعرفه اي و فني نبايد 

مانع ديگري بر سر راه صادرات و واردات كشور باشد.
جهانگيري با اشاره به اينكه قوانين مربوط به تجارت 
بايد شفاف و روشن باشد تا فعاالن اين بخش بتوانند 
به خوبي آينده فعاليت خود را پيش بيني كنند، گفت: 
فعاالن اين عرصه بدانند هيچ مس��وول و كارشناسي 
نمي تواند براي فعاليت سالم آنها محدوديت ايجاد كند. 
قطعًا تصميماتي كه در دوره جنگ اقتصادي اتخاذ شد 

در شرايط عادي برطرف خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور گفت: همه قوانين بايد در خدمت 
صادر كنندگان كاال و خدمات باشد، معافيت هاي مالياتي 

موضوعي اس��ت كه در همه كشورهاي دنيا براي تشويق 
صادر كنندگان ارايه مي شود. قوانين دايم كشور را نبايد با 
قانون بودجه يكساله اصالح كرد تا فعاالن اقتصادي كشور 

نسبت به امنيت فعاليت خود اطمينان داشته باشند.
وي با تاكيد بر رفع مشكالت مربوط به زيرساخت هاي حوزه 
صادرات، به موضوع حمل بار به شكل يكسره به كشورهاي 
همسايه اشاره كرد و گفت: همه روساي كميسيون هاي 
مشترك ايران با كشورهاي همسايه بايد با كمك وزارت 
راه و شهرسازي، مشكالت مربوط به زيرساخت ها و افزايش 
صادرات خصوصًا حمل و نقل با كش��ورهاي همس��ايه را 

برطرف نمايند.
وي افزود: از آتش سوزي كه در گمرك كشور دوست 
و همسايه افغانس��تان اتفاق افتاد، متاسف هستيم و 
بايد با درس آموزي از اين حادثه، نقاط آسيب پذير را 
شناسايي و با همراهي همه دستگاه ها، زيرساخت هاي 
م��ورد ني��از را فراهم كنيم ت��ا تجار و مردم و ش��بكه 
حمل و نقل كشور اطمينان داشته باشند كه از بابت 

حوادث غيرمترقبه خسارت نخواهند ديد.معاون اول 
رييس جمهور با اش��اره به موضوع حمل و نقل توسط 
كانتينر هاي يخچال دار و كش��تي هاي رو � رو، گفت: 
تفاه��م خوبي بين وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و 
صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا مشكالت مربوط 
به حمل كاالهاي نيازمند به اين امكانات برطرف شود.

وي همچنين با اش��اره به موضوع نوسازي ناوگان حمل 
و نقل دريايي كشور، گفت: در اين دولت مصوبه خوبي براي 
نوسازي لنج ها و جايگزين سازي آنها با كشتي هاي جديد 
به تصويب رسيده تا مش��كالت مربوط به قوانين جديد 
دريانوردي و حمل كاال به كشورهاي حاشيه خليج فارس 
مرتفع ش��ود. اين طرح مي تواند با توجه به ظرفيت توليد 
كشتي هاي كوچك در استان هاي بندري جنوب كشور 
نظير هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان 
موجب اش��تغال زايي و تحول اقتصادي شود. حتمًا بايد 
تأمين اعتبار الزم براي پرداخت وام هاي دراز مدت با بهره 
كم به فعاالن اين بخش انجام شود تا صاحبان لنج ها از اين 

طرح استقبال كنند.
جهانگيري با تاكيد بر استفاده از ظرفيت خوبي كه از توافق 
كشورهاي اوراسيا براي افزايش تجارت خارجي ايجاد شده 
است، اظهار داشت: يكي از مهم ترين ظرفيت هاي كشور 
بحث توافق هاي چندجانبه نظير اوراس��يا، اكو، دي ۸ و ... 

است كه بايد از آنها براي افزايش صادرات استفاده نمود.
مع��اون اول رييس جمه��ور گف��ت: حفاظ��ت از 
كريدورهاي حمل و نقل براي ايران مس��اله اي مهم 
اس��ت. شرايط كش��ور مي طلبد تا از اس��تعدادهاي 
خدادادي نظير موقعيت جغرافيايي و بحث ترانزيت 
كشور صيانت كنيم. قطعًا اين ظرفيت جزو مولفه هاي 
اصلي اقتدار ايران اس��ت كه بايد اي��ن كريدورها به 
س��رعت براي حمل و نقل جاده اي به ريلي و دريايي 
تكميل كرد. وي گفت: اين كريدورهاي ترانزيتي بايد 
چن��ان درحوزه تجارت دنيا فعال و در حال توس��عه 
باشد كه همه احس��اس كنند مسير ايران امن ترين 

و اقتصادي ترين مسير براي تجارت جهاني است.



گروه بانك و بيمه |
قائم مقام بانك مركزي، شيوع كرونا از اواخر سال 1398 را 
نيز شوك منفي ديگري به اقتصاد كشور، به ويژه بخش هاي 
خدماتي دانست و گفت: عليرغم تمام چالش ها و مشكالت 
موجود، رشد اقتصادي در فصل دوم سال 1399 مثبت شد 
)با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد( كه اين امر حاكي 
از تاب آوري و استحكام باالي اقتصاد كشور است.كميجاني 
به شرايط ويژه اي كه اقتصاد كشور با خروج امريكا از برجام 
و بازگشت تحريم هاي ظالمانه مواجه شده بود، اشاره كرد 
و گفت: از يك سو اقتصاد كشور به واسطه كاهش صادرات 
نفت و كاهش دسترسي به منابع ارزي، تحريم هاي بانكي و 
سخت تر شدن تجارت خارجي و همچنين تقويت انتظارات 
منفي نس��بت به جريان درآمدهاي ارزي، با شوك ارزي 
و تورمي مواجه ش��د و از سوي ديگر، با توجه به وابستگي 
بودجه دولت ب��ه نفت و كاهش ص��ادرات و وصولي هاي 
حاصل از صادرات نفت، تأمين منابع الزم جهت پوشش 
هزينه هاي بودجه دولت نيز با مشكل جدي روبرو شد.وي 
افزود: عالوه بر اين، دولت به جهت حمايت از اقشار مختلف 
مردم، ناگزير به تخصيص منابع ارزي ارزان قيمت به منظور 
تامين كاالهاي اساسي و دارو بود. در چنين شرايطي، اگر چه 
تدابير و سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت و بانك مركزي 
تا حدودي از گس��ترش آسيب هاي اقتصادي جلوگيري 
كرد، ليكن عمده فعاليت هاي اقتصادي كشور تحت تاثير 
قرار گرفت و اقتصاد كشور در سال هاي 1397 و 1398 با 
رشد منفي به ترتيب معادل 5.4- و 6.5- درصد مواجه بود. 
رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال هاي 1397 و 1398 
به ترتيب معادل 1.8- و 1.1 درصد بود. اين مقام مسوول 
پولي و بانكي، شيوع كرونا از اواخر سال 1398 را نيز شوك 
منفي ديگري به اقتصاد كشور، به ويژه بخش هاي خدماتي 
دانست و گفت: عليرغم تمام چالش ها و مشكالت موجود، 
رشد اقتصادي در فصل دوم سال 1399 مثبت شد )با نفت 
5.1 درصد و بدون نف��ت 3.2 درصد( كه اين امر حاكي از 

تاب آوري و استحكام باالي اقتصاد كشور است.

    فروش اوراق مالي اسالمي
كميجاني به برنامه هاي گسترده بانك مركزي در زمينه 
سياس��ت گذاري پولي و اس��تفاده از ابزارهاي سياستي 
غيرمس��تقيم )نظير عملي��ات ب��ازار ب��از( و چارچوب 
سياست گذاري پولي هدف گذاري تورم اشاره كرد و گفت: 
بانك مركزي با بهره گيري از ابزار اوراق مالي اسالمي دولت 
در عمليات بازار باز و با جلوگيري از پولي ش��دن كسري 
بودجه، ضمن پيگيري هدف تورمي خود و همراه با كنترل 
و مديريت پولي و نرخ هاي سود در بازار بين بانكي، زمينه 
مساعدي براي مديريت نقدينگي بانك ها و اصالح رابطه 
مالي ميان س��ه نهاد دولت، بانك مرك��زي و بانك ها را در 

بلندمدت فراهم ساخت.
وي افزود: در اين راس��تا، فروش اوراق بدهي دولت توسط 

كارگزاري بانك مركزي به ميزان 106.7 هزار ميليارد تومان 
طي 37 حراج برگزار شده در سال جاري تا تاريخ 21 بهمن 
ماه 1399، نقش موثري در پرهيز از پولي ش��دن كسري 

بودجه دولت داشته است.
عضو هيات عامل بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي 
و پايه پولي در پايان دي ماه 1399 نس��بت به پايان سال 
قبل، به ترتيب به 30.1 و 18.8 درصد رس��يد، افزود: اين 
در حالي است كه عليرغم شرايط دشوار اقتصادي متاثر از 
شيوع كرونا و لزوم استفاده از منابع بانكي براي تخفيف آن 
و همچنين كسري بودجه دولت در سال جاري، با مديريت 
و مقاومت بانك مركزي، رش��د پايه پولي به نحو مناسبي 

كنترل شده است.
وي تصريح كرد: خوشبختانه تحت تاثير تعديل انتظارات 
تورمي و كاهش التهابات در بازار ارز و نمايان شدن اثرات كلي 
آن بر تحوالت شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي، روند 
نزولي نرخ تورم ماهانه كه از آذرماه 1399 آغاز شده بود، در 
دي ماه نيز تداوم يافت. تحوالت پولي كشور نيز چنين تغيير 
روندي را در تحوالت تورم تاييد مي كند، به نحوي كه رشد 
دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهرماه 1399، به 63.8 
درصد در دي ماه كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري 
سپرده ها در ماه هاي اخير بوده و تاييدي بر كاهش انتظارات 
تورمي اس��ت. قائم مقام رييس كل بانك مركزي در ادامه 
سخنان خود اقدامات و سياست هاي موثر بانك مركزي به 
عنوان نهاد حاكميتي و همراهي موثر شبكه بانكي در جهت 
كمك به دولت براي مقابله با آثار اقتصادي كرونا اشاره كرد و 
گفت: از جمله اين اقدامات مي توان به مساعدت هاي الزم در 
خصوص تعويق سه ماهه اقساط تسهيالت قرض الحسنه )از 
اول اسفندماه 1398 تا پايان ارديبهشت ماه 1399(، امكان 
دريافت خدمات بانكي از سوي بنگاه ها و اشخاص حقيقي 
كه چك برگشتي داشته اند )ضمن محفوظ ماندن حقوق 

ذي نفعان چك هاي برگشتي( اشاره كرد.

وي افزود: اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا 
مبني بر اعط��اي 750 هزار ميليارد ريال تس��هيالت به 
خانوارهاي يارانه بگير و واحدهاي توليدي آس��يب ديده، 
به طوري كه معادل 250 هزار ميليارد ريال از سپرده قانوني 
بانك ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي آزاد شده 
و 500 هزار ميليارد ريال ديگر از محل منابع داخلي بانك ها 
تامين شود، از ديگر اقدامات موثر بانك مركزي براي حمايت 

از اقشار آسيب ديده از شيوع كرونا به شمار مي رود.
كميجاني با بيان اينكه بيش از 285.6 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت يك ميليون توماني به حدود 21.6 ميليون خانوار 
يارانه بگير و حدود 7 ميليون خانوار يارانه بگير معيشتي 
پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاريخ 20 بهمن ماه 1399، 
از كليه واحدهاي كس��ب و كار آسيب ديده ناشي از كرونا 
حدود 380.1 هزار واحد كسب و كار با حدود 656.8 هزار 
نفر شاغل در مجموع 83.8 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
دريافت كرده اند.وي افزود: در خصوص اعطاي تسهيالت 
به واحدهاي حمل و نقل مس��افري برون شهري )هوايي، 
دريايي و ريلي( تاكنون حدود 20 هزار ميليارد ريال به 30 
شركت پرداخت شده است. همچنين تسهيالت كمك 
وديعه اجاره مسكن به 197.7 هزار نفر، جمعاً به مبلغ 41.4 

هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.
قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد: بنابراين، در مجموع از 
محل اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا تاكنون 
حدود 430.8 هزار ميليارد ريال تسهيالت به خانوارهاي 
يارانه بگير و واحدهاي توليدي آس��يب ديده و همچنين 
تسهيالت كمك وديعه اجاره مسكن پرداخت شده و اين 
پرداخت ها كماكان تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت. 

    ريسك هاي نظام بانكي كشور 
به گفته اين عضو هيات عامل بانك مركزي، تجربه بحران 
كرونا در سال 2020 نشان داد كه تا چه ميزان بايد بانك ها و 

موسسات اعتباري در جذب شوك هاي عملياتي و حوادث 
غيرمترقبه از آمادگي الزم برخوردار باشند. وي در اين زمينه 
تاكيد كرد: براساس رهنمودهاي كميته بال در سال 2020، 
هيات مديره بانك ها براي ارتقاي تاب آوري عملياتي بايد 
س��ناريوها و برنامه ريزي دقيقي براي مواجهه با بحران ها 
و حوادث مختلف )نظير جنگ، سيل، زلزله و همه گيري 

بيماري ها( داشته باشند.
كميجاني اف��زود: همچني��ن الزم اس��ت بانك ها و 
موسسات اعتباري با بازنگري در فرآيندها و رويه هاي 
كاري در جهت اصالح و بهينه سازي مدل كسب و كار 
خود بر بس��تر ديجيتال و فناوري هاي ارتباطي نوين 

اهتمام بيشتري داشته باشند.
وي به كاهش نقش اسكناس و مسكوك در مبادالت روزمره 
آحاد جامعه به دليل گسترش و تنوع خدمات ارايه شده در 
بس��تر نظام هاي پرداخت الكترونيكي اشاره كرد و گفت: 
بانك مركزي به همراه ساير اركان شبكه پرداخت كشور، 
با ايجاد انعطاف و تغييراتي نظير افزايش سقف مجاز انتقال 
وجه كارت به كارت )از س��ي ميليون ريال به صد ميليون 
ريال در هر شبانه روز از مبدا هر كارت(، تغيير سقف مجاز 
تراكنش هاي غيرحضوري از طريق پرداخت سازها )از ده 
ميليون ريال به سي ميليون ريال(، افزايش سقف نقدي 
درون بانكي از دو ميليون به پنج ميليون ريال، تمديد زمان 
انقضاي كارت ه��اي بانكي بدون نياز به مراجعه حضوري 
به بانك و افزايش سقف صدور كارت هاي هديه به بيست 
ميليون ريال، زمينه ساز كاهش مراجعات حضوري به شعب 
بانك ها و كاهش بيشتر استفاده از پول نقد در مبادالت و 
تراكنش ها بوده و بدين ترتيب ضمن تقويت فاصله گذاري 

اجتماعي، به كمك مدافعان سالمت كشور شتافته است.

    اجراي قانون اصالح قانون صدور چك
قائم مق��ام بانك مركزي با بيان اينكه از ابتداي س��ال 
آينده، صدور، ثب��ت و انتقال چك هاي جديد بايد در 
سامانه صياد انجام شود، افزود: دريافت كنندگان چك 
نيز بايد اطالعات را در س��امانه صي��اد تطابق دهند و 

نسبت به تأييد آن اقدام كنند.
كميجاني با بيان اينكه اطالع رساني و آموزش هاي الزم در 
خصوص قانون جديد صدور چك از سوي روابط عمومي 
بانك مركزي و بانك ها در جريان است گفت: خوشبختانه 
دومين مرحله آموزش كاركنان بانك ها، نمايندگان اتاق هاي 
بازرگاني، اصناف و تعاون در تاريخ 18 لغايت 20 بهمن ماه 
سال جاري توس��ط اداره آموزش بانك مركزي براي 150 

نفر برگزار شده است.
وي افزود: انتظار بر اين است همكاران شركت كننده در 
اين برنامه آموزشي اطالعات كسب شده را به شيوه هاي 
مناسب در سطح بانك هاي خود اشاعه و بازنشر كنند 
تا انشااهلل براي شروع عمليات صدور دسته چك جديد 

و ثبت الكترونيكي آنها از آغاز سال جديد مهيا شوند.
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 راننده محوري، نسخه شفابخش 
رشته بيمه اي شخص ثالث

انتقال تخفيف بيمه نامه ش��خص ثال��ث از بيمه گذار 
به خودروي مش��ابه مالك، والدين، همسر يا فرزندان 
بالواسطه، از مصوبات بسيار ارزشمند مجلس محترم 
شوراي اسالمي به شمار مي رود و گام بلندي است كه 
در قانون جديد بيمه ش��خص ثالث براي حفظ منافع 
بيمه گذاران برداشته شده اس��ت. به گزارش اداره كل 
روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، كنار زدن 
غبار سوءتفاهم ها، تعبيرهاي نادرست و شفاف سازي 
دستورالعمل هاي تازه از ماموريت هاي نهادناظر است 
كه انتقال تخفيف هاي درنظر گرفته شده در بيمه نامه 
ش��خص ثالث يك��ي از جلوه هاي صيان��ت از حقوق 
بيمه گذاران به شمار مي رود. بازنشر و تشريح شرايط 
انتقال اين مزيت هاي بيمه اي، رس��الت رس��انه هايي 
اس��ت كه براي حفظ منافع عمومي تالش مي كنند و 
روشنگري در خصوص آخرين اصالحات قانون بيمه 
ش��خص ثالث بيش از پيش در گرو پرداختن جدي و 
پيگير رسانه ها به موضوعي است كه گروه مخاطبان آن 
از مرز 30 ميليون هموطن نيز فراتر مي رود. تخفيف هاي 
درنظر گرفته شده براي تهيه بيمه نامه شخص ثالث، حق 
مسلم كساني است كه با رعايت مقررات، قانونمداري، 
احتياط و مسووليت اجتماعي از مزاياي قانوني بهره مند 
ش��ده اند و طبيعتا حق تقدم آنان براي استفاده از اين 
مزيت خاص، محفوظ است. طراحان آيين نامه جديد 
اعمال تخفيفات بيش از هر مولفه ديگري براي حفظ 
حقوق ذي نفعان اصلي، برنامه ريزي كرده اند و حتي براي 
حفظ حقوق مترتب براي دارندگان تخفيف در خصوص 
شيوه هاي ديگر انتقال آن هم تدابيري انديشيده اند. در 
اين ميان »سامانه س��نهاب« به عنوان چشم تيزبين 
صنعت بيمه و مركز داده هاي بيمه اي اين صنعت، نقش 
مهمي در پايش تخفيفات دارد و نكته مهم اين است كه 
اطالعات ثبت نشده در اين سامانه ها با اتخاذ راهكارهايي 
به قوت خود باقي خواهد بود.بي ترديد تبصره ماده شش 
قانون بيمه اجباري شخص ثالث مي تواند از نشانه هاي 
آشكار اعتمادسازي و حفظ حقوق بيمه گذاراني باشد 
كه پيش از اين نگراني هايي براي هدررفت سال هاي 

قانونمداري خود بودند.

رشد 40  درصدي حجم پول 
سپرده ديداري و اسكناس

حجم نقدينگي در ايس��تگاه پاياني تابستان امسال 
17.1 درصد نسبت به پايان سال قبل و حجم پول نيز 
40.6 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين شبه پول 
12.2 درصد و سپرده هاي بخش غيردولتي نيز 17.6 
درصد رشد دارد.بررسي جزئيات گزارش منتشر شده 
توسط بانك مركزي از شاخص هاي عمده اقتصادي در 
سه ماهه دوم سال 1399، بيانگر رشد 17.1 درصدي 
نقدينگي در شهريورماه 1399 نسبت به پايان سال قبل 
است. در سه ماهه اول سال جاري، نرخ رشد نقدينگي 
در پايان خردادماه، 7.5 درصد نسبت به پايان سال قبل 
بودهمچنين در اين ماه، نرخ رش��د حجم پول نسبت 
به پايان س��ال 1398، به رقم 40.6 درصد رسيده كه 
اي��ن رقم در پايان فصل بهار امس��ال، 17.5 درصد به 
ثبت رسيده است.بر اساس اين گزارش، ديگر بخش 
متغيرهاي پولي متعلق به شبه پول است كه در پايان 
شهريورماه با رشد 12.2 درصدي نسبت به پايان سال 
قبل همراه شده است. اين در حالي است كه در پايان 
خردادماه 1399، نرخ رشد شبه پول به نسبت به پايان 
اسفندماه 98، به رقم 5.4 درصد رسيده بود.همچنين 
نرخ رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در شهريورماه 
1399 نسبت به پايان سال قبل، 17.6 درصد به ثبت 
رس��يده كه اين رقم در آخرين ماه از فصل بهار سال 
جاري، 7.8 درصد رشد را نشان مي دهد.حجم اسكناس 
و مسكوك نزد بانك ها با وجود افزايش در ارديبهشت 
و خرداد امسال تا 124.1 هزار ميليارد ريال، در فصل 
دوم سال كاهشي ش��د و در شهريورماه به 98.5 هزار 
ميليارد ريال رسيد.بررسي روند متغيرهاي پولي در 
گزارش  جديد نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي نشان 
مي دهد كه در س��ال 95، 91.7 هزار ميليارد ريال، در 
سال 96، 91.8 هزار ميليارد ريال، در سال 97، 88.4 
هزار ميليارد ريال و در سال 98 نيز 90 هزار ميليارد ريال 

اسكناس و مسكوك نزد بانك ها بوده است.

تامين هزينه هاي جاري
از درآمدهاي غيرنفتي

يك نماينده س��ابق مجلس با بيان اينكه فروش نفت 
الزامًا به معناي وابس��تگي به نفت نيست، اظهار كرد: 
اين درآمدها متعلق به نس��ل هاي آينده اس��ت و بايد 
صرف امور زيرساختي كشور شود. غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي، كارشناي اقتصادي و نماينده سابق مجلس 
در گفت وگوي اختصاصي با ايِبنا با بيان اينكه وابستگي 
بودجه 1400 بايد به يك سري از مسائل به ويژه نفت بايد 
كم شود، اظهار كرد: من در خبرها هجمه هاي بسياري 
در مورد درآمد نفت و فروش آن خواندم كه گفته ش��د 
اين بودجه كاهش وابستگي به نفت نيست. اما فروش 
نفت الزاما به معناي وابس��تگي به نفت نيست و اين دو 
مس��اله به صورت جداگانه بايد بررسي شود. وي ادامه 
داد: ما بايد فروش نفت داشته باشيم، چراكه سفره هاي 
زيرزميني ما متصل به سفره هاي زيرزميني كشورهاي 
همسايه است و اگر ما نفروشيم آنها مي فروشند، مثل 
باليي كه سر گاز آمد. بنابراين ما بايد نفت را بفروشيم اما 
مساله اين است كه منابع آن بايد كجا هزينه شود؟ اين 
تحليلگر اقتصادي درباره هزينه كرد درآمدهاي نفتي 
تصريح كرد: اين درآمدها را بايد براي زيرس��اخت هاي 
اساسي كشور مصرف كنيم، اگر اين كار را انجام دهيم، 
قطعًا صرفه جويي هاي بسياري داشته ايم. اين نماينده 
سابق مجلس يادآور شد: از طرف ديگر، بايد برنامه هايي 
در مورد صادرات غير نفتي داشته باشيم كه اين مورد هم 
وابسته به كاهش تنش ها و خروج از مسائل تحريمي كه 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است و بايد در اولويت 

اول كار دولت قرار گيرد.

تحريم بانك مركزي اصلي ترين 
مساله در مذاكرات آتي 

با تحريم بانك مركزي ذي��ل عنوان حمايت مالي از 
تروريسم از س��وي دولت ترامپ، رفع تحريم از اين 
نهاد دشوارتر شده است. به گزارش ايسنا، انديشكده 
آتالنتيك در مقاله اي با اش��اره به تحريم بس��ياري 
از نهاده��اي اقتصادي ايران نظي��ر بانك مركزي در 
دوران رياس��ت جمهوري ترامپ نوشت: در راستاي 
فشار حداكثري، دولت ترامپ بانك مركزي ايران را 
با تگ تحريمي تروريسم تحريم كرد كه اين مساله 
شرايط را براي دولت بايدن در رفع تحريم ها پيچيده 
مي كند. رهبران ايران خواهان آن هستند كه دولت 
بايدن تحريم هاي��ي كه بنگاه هاي تج��اري ايران را 
از تجارت آزادانه با جهان من��ع مي كنند، بردارد.  به 
گفته برخي مناب��ع، دولت بايدن در حال بررس��ي 
گزينه ه��اي متعددي براي احياي برجام اس��ت كه 
يكي از محتمل ترين آنها ارايه يك برنامه زمان بندي 
شده گام به گام است كه در آن ايران و امريكا متعهد 
مي شوند گام هاي كوچك را براي بازگرداندن شرايط 
به تعهدات كام��ل برجامي به ط��ور همزمان انجام 
دهند البته پيش از آن ش��ماري از سياست مداران 
جمهوري خواه امريكا خواهان تداوم فشار حداكثري 

تا زمان رسيدن به يك توافق جامع تر شده بودند. 

مراجعه اتباع خارجي جهت 
اخذ كد شهاب به شعب بانك ها

 مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور 
گفت: اتباع خارجي داراي حسابهاي بانكي جهت اخذ 
كد شهاب در مهلت تعيين شده از سوي بانك مركزي 
به شعب بانك ها مراجعه كنند. مهدي محمودي پيرو 
فرصت اعالم شده از سوي بانك مركزي جهت اخذ كد 
ش��هاب براي اتباع خارجي اعالم كرد: مسدود شدن 
كارت هاي بانكي نه تنها كليه صاحبان حساب هاي 
بانكي اتب��اع خارجي بلكه اتباع ايراني را نيز ش��امل 
مي ش��ود كه حسب درخواس��ت هاي مطرح شده و 
پيگيري هاي به عمل آمده با بانك مركزي و متوليان 
آن، جهت آن دسته از مش��ترياني كه پيش تر موفق 
به ارايه مدارك هويتي نش��ده اند، فرصتي بر اساس 
بخشنامه هاي بانك مركزي به صورت محدود براي 
كليه دارندگان حساب هاي بانكي تمديد شده است.  
بر اس��اس گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، 
دبير كميسيون ساماندهي اتباع خارجي تاكيد كرد: 
اين مهلت زماني تمديد نخواهد شد، بنابراين جهت 
جلوگيري از مسدود ش��دن كارت هاي بانكي، كليه 
اتباع افغانستاني دارنده حساب بانكي فاقد كد شهاب 
نيز مي توانند تا تاريخ اعالمي از س��وي بانك مركزي 
با رعايت تمام��ي پروتكل هاي بهداش��تي و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، هرچه سريع تر جهت تكميل 
يا تصحيح اطالعات حساب خود و اخذ كد شهاب به 
بانك هاي عامل مراجعه نمايند، تا ضمن بهره مندي 
از كد شهاب با خيالي آسوده به امور مربوطه بپردازند.

بيت كوين صعودي شد 
انتشار خبري از احتمال سرمايه گذاري يك بانك 
امريكايي ديگ��ر روي بيت كوي��ن ارزش اين ارز را 
صعودي كرد. به گزارش س��ي ان بي سي، صندوق 
س��رمايه گذاري بانك مورگان اس��تنلي كه ارزش 
دارايي ه��اي آن حدود 150ميلي��ارد دالر برآورد 
مي شود از احتمال سرمايه گذاري اين بانك بر روي 
ارز ديجيتالي بيت كوين خبر داده اس��ت. مورگان 
استنلي دومين بانك بزرگ امريكايي پس از جي پي 
مورگان اس��ت كه نس��بت به س��رمايه گذاري در 
بيت كوين ابراز عالقه كرد. هرچند هنوز بسياري از 
فعاالن مالي نسبت به نوسانات بسيار باالي ارزهاي 
ديجيتالي انتقاد دارند اما روند ورود به اين بازار اخيرا 
شدت يافته است. غول پرداختي پي پال اعالم كرد 
برنامه اي براي سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتالي 
ندارد. جان ريني- مدير مالي اين شركت با تاكيد بر 
اينكه فرصت هاي خوبي در حوزه ارزهاي ديجيتالي 
وجود دارد افزود: ما از توسعه خدمات مالي با استفاده 
از فناوري بالك چين اس��تقبال مي كنيم اما فعال 
تمايلي به خريد ارزهاي ديجيتالي موجود در بازار 
نداريم. نمي خواهيم پول نقد خود را در دارايي هايي 
نظير ارزهاي ديجيتالي فعلي سرمايه گذاري كنيم.

اجراي قانون اصالح قانون صدور چك از ابتداي سال آينده

كميجاني: رشد اقتصادي با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد

بودجه، نظام پاداش دهي و شاخص توسعه انساني
جهت گيري اصلي كش��ور را در طول يكس��ال نش��ان 
مي دهد. البته، ارقام بودجه به قدري بزرگ و سرسام آور 
شده كه حتي تصور رياضي آن در ذهن نيز مشكل است. 
حداقل ُحسن برداشتن چهار صفر از واحد پول ملي اين 
است كه تحليل بودجه در رسانه هاي عمومي، راحت تر 
صورت مي گيرد. با اين حال، اول عدد يك ميليارد تومان 
را در نظر بگيريد كه با آن مي توان يك ماشين معمولي 
خارجي كه حدود ي��ك ميليارد تومان قيم��ت دارد را 
خريد. بعداً هزار ميليارد تومان را به ذهن بياوريد و بعد از 
آن، 2426 ه��زار ميليارد تومان را تصور كنيد. اين عدد، 
حدود بودجه منظور شده در اليحه بودجه سال 1400 
است. پول خيلي زيادي است و سرنوشت يك سال مالي 
كش��ور را تعيين مي كند. پس نبايد ب��ه راحتي از كنار 
آن گذش��ت. از ديدگاه اقتصاد كالن، تخصيص بودجه 
مهم ترين ش��اكله نظام پاداش دهي يك كشور است. به 
عبارت ديگر، فارغ از تعارفات متعارف مسووالن كشور 
كه مثاًل مي گويند نقش و جايگاه زنان براي كشور مهم 
است، نقش و جايگاه معلمان براي ما مهم است، كارگران 
براي ما مهم اند، اعضاي هيات علمي و دانشگاهيان براي ما 
مهم اند، نخبگان علمي و جوانان براي ما مهم اند، پزشكان 
براي ما مهم اند، پرس��تاران براي ما مهم اند، هنرمندان 
براي ما مهم اند، ورزشكاران براي ما مهم اند، خبرنگاران 
و روزنامه نگاران براي ما مهم اند، توليدكنندگان بخش 
صنعت براي ما مهم اند، كش��اورزان ب��راي ما مهم اند، 
نيروهاي فعال درNGO ها و جامعه مدني براي ما مهم اند 
و الي آخر، اما آنچه معيار عملي اهميت نزد مسووالن و 
متوليان كشور را نشان مي دهد، ميزان تخصيص بودجه 
به بخش هايي است كه گروه هاي نامبرده در آن مشغول 
به كار هس��تند. با تخصيص بودجه است كه آن اهميت 
ذهني، به ش��كل عمليات��ي ظهور مي كند. ب��ه عنوان 
نمونه، اگر طبق سند 1404، پيشرفت علمي و اقتصادي 
كشور واقعًا و وراي شعارها براي مسووالن، اهميت دارد 
بايد ديد چه مقدار بودجه براي حمايت از دانش��گاه ها و 
موسسات تحقيقاتي و نيز سرمايه گذاري در بخش هاي 

توليدي، اختصاص داده مي شود. البته نظام پاداش دهي 
را فقط اعطاي بودجه تعيين نمي كند و س��اير عوامل از 
جمله حمايت هاي قانوني )مثاًل معافيت هاي مالياتي، 
معافيت هاي گمركي، اعطاي سوبسيد(، پشتيباني هاي 
اداري )كاهش مقررات و فرايندهاي بروكراتيك دست و 
پاگير(، مش��وق هاي غيرمادي و معنوي )مثل برگزاري 
جشنواره هاي متعدد و تقدير از گروه هاي مورد نظر در 
عرصه هاي عمومي( و مواردي از اين قبيل نيز اهميت دارد. 
اما معيار و شاخص تخصيص منابع و بودجه چه بايد باشد؟ 
به اعتقاد نگارنده، شاخص توسعه انساني بايستي محور 
تخصيص منابع كشور قرار گيرد. شاخص توسعه انساني 
يك شاخص تركيبي متشكل از آموزش، بهداشت و درآمد 
سرانه است. بخش آموزش و بخش بهداشت، بيشترين 
نقش را در پروراندن انس��ان هاي آگاه و سالم دارد. البته 
اين بدان معنا نيس��ت كه بقيه بخش ها كم اهميت اند، 
بلكه بدين معني اس��ت كه تقويت فكر و جسم افراد، و 
برخورداري از يك زندگي اقتصادي و درآمد مناس��ب، 
زمينه ساز پيشرفت افراد در ساير زمينه ها و حوزه هاست. 
به عنوان مثال اگر متوسط رشد بودجه كشور نسبت به 
سال قبل از آن 20 درصد است، رشد بودجه اين بخش ها 
بايستي بيشتر از متوسط و مثاًل 30 درصد يا بيشتر باشد. 
بنابر اين، سرمايه گذاري در بخش هاي آموزش، سالمت 
و توليد اقتصادي )ش��امل فعاالن بخش دولتي، بخش 
خصوصي و بخش داوطلبي( سه معيار اصلي تخصيص 

بودجه بايد باشد.
 شاخص توسعه انساني )HDI( يك الگوي آينده نگرانه 
است و چكيده اي از ميانگين دستاوردهاي يك كشور در 
ابعاد اصلي توسعه انساني يعني دارا بودن شهرونداني با 
يك زندگي طوالني و سالم، داراي دانش كافي و داشتن 
سطح استاندارد قابل قبول يك زندگي اقتصادي را نشان 
مي دهد. اين شاخص، در س��ال 1990 توسط محبوب 
الحق اقتصاددان پاكستاني و در گزارش توسعه انساني 
برنامه توس��عه س��ازمان ملل )UNDP( معرفي شد. 
شاخص توسعه انساني بر اين ايده استوار است كه تا چه 

حد مردم قادرند كه بودن خود )مثل: تغذيه، س��المت 
جس��مي و تهيه مسكن و سرپناه( و ش��دن خود )مثل: 
اش��تغال، آموزش و مش��اركت در زندگي اجتماعي( را 
شكل دهند و آنگونه كه مي خواهند باشند و عمل كنند. 
هدف صريح ايده توسعه انساني، »تغيير جهت اقتصاد 
توسعه از حسابداري درآمد ملي به سياست هاي مردم 
محور« است. حق، معتقد بود كه براي متقاعد ساختن 
مردم، دانشگاهيان و سياستمداران، به يك معيار تركيبي 
ساده براي توسعه انساني نياز است به طوري كه كشورها 
را نه تنها بر اساس رشد و پيشرفت اقتصادي بلكه با توجه 
به پيشرفت در بهزيستي انس��ان ارزيابي كند. هر چند 
ش��اخص توسعه انس��اني داراي نواقصي است و عده اي 
معتقدند كه شاخص كيفيت زندگي را بيش از حد ساده 
نگريسته است، اما هنوز به عنوان يك معيار جهاني براي 
مقايس��ه عملكرد يك كش��ور در طول زمان و عملكرد 
يك جامعه با جوامع ديگ��ر و تحليل توانايي بالقوه يك 
كشور براي توسعه آتي، مورد استناد قرار مي گيرد. بنابر 

اين، اولويت تخصيص بودجه بايستي توجه به مواردي 
همچون افزايش شاخِص نسبت بودجه بخش آموزش 
به توليد ناخالص داخلي )بيشتر از متوسط جهاني اين 
نرخ(، افزايش شاخِص نس��بت بودجه بخش بهداشت 
و س��المت به توليد ناخالص داخلي )بيشتر از متوسط 
جهاني اي��ن نرخ(، و اختصاص بودجه بيش��تر به امور و 
فعاليت هايي كه درآمد سرانه كشور را باال مي برد )مثل 
تسهيل انواع س��رمايه گذاري ها(، باشد و طبيعتًا ساير 
فعاليت ها، بخش ها و امور در درجات بعدي اهميت قرار 
مي گيرند. حتي در ش��رايط فعلي كه كشور در وضعيت 
كمبود بس��يار شديد بودجه ناش��ي از تحريم ها و كرونا 
قرار دارد، باز هم معيار توس��عه انساني بايد اولويت هاي 
اختصاص بودجه را تعيين كند. اميد اس��ت نمايندگان 
مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق بودجه، نكات مذكور 
را در فرآيند تصويب بودجه مد نظر قرار دهند تا بودجه 
سال 1400 كشور نقطه عطفي در تنظيم بودجه در جهت 
تحقق اهداف بلندمدت توسعه اي كشور محسوب شود.

ادامه از صفحه اول

روند اصالحي بازارسرمايه
بنابراين تبعات اين تصميم كه در س��طح ش��وراي 
عالي بورس و سازمان بورس گرفته شده بود از شنبه 
25 بهمن ماه كامال قابل پيش بيني بود و يكش��نبه 
وضعيت ميانه رو بود و ش��اخص مثبت ش��د اما روز 
گذشته شاخص به طور كامل منفي شد و صف هاي 
فروش در اين روز چهار به يك بود و نمادهاي قرمز به 
سبز افزايش يافته و اين تعبيري است كه بازهم تاكيد 
مي كند كه ما بايد كفه تقاض��ا را افزايش دهيم و نه 

درحقيقت اعمال محدوديت براي عرضه را. هرچه به 
پايان سال نزديك مي شويم عرضه ها افزايش مي يابد و 
بسياري از بنگاه ها و شركت ها درصدد نقدكردن سهام 
خود هستند. همچنين روند نزولي و اصالحي دور از 
انتظار نيست. اين روند با ش��يب شديد مورد انتظار 
نيست اما؛ روند در همين محدوده است و نمي توان 
انتظار  صعود ش��ارپي در بازار داش��ت و به طور كلي 

تمايل به فروش افزايش خواهد يافت.



گروه بورس| بازار س��رمايه كه طي چه��ار روز متوالي 
گذشته پرقدرت در مسير صعودي مي تاخت و رشد بيش 
از ۱۱درص��دي را ثبت كرده بود، ديروز ش��اهد موجي از 
شناسايي سود و توقف در مسير صعودي بود. نوسان نرخ 
دالر نيز مزيد بر علت شد تا سرمايه اي هزارميليارد توماني 
در صفوف فروش��ي كه حاال محدودي��ت افت ۲ درصدي 
دارند، قفل شود. تغيير دامنه نوسان و تبديل دامنه نوسان 
به دامنه نوسان نامتقارن موجب شد بورس در نخستين روز 
هفته روند صعودي به صورت هيجاني داشته باشد و پس از 
آن به حالت عادي و اغلب نزولي خود باز گردد. اگر وضعيت 
بازار را بررسي كنيم با يك رشد سه درصدي در روز شنبه 
مواجه مي شويم و پس از آن روز يكشنبه رشد كمتر از يك 
درصد و درنهايت روز دوشنبه دماسنج به حالت اصالحي 
و نزولي درآمد. بورس تهران روز گذش��ته با ضعف تقاضا و 
افزايش صف هاي فروش در معامالت س��هام مواجه شد و 
نقدينگي بسيار عظيمي . در اين روز افت نوسان نرخ دالر 
و فعال شدن موجي از شناسايي سود از سوي سهامداراني 
كه عمدتا ديدي كوتاه مدت براي سرمايه گذاري در پيش 
گرفته اند به تغيير مسير قيمت ها انجاميد. همچنين ترس 
از گرفتار ش��دن در تله دامنه نوسان منفي ۲ درصدي بر 
فشار فروش ها افزود و بازگشت مجدد بازار به روند صعودي 
را در هاله اي از ابهام قرار داد. آيا ترمز صعود بورس كشيده 
شده است؟ اين سوالي است كه بيشتر فعاالن بازار سرمايه 
در پايان معامالت روز گذشته از خود پرسيدند. دليل اين 
پرسش چيزي نبود جز مش��اهده يك الگوي آشنا كه در 
ماه هاي اخير به كرات در معامالت بورس تكرار شده و تقريبا 
هر بار كه روي داده سهامداران خرد را هم از بازار فراري داده 
است. اين رويداد چيزي نيست جز ضعف جدي شاخص 
كل بورس در افزايش قيمت ها كه پس از روزهاي با افزايش 

سنگين قيمت اتفاق مي افتد.

  ترس بيشتر در بورس
»تعادل« در گزارش هاي پيش��ين خود به بررسي دامنه 
نوسان پرداخت و دامنه نوسان فرسايشي كردن صف هاي 
خري��د و فروش و بيش واكنش��ي را در بازار س��هام پديد 
مي س��ازد. آنگونه كه به نظر مي رس��د، علي رغم افزايش 
اميدواري به بهبود وضعيت بازار س��هام با افزايش دامنه 
نوس��ان مثبت به ۶ درصد اين احتمال نيز وجود دارد كه 
كاهش ام��كان افت قيمت حتي با وجود آمادگي بنيادي 
شركت ها براي صعود بازار را با ريسك نقدشوندگي مواجه 
كند. حقيقت امر اين است كه با اعمال دامنه نوسان منفي 
۲ درصدي آنچه كه بر خطر بروز هيجان فروش در شرايط 
فعلي مي افزايد، ترس از افتادن قيمت ها در سراشيبي ۲ 
درصدي فروش است كه بدون شك هر فشار خريدي را با 
فرسايش مواجه مي كند. همين مساله مي تواند بازارگردان ها 
را مجاب كند تا سهام تحت حمايت خود را بفروشند؛ چرا كه 
دادن سهام به صف هاي خريد باعث مي شود اوال در هنگام 
افت قيمت ها آمادگي بيشتري براي مقابله با فشار فروش 
داشته باشند و هم در شرايط فعلي اگر برآيند عرضه و تقاضا 

به افت قيمت منجر شد خود سهام كمتري داشته باشند.
به جز دامنه نوسان يكي از مهم ترين مواردي كه باعث شد 
سهامداران نسبت به بازار ترس داشته باشند كاهش اميدها 
به مذاكرات برجام ميان دوكشور بود. اين عامل و افزايش نرخ 
دالر موجبات ترس را براي سهامداران پديد آورد و برخي 
از سهامداران از ترس افزايش تحريم ها و نوسان عمده نرخ 
دالر سهام خود را در بازار سهام به فروش رساندند و درنهايت 
سرمايه خود را از اين بازار خارج و وارد بازار همانند ارز كنند. 
بسياري از س��هامداران بر نظرند كه بازار ارز خصوصا دالر 
امنيت باالتري نس��بت به بورس دارد، هر مقام و مسوولي 
در آن دخالت نمي كند. اما در اصل اينگونه نيست و امنيت 
بورس در مقايسه با ساير بازارهاي مالي بسيار باالتر است 

و ممكن است بازار ارزي در يك روز سقوط بسيارعمده را 
تجربه كند و ماه ها زمان نياز باشد تا اين بازار بازگردد ولي 
در بورس مي توان با انتظار و هيجان زيان و سود سهام خود 

را تغيير داد.

  فرش قرمز بورس
معامالت روز دوشنبه بيش از ۶ ميليارد و ۹۶۸ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۶ هزار و ۹۰۲ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۱۲۳ واحد 
افزايش به ۴۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۸۰ واحد رشد به ۲۸۵ هزار و ۹۳۷ واحد رسيدند. شاخص 
بازار اول چهار هزار و ۷۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱۶ هزار و 
۷۸۴ واحد كاهش داشت. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، 
»نم��اد ملي صنايع مس ايران« با يك ه��زار و ۵۰۸ واحد، 
»پااليش نفت بندرعباس« با ۸۳۶ واحد، »فوالد خراسان« 
با ۲۰۶ واحد، »گروه دارويي بركت« با ۱۶۱ واحد، »بورس 
كاالي ايران« با ۹۱ واحد، »سرمايه گذاري البرز« با ۷۰ واحد، 
»آسمان پرداخت پرشين« با ۶۳ واحد و »پارس سويچ« با 
۶۲ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل داشتند. 
برپايه اين گزارش روز گذشته نماد »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي« با ۹۰۵ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« 
با ۵۷۸ واحد، »صنايع پتروش��يمي خليج فار س« با ۵۷۷ 
واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با ۴۶۰ واحد، »شركت 
سرمايه گذاري غدير« با ۴۱۶ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي 
تامين« با ۳۸۹ واحد، »بانك ملت« با ۳۶۴ واحد، »گسترش 
نفت و گاز پارسيان« با ۳۴۶ واحد، »ايران خودرو« با ۳۰۳ 
واحد، »گروه مپنا« با ۲۹۱ واحد و »فوالد خوزس��تان« با 
۲۷۶ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص همراه بودند. »ملي 
صنايع مس ايران«، »س��ايپا«، »پااليش نفت اصفهان«، 
»گروه دارويي بركت«، »پااليش نفت بندرعباس«، »فوالد 
مباركه اصفهان« و »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 

درگروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.

  آخرين وضعيت  شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۸۴ واحد كاهش داشت و 
روي كان��ال ۱۷ هزار و ۷۳۱ واحد ثابت ماند. همچنين در 

اين بازار يك ميليارد و ۷۲۹ هزار برگه سهم به ارزش ۱۷۳ 
هزار و ۶۱۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. روز مذكور نمادهاي 
»توليد برق عسلويه مپنا«، »زغال سنگ پرورده طبس«، 
»سنگ آهن گهرزمين«، »بيمه سامان«، »سيمان ساوه«، 
»پااليش نفت الوان«، »زرين معدن آسيا«، »شهرسازي و 
خانه سازي باغميشه«، »معدني كيميايي زنجان گستران«، 
»شير پاس��توريزه پگاه فارس«، »سرمايه گذاري توسعه 
گوهران اميد«، »ريل پرداز سير«، »كشتيراني درياي خزر« 
و »داروسازي كاسپين تامين« با تاثير مثبت بر شاخص اين 
بازار همراه بودند. همچنين گروه »بيمه پاسارگاد«، »پليمر 
آريا ساسول«، »پتروشيمي زاگرس«، »سرمايه گذاري صبا 
تامين«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »پتروشيمي تندگويان«، »گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي«، »گروه توس��عه مالي مهر آيندگان«، 
»پتروشيمي مارون«، »بيمه تجارت نو« و »توليد نيروي 

برق دماوند« تاثير منفي بر شاخص اين بازار را داشتند.

  چه عواملي موجبات نوس�ان بازارسهام را 
فراهم كرد؟

مجتبي شهبازي، مدير معامالت كارگزاري بانك پاسارگاد با 
اشاره به عوامل موثر بر نوسانات اخير بازارسرمايه، مي گويد: 
اقتصاد كشور در ش��رايطي به  س��ر مي برد كه ابهامات و 
چالش هاي بس��ياري پي��ش  روي فعاالن آن ق��رار دارد. 
مشخص نبودن نرخ برابري دالر در آينده، كسري بودجه، 
قيمت گذاري محصوالت مختلف، همچنين قابل پيش بيني 
نبودن برنامه اقتصادي دولت براي سال آينده )با توجه به 
اينكه از عمر دولت هم چند ماهي بيش��تر نمانده است( 
تنها برخي از اين موارد هستند. اگر به اين فضاي پرابهام، 
چالش هاي سياسي مختلف بين المللي پيش روي ايران را 
نيز اضافه كنيد، مي توان درك كرد كه چرا بازار سرمايه با اين 

نوسانات و هيجانات شديد روبرو شده است.

  با تحليل و تحقيق خريد و فروش كنيد
وي توضيح مي دهد: بعد از اصالح شاخص و ريزش شديد 
آن طي ماه هاي اخير شاهد جبران بخشي از ريزش در اين 
بازار بوديم؛ ولي با توجه به ش��رايط كنوني و ضعف تقاضا 

در بازار به خص��وص در نمادهاي ب��زرگ و اصلي، باز هم 
ش��اهد فروش هايي در بازارسرمايه بوديم. از طرفي ديگر، 
با نزديك ش��دن به ماه هاي پاياني و نياز بيشتر حقوقي ها 
به تامين نقدينگي با فش��ار در عرضه ها رو به رو هستيم، 
اما شرايط با توجه به تصميمات اخير شوراي عالي بورس 
تغييرات خوبي داشته است و انتظار مي رود كه بازار متعادلي 
را شاهد باشيم. در نظر داشته باشيد كه بازار بدون توجه به 
تحليل بنيادي سهام و ارزشمندي سهام وقتي با فشار فروش 
در نماد اصلي هر صنعت روبرو مي شود، بقيه نمادهاي آن 
صنعت هم به س��مت صف  فروش متمايل مي شوند؛ اين 

روند نشان از عدم  وجود تحليل در رفتار سهامداران دارد.
مدير معامالت كارگزاري بانك پاس��ارگاد بيان مي كند: 
وضعيت بازار سرمايه مانند ساير بازارها از قبيل ارز و طال 
و مس��كن بس��يار متاثر از كاهش انتظارات تورمي مردم 
شده است. به طوريكه قطعا طي دو سال آينده شاهد ركود 
ش��ديدي در تمامي بازارها خواهيم بود؛ البته با روي كار 
آمدن حزب دموكرات در امريكا پيش بيني مي شود كه طي 
ماه هاي آتي با فروش نفت و ورود بخشي از ذخاير ارزي از 
خارج از كشور؛ نرخ دالر همانطور كه رييس جمهوري هم 
اعالم كرد، كاهش يابد. ركود شديد فعلي در تمامي بازارهاي 
سرمايه گذاري اعم از ارز و طال و مسكن و بورس نشان از ورود 
نقدينگي به سمت سپرده هاي بانكي و اوراق با درآمد ثابت 
دارد؛ اگر به روند بازارها در سال هاي گذشته نگاهي بيندازيم 
اين اتفاق تكرار ش��ده است. وي با تاكيد بر روند رو به رشد 
بازار سرمايه مي گويد: ركود حاكم بر ساير بازارهاي رقيب و 
وجود نداشتن چشم انداز مثبت در آنها و حتي احتمال ركود 
شديدتر و ريزش بيشتر در بازارهايي مانند بازار ارز و مسكن 
و خودرو امكان ورود بيشتر نقدينگي به سمت بازارسرمايه 
وجود دارد. با توجه به اينكه بازار سرمايه ريزش شديدي را 
تجربه كرده است، از طرفي ديگر با در نظر گرفتن قيمت هاي 
جهاني و نيز قيمت هاي فروش محصوالت در بورس كاال، 
همچنين در صورت فروش شركت هاي صادرات محور و 
ورود درآمد حاصل از فروش شركت ها به كشور، شاهد رشد 
خوب س��ود شركت ها خواهيم بود. البته اين رشد، شامل 
تمامي نمادها نيست و سرمايه گذاران بايد در انتخاب هاي 

خود دقت داشته باشند.
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هيجان ذات بازارسرمايه است
سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس درگفت وگو 
با ايرنا با تاكيد بر اينكه بازار س��رمايه در ذات خود 
داراي هيجان است، افزود: اكنون با توجه به بزرگ 
ش��دن بازار و نزديك شدن به زمان انتخابات، كم و 
بيش شاهد مطرح شدن اظهارنظرهايي هستيم كه 
هدف آن در راستاي تامين منافع سهامداران نيست. 
وي با اشاره به سهامداران و نحوه سرمايه گذاري آنها 
در بازار گفت: توصيه ما به سهامداران اين است كه 
به جاي بررسي اخبار سياسي به موضوعات اقتصاد 
كالن و اخبار صنايع و شركت ها توجه كنند و براي 
سرمايه گذاري در بازار سهام به خصوص در زماني 
كه بازار وارد فاز هيجاني مي شود و در مدار نزولي قرار 
مي گيرد نگاه سهامداران به بازار بايد بلندمدت باشد. 
اسالمي با بيان اينكه به دليل اظهارنظرهاي متفاوت 
از س��وي برخي از فعاالن بازار ممكن اس��ت شاهد 
نوسان داراي هيجان در بازار باشيم، اظهار داشت: 
سهامداران به هيچ عنوان نبايد منابع مالي ضروري 
خود را وارد بازار كنند، در زمان روند صعودي بازار 
شاهد بوديم كه برخي از سهامداران اقدام به فروش 
مس��كن و خودرو مي كردند تا بتوانند سرمايه هاي 
خود را براي كس��ب بازدهي بيشتر وارد بازار كنند. 
عضو شوراي عالي بورس به سرمايه گذاراني كه به 
دنبال س��رمايه گذاري در بازار سهام هستند اشاره 
كرد و گفت: س��هامداران بايد با استفاده از خدمات 
تخص��ص نهادهاي مال��ي داراي مجوز س��ازمان 
بورس يا صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام به ورود 
سرمايه هاي خود به بازار سهام و سرمايه گذاري در 
اين بازار كنند. وي اظهار داشت: روند بازار در وضعيت 
فعلي از طريق دو نكته قابل بررسي است، در صورتي 
كه ش��اهد بهم ريختگي كالني در س��طح اقتصاد 
كشور نباشيم، بازار سرمايه بازاري است كه مي تواند 
در همه دوران و در بلندمدت در مقايس��ه با س��اير 
بازارها س��ود قابل توجهي را در اختيار سهامداران 
قرار دهد. عضو ش��وراي عالي بورس اظهار داشت: 
اگر ريسك ها كنار گذاشته شوند، ترديدي نيست 
كه بازار سرمايه س��ودآوري بيشتري دارد به شرط 
آنكه ديدگاه سهامداران براي سرمايه گذاري در اين 
بازار بلندمدت باش��د. وي با اشاره به قيمت گذاري 
دس��توري و تاثير آن بر معامالت بازار سهام افزود: 
زماني كه صحب��ت از بازار مي ش��ود منظور محل 
برخورد عرضه و تقاضا است، و نبايد اقدام به كنترل 
بازار به صورت دستوري كرد. اين مقام مسوول اظهار 
داشت: اعمال مقررات براي تعيين دستوري قيمت 
كاالها به طور حتم عالوه بر ايجاد لطمه به فعاليت 
شركت ها، ماهيت بازار را تحت تاثير قرار مي دهد و 
زمينه ايجاد مشكالتي را براي بازار فراهم مي كند. 
اسالمي اظهار داش��ت: با قيمت گذاري دستوري 
نمي توان در بازار به اهداف تعيين شده مانند كنترل 
قيمت ها و كنترل تورم دس��ت پيدا كرد و براساس 
تجريبات به دست آمده در دستور كار قرار گرفتن 
قيمت گذاري دس��توري فقط باعث ايجاد رانت در 
بازار مي شود. دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
خاطرنشان كرد: مجموعه بازار سرمايه بايد در جهت 
منافع ميليون ها سهامدار روي اين موضع بايستد و 
اميدواريم شاهد اين باشيم كه هيچگاه هيچ كااليي 
مورد قيمت گذاري دستوري قرار نگيرد. وي اظهار 
داشت: قيمت گذاري دس��توري فقط باعث ايجاد 
لطمه در فعاليت بورس كاال نمي شود بلكه بسياري 
از كاالهايي كه اعالم شده است قيمت آن به صورت 
دستوري تعيين شود جزو شركت هايي هستند كه 
س��هام آنها در بورس حضور دارد و با توجه به اينكه 
اين شركت ها، جزو شركت هاي بزرگ و شاخص ساز 
هستند به شدت روند بازار را تحت تاثير قرار مي دهند 
و منافع ميليون ها سهامدار تحت خطر قرار مي گيرد. 
اسالمي با بيان اينكه اين اقدام باعث سيگنال دهي 
منفي به معامالت بازار سهام مي شود، گفت: بارها 
اعالم شده اس��ت دولت و حاكميت از بازار حمايت 
كند در حالي كه ساده ترين موضوع حمايت از بازار با 
قيمت گذاري دستوري از دست مي رود. عضو شوراي 
عالي بورس افزود: آخرين موضوع مطرح ش��ده در 
مورد قيمت گذاري دس��توري، در زمينه فوالد در 
بورس كاال بود، بورس كاال چالش هاي خود را دارد با 
چندين وزارتخانه در ارتباط است و تحت تاثير و فشار 
سياست گذاري ها قرار دارد كه اين موضوع مي تواند 
بر عملكرد اين بازار تاثيرگذار باش��د. اس��المي در 
نهايت تاكيد كرد: بورس كاال در مورد قيمت گذاري 
دستوري به خوبي مقاومت كرده است تا منافع بازار 

سرمايه و ماهيت آن را حفظ كند.

نقدشوندگي اولويت اصلي 
در بورس

بهروز خدارحم��ي، كارش��ناس بازارس��رمايه گفت: 
سهامداران جديد بايد بدانند نوسان قيمت پديده  بدي 
نيست، بلكه آنچه بد است نقد شوندگي پايين يك سهم 
اس��ت و به عبارت ديگر ميزان نقد شوندگي يك سهم، 
شاخص اصلي براي سهامداران حرفه اي است. منظور از 
دامنه نوسان سقف كاهش و يا افزايش قيمت سهام در 
يك روز است كه تا كنون اين ميزان مثبت و منفي ۵ درصد 
بود؛ كه فعال تا پايان سال سقف كاهش به منفي ۲ درصد 
و سقف افزايش به مثبت ۶ درصد تغيير يافت. خدارحمي 
درباره دليل تصميم شوراي عالي بورس براي تغيير دامنه 
نوسان معامالت بازار سرمايه گفت: تا وقتي اين فرهنگ 
كه نقد ش��وندگي بايد اولويت مردم باشد، ايجاد شود، 
شوراي عالي بورس براي كاهش نگراني سهامداران جديد 
تصميم به تغيير دامنه نوسان گرفت. مردم بايد بر اساس 
ارزندگي س��هم و نه بر اساس جو رواني و رفتار هيجاني 
حاكم بر بازار بورس، اقدام به خريد كنند. اين كارشناس 
بازار سرمايه با اشاره به حساس بودن بازار سرمايه به اخبار 
گفت: مسووالن مربوط از گفتن حرف هاي نسنجيده 
بپرهيزند تا شاهد ايجاد جو هيجاني در بورس نباشيم. 
همچنين دولت هم الزم است برنامه خود را در يكي دو 
سال آينده اعالم كند تا آرامش بر بازار سرمايه حاكم شود.

بازار سرمايه ايران تاريخ ساز 
خواهد شد

محمد علي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار  در كنفرانس بين المللي تأمين مالي كه با »رويكرد 
علمي براي رويارويي با مسائل اقتصادي« برگزار شد، 
گفت: بازار سرمايه ايران در حال حاضر قدرتي است كه 
در سطح ملي و بين المللي بايد شناخته شود و ما به عنوان 
ميزبان اعالم مي كنيم كه هر كاري الزم باشد براي بين 
المللي شدن اين بازار انجام مي دهيم. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه كشور 
در حال تاريخ س��ازي است، افزود: امروز ايران به عنوان 
عضو آيسكو بخشي از بدنه اصلي تصميم گيري هاست و با 
رعايت استانداردهاي نظارتي بين المللي، در شكل گيري 
بازاري ش��فاف و مقاوم در برابر خطرات گام برمي دارد 
. دهقان دهنوي همچنين با اش��اره به همكاري هاي 
دو جانبه با كش��ورهاي عضو آيسكو خاطرنشان كرد: 
ما بر تعميق و توس��عه همكاري هاي سازنده تاكيد و با 
كش��ورهاي آلمان، يونان، عمان و هن��د در اين زمينه 
رگوالتوري داشته ايم . وي با برشمردن ديگر تالش ها 
و اقدامات ايران در بين المللي شدن بازار سرمايه كشور 
افزود: عضويت ما در IFC نيز نمونه اي از همكاري ما در 
 OIC زمينه رگوالتوري است. همچنين همكاري ها با
نمونه اي از اين اقدامات اس��ت . رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه بازار س��رمايه كشور در سال 
گذشته با ۱۰ ميليون بازيگر در اقتصاد ملي ايفاي نقش 
مي كرد، افزود: اين در حالي است كه االن اين رقم به بيش 
از ۵۰ ميليون نفر رسيده است. دهقان دهنوي همچنين 
اظهار داشت: در حالي كه سال قبل ارزش تجارت روزانه 
اين بازار حدود ۳۰۰ ميليون دالر بود، در سال جاري اين 
ميزان به حدود ۱ ميليارد دالر افزايش يافته است. وي 
شانس اول موفقيت در بازار سرمايه را از آن سهامداراني 
دانست كه عالوه بر اينكه صبوري پيشه مي كنند و ديد 

بلندمدت دارند. 

رشد تامين مالي از بازارسرمايه 
به رغم تحريم ها

حسين عبده تبريزي، عضو سابق شوراي عالي بورس 
كنفرانس بين المللي تامين مالي با اشاره به دستاوردهاي 
ارزشمند بازارسرمايه در حوزه تامين مالي، گفت: بازار 
سرمايه ايران در بيست سال گذشته با وجود تحريم ها 
و محدوديت ها پيشرفت ويژه اي داش��ته است. در دو 
سال اخير حضور گسترده مردم در بازار سرمايه موجب 
افزايش ضريب نفوذ بازار شده است، هرچند كه حضور 
انبوه مردم در بازار دشواري ها و كاستي هايي نيز به همراه 
داشته است. بورس در زمينه تامين مالي دستاوردهاي 
خوبي داش��ته اس��ت، به طور مثال بازار بدهي بسيار 
گسترش پيدا كرده است. وي در ادامه گفت: مشكالت 
نظام بانكي در سال هاي اخير شركت ها را براي تامين 
مالي به سمت بازار سرمايه سوق داده است. نظام بانكي 
به دليل قرار گرفتن در تنگناي مالي و مشكالت نتوانست 
شركت ها را تامين مالي كند. بر همين اساس شركت هاي 
بزرگ به سمت بازار سرمايه حركت كردند و در اين بازار 
فعال شدند. از طرف ديگر نسبت به سال هاي گذشته 
نظام مالياتي سخت گيرتري داشتيم. اين كارشناس 
بازارسرمايه تصريح كرد: شركت هايي كه از ورود به بورس 
هراس داشتند و به شفافيت در بورس تمايل نداشتند 
هنگامي كه ريسك پولشويي و ماليات ها تهديدشان 
كرد، به شفافيت و تبديل شدن به شركت هاي سهامي 
عام تمايل پيدا كردند. دليل عمده ورود اين شركت ها 
به بورس تامين مالي عمليات خود است و تصميم آنها 
فرصت خوبي براي بازار سرمايه است كه درصد بااليي 
از بازار بدهي را شامل مي شود. عبده تبريزي اظهار كرد: 
خوشبختانه متوسط سن اغلب فعاالن بازار پايين است و 
اين جمعيت جوان از متوسط سن ساير حرفه ها در ايران 
بسيار پايين تر است. اين جوان بودن به عنوان يك مزيت 
محسوب مي شود اما همه چيز نيست و بازار سرمايه به 
دانش نياز دارد. در بازار سرمايه فارغ التحصيل رشته هاي 
غيرمرتبط يا فارغ التحصيالن ضعيف وجود دارند كه بايد 
آمورش ببينند و فارغ التحصيل هاي دانشگاه هاي معتبر با 
رشته مرتبط نيز بايد در دوره هاي حرفه اي مالي شركت 
كنند. وي در پايان گفت: براي توسعه بازار در راستاي 
تامين مالي بايد با اين جوانان همكاري كرد و آموزش 
داد. اميدواريم بازار سرمايه در قبال تامين مالي بنگاه ها 
مسووليت پذير باشد و آن را خوب پيش ببرد. مسووليتي 
كه به توليد بيشتر در ايران مي انجامد و اشتغال به شدت 

به آن نياز دارد.

اصالح بودجه به نفع 
بازارسرمايه است

مهدي دلبري، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با 
سنا با اشاره به اصالح امروز بازارسرمايه گفت: نبايد 
توقع داش��ته باش��يم كه بازار هر روز صعودي باشد، 
زيرا ذات بازارس��رمايه همراه با نوسان است. دلبري 
افزود: در اين ميان اما وجود برخي ابهامات بودجه در 
خصوص بازار سرمايه به سخت شدن تصميم گيري 
در سرمايه گذاران منجر شده است. افزايش هزينه هاي 
انرژي كه سبب ايجاد هزينه هاي چندبرابري در برخي 
صنايع مي شود، همچنين حذف معافيت صادراتي و 
افزايش ماليات از نكاتي ضروري است كه در بودجه 
باي��د مورد بازبيني ق��رار بگيرد. ب��ه نظر من كمك 
هم��ه نهادها در تصويب بودجه به نفع س��هامداران 
ضروري است. وي در كنار اين ابهامات مسائلي مانند 
نوس��انات نرخ دالر را عواملي دانست كه در مجموع 
سرمايه گذاران را مجاب به احتياط بيشتر در فضاي 
بازارسرمايه مي كند و اضافه كرد: در نظر داشته باشيد 
فشار فروش در اوراق خزانه از طرف دولت زياد است و 
در چند روز اخير با افزايش ۲ تا ۳ درصدي نرخ اوراق 
خزانه مواجه بوديم. به لحاظ علمي هم رشد نرخ سود 
بانكي در كوتاه مدت اثر منفي در بازارهاي ديگر مانند 
بورس دارد. براين اساس اميدوارم دولت در بودجه و 
در فروش اوراق، با انعطاف بيشتري اقدام كند تا فشار 

فروش اوراق كمتر شود. 

خروج عمده نقدينگي از بازار سرمايه در سومين روز با دامنه نوسان نامتقارن

ترمز صعود  بورس كشيده شد؟

وضعيت وام 18 درصدي سهام عدالت
دولت اعالم ك��رده كه دارندگان س��هام عدالت، معادل 
نيمي از ارزش كل س��هام خود را مي توانند به صورت وام 
از ش��عب بانك هاي عامل دريافت نمايند؛ موضوعي كه 
منجر به خوشحالي س��هامداران عدالت شد اما ابهامات 
زيادي دارد كه در ادامه نگراني هايي را ايجاد خواهد كرد. 
دولت مي گويد كه شيوه پرداخت اين وام بسيار سهل در 
نظر گرفته شده تا همه دارندگان سهام عدالت بتوانند در 
كوتاه ترين زمان ممكن، به پشتوانه سهام عدالت خود، وام 
دريافت كنند. دليل اين امر را هم عدم نياز به معرفي ضامن 
از سوي وام گيرندگان عنوان كرده و مي گويد كه دارندگان 
س��هام عدالت صرفًا با ارايه مدارك هويتي خود و بدون 
ارايه هيچگونه تضميني، مي توانند وام خود را از بانك ها 
دريافت كنند. اما حاكي از آن است كه براي پرداخت اين وام 
آنگونه كه بايد، تدابير الزم انديشيده نشده است؛ گام اول، 
سامانه هايي است كه از سوي بانك هاي عامل تعيين شده 
و افراد براي ثبت تقاضاي خود بايد حتمًا به اين سامانه ها 
مراجعه كرده و فرآيند ارس��ال درخواست و دريافت وام 
خود را صرفًا از اين طريق پيگيري نمايند؛ اما نكته حائز 
اهميت آن است كه وقتي متقاضي به سامانه هاي تعيين 
شده مراجعه مي كند، با صفحه اي روبرو مي شود كه الزام 
وي به نصب اپليكيشن مربوطه را گوشزد مي كند؛ بنابراين 
افراد براي دريافت اين وام در گام اول، بايد گوشي هوشمند 
در اختيار داشته باشند يا به افرادي مراجعه كنند كه اين 
فرآيند را براي آنها از طريق نصب اپليكيشن پيش ببرد. 
بنابراين، عالوه بر اينكه احتمال سوءاس��تفاده از مدارك 
هويتي افراد متقاضي وجود دارد، اين افراد بايد مبالغي را هم 
بابت ثبت نام بپردازند. براين اساس الزم بود بانك ها شرايط 
بهتر و سهل تري را براي متقاضيان فراهم مي كردند. يكي 
از متقاضيان دريافت وام سهام عدالت درگفت وگو با مهر 
مي گويد: مجدد بساط ثبت نام وام سهام عدالت از سوي 
برخي كافي نت ها به راه افتاده و هم اكنون امكان برخي 

سوءاستفاده ها مثل گرفتن شماره كارت بانكي و رمز دوم 
و مواردي از اين دست براي افرادي كه اطالعات كافي از 
مكانيزم هاي امنيتي كارت هاي بانكي ندارند، بسيار باال 
اس��ت. او مي افزايد: وقتي كه به اپليكيشن بابت ثبت نام 
مراجعه مي شود، از افراد براي بارگذاري مدارك هويتي 
تقاضاهايي مطرح مي شود؛ در حاليكه به نظر مي رسد اگر 
دارندگان سهام عدالت كه مشتري همان بانك عامل هم 
هستند مراجعه مي كنند، ديگر ضروري نباشد كه مدارك 
هويتي ارايه دهند؛ چراك��ه اين موضوع نيز به خصوص 
براي اف��رادي كه از اطالعات و س��وادكافي در اين حوزه 
برخوردار نيستند، ممكن است دردسرساز شده و منجر 

به سوءاستفاده گردد.

  سهام عدالتي كه ارزشش مشخص نيست
در اين ميان، ابهامات ديگري نيز به چشم مي خورد كه يكي 
از مهم ترين آنها، تعيين ارزش روز سهام عدالت است؛ به 

خصوص در روزهايي كه شاخص با نوسانات بسيار دست و 
پنجه نرم كرده و از سوي ديگر، وضعيت نرخ سهام بسياري 
از مجموعه ها به دليل نوسانات بسيار، كاهشي است؛ بنابراين 
تعيين نرخ روز س��هام عدالت كه ۵۰ درصد آن را بتوان به 
متقاضيان وام ارايه كرد، نكته مهمي است. از سوي ديگر، 
دولت اعالم كرده كه متقاضيان دريافت وام بر مبناي سهام 
عدالت، اگر ظرف مدت يك ماه كل مبلغ را به شبكه بانكي 
بازگشت دهند، از نرخ سود صفر درصدي برخوردار خواهند 
بود؛ در حاليكه مشخص نيست كه آيا بانك ها كارمزد خود 
را هم براي اين وام ها كنار مي گذارند يا خير؛ چراكه تجربه 
نش��ان داده كه بانك، كارمزد خود را ابتدا كنار گذاشته و 
پيش از پرداخت وام به حساب مشتري، آن را كسر مي كند؛ 
ضمن اينكه اگر مدت زمان بازپرداخ��ت باالتر از يك ماه 
باشد، مشتري بايد ۱۸ درصد سود را هم بپردازد. نكته حائز 
اهميت آن است كه اكنون پرداخت نرخ سود ۱۸ درصدي 
براي وام س��هام عدالت آن هم از سوي ضعيف ترين اقشار 

جامعه كه دارنده سهام عدالت هستند، نكته اي در خور توجه 
است. به هرحال به نظر مي رسد كه دولت بايد در اين حوزه 
تعامل بيشتري با دارندگان سهام عدالت نموده و مسيرهاي 

سهل تري را پيش روي آنها قرار دهد.

  صدور مجوز خريد سهام عدالت 
توسط هلدينگ هاي  بزرگ

حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
درباره تغيير ساز و كار فروش سهام عدالت در بازار سرمايه 
و خريد سهام توسط شركت هاي بزرگ گفت: تا به حال 
صندوق تثبيت بازار و صندوق توسعه اين امكان را داشتند 
كه عرضه هاي مربوط به سهام عدالت را خريداري كنند بر 
اساس تصميمي كه اخيرا شوراي عالي بورس اتخاذ كرد، 
ديگر نهادها هم مي توانند به صورت بلوكي و عمده خريدار 
سهام عدالت باشند. وي ادامه داد: در مورد سهام عدالت به 
دليل نگراني از خريداران، مشتري ها محدود شده بودند، 
اما در جلسه اخير ش��وراي عالي بورس با تصميمي كه 
گرفته شد تعداد خريداران افزايش پيدا كردند و اين مجوز 
داده ش��د كه نهادهاي بزرگ در بخش خريد مشاركت 
داشته باشند. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با 
بيان اينكه اين تصميم امكان تقاضا و خريد را براي سهام 
عدالت توس��عه مي دهد، گفت: از اين پس هلدينگ ها و 
صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند وارد خريد سهام 
عدالت شوند. فهيمي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش 
تعداد خريداران باعث قيمت سازي و كاهش قيمت سهام 
عدالت نمي شود، افزود: اتفاقا در مورد بازار سرمايه هر چه 
تعداد خريداران بيشتر شود شرايط رقابتي تر و قيمت ها 
منصفانه تر خواهد ش��د و طبيعي اس��ت هر چه تعداد 
خريداران بيشتر باشد به نفع فروشنده است. وي تاكيد 
كرد: اين مصوبه ابالغ شده و به زودي عملياتي مي شود و 

با اين مصوبه فروش روان تر خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
هما يا همان هواپيمايي ملي ايران، نخستين ايرالين كشور 
كه روزگاري در آس��يا و منطقه خاورميانه بي رقيب بود، 
هم اينك روزهاي بدي را سپري مي كند و نيازمند توجه 
مس��ووالن اس��ت. اين ايرالين قديمي در اين روزها فقط 
10 فروند هواپيماي آماده و سرخط دارد، در حالي كه براي 
خروج از زيان دهي و كمر راس��ت كردن از بار بدهي هاي 
سابق بايد دست كم 50 فروند هواپيماي نو و آماده خدمت 
داشته باشد. طي 40 س��ال گذشته، تحريم هاي صنعت 
هوايي ايران از سوي امريكا، مانع نوسازي و اورهال ناوگان 
ايرالين هاي ايراني شده است. در اين حال، كرونا نيز مزيد 
بر علت شد و كاهش سفرهاي هوايي و از سوي ديگر ايجاد 
محدوديت پرواز با ظرفي��ت 60 درصدي در دوران كرونا، 
ته مانده توان ايرالين هاي ايراني را پايان بخش��يد. البته 
داستان روزگاري سپري شده هواپيمايي هما، ريشه دارتر 
و پيچيده تر است.  آنگونه كه علي رضا برخور، مديرعامل 
ايران اير گفته است: ايران اير در يك دهه گذشته سوددهي 
نداش��ته است. به گفته او، مش��كالت عديده اي همچون 
بدهي چند صد ميليون دالري و چند هزار ميليارد ريالي 
و بازپرداخت وام هاي ارزي و ريالي كه در سال 1400 بالغ 
بر 2000 ميليارد تومان در هر 6 ماه مي شود، نيازمند يك 
حركت جهادي براي خروج از اين وضعيت است. مديرعامل 
ايران اير در پاسخ به اينكه با توجه به شرايط موجود، ميزان 
هزينه هاي شعب خارج از كشور چگونه است؟ اظهار كرد: 
دفاتر خارجي هزينه هاي زيادي دارد كه مي توان به دفتر 
شعبه پاريس اشاره كرد كه هر سه ماه بايد مبلغ 200 هزار 
يورو براي اجاره اين دفتر پرداخت كنيم. برخور يادآور شد: 
ايران اير مبلغ 500 ميليارد تومان بابت تس��هيالت كرونا 
دريافت كرده كه بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق و 
مزايا كاركنان و بازنشستگان هما شد و مابقي آن بابت خريد 

قطعات هزينه شده است.

  زيرآبي استكبار در فروش هواپيما
در اين حال، تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي 
اظهار كرده است، اگر بخواهيم ايران اير به يك جريان سوده 
تبديل شود حداقل بايد 50 فروند هواپيماي آماده داشته 
باشد، اما امروز حدود 10 فروند هواپيماي سر خط دارد. به 
گزارش خبرگزاري ها، او افزوده است: البته در زمان برجام 
گام هايي برداش��ته و هواپيماهايي وارد ايران اير شد، اين 
موجب شد هما تا اندازه اي تقويت شود اما اين حركت دوام 
نياورد. كش��ورهاي استكباري به جاي آنكه هواپيماهاي 
ب��زرگ و پهن پيكر تحويل ايران اي��ر دهند، هواپيماهاي 
كوچ��ك تحويل هما دادن��د؛ در حالي كه مي ش��د براي 
ايرباس ۳۳0 ي��ا ايرباس ۳21 مجوز بگيرند، رفتند مجوز 
اوفك ب��راي ATR گرفتند. به گزارش »تعادل«، اش��اره 
زنگنه به تالش كش��ورهاي اروپايي براي دريافت مجوز 
اوفك در ماه هاي اوليه خروج ترامپ از برجام )مرداد 97( 
است. مجوزهايي كه منجر به ورود 5 فروند ديگر از مجموع 
20 فروند ATR معامله شده است. بر اساس اين گزارش، 
5 فروند هواپيماي مورد اشاره قرار بود در زمان مورد نظر به 
ايران تحويل شوند و به همين دليل نيز طرف هاي اروپايي 
مجوز الزم را از اوف��ك آن هم در زماني كه امريكا از برجام 
خارج ش��ده بودند، گرفتند. اين در حالي اس��ت كه طبق 
قرارداد با ايرباس، زمان تحويل هواپيماهاي مورد نظر از اين 
غول هواپيماساز فرا نرسيده بود و از اين رو، دريافت مجوز 
براي هواپيماهاي كوچك در اولويت بود، كما اينكه بعد از 
دريافت مجوز اوفك و ورود اين هواپيماها به كشور، امريكا 
مجوز ديگري براي ورود هواپيماهاي ايرباس نداد و پنجره 
برجامي خريد هواپيما نيز بسته شد.  زنگنه در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اين كار برنامه ريزي شده بود؟ اظهار كرده است: 
بعيد مي دانم استكبار در اين موضوع بدون برنامه ريزي كار 
كرده باشد، چطور رفتند و براي اين هواپيماها )ATR( از 

اوفك )كارگروه مقابله با ايران در خزانه داري امريكا( مجوز 
گرفتند، مي توانستند اين مجوزها را براي ايرباس ۳۳0 يا 
ايرباس ۳21 بگيرند و من يقي��ن دارم حتمًا اين موضوع 

برنامه ريزي شده بود.

  همه مشكالت، پول نيست
زنگنه در پاسخ به سوالي مبني بر كمك به شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران در شرايط فعلي و مشكالت اين 
شركت هواپيمايي در حوزه صندوق بازنشستگي اظهار 
كرد: به تازگي مقداري كمك مالي براي هما اخذ شده است. 
همچنين دولت در حال پيگيري است تا پول بازنشستگي 
را به آنها بدهد و وزير راه و شهرسازي در اين باره به صورت 
جدي مشكالت هما را دنبال و پيگيري مي كند. وي اضافه 
كرد: زماني كه من مديرعامل ايران اير بودم اعالم كردم كه 
عزم ملي براي كمك به هما نياز است و اين مشكالت ايران 
اير چيزي نيست كه توسط يك وزارتخانه رفع شود و بايد 
كل حاكميت تصميم درستي درباره هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران بگيرد تا ايران اير از اين وضعيت فعلي خارج 
شود. معاون وزير راه و شهرس��ازي در پاسخ به اينكه چه 
روش هاي فني و عملياتي براي كمك به هما پيش��نهاد 
مي كنيد؟ اظهار كرد: ايران اير توانمندي هاي بالقوه زيادي 
دارد كه بايد بالفعل شود، همه مشكالت هم پول نيست، 
پول عامل موثر اس��ت اما مي تواند عامل اصلي نباش��د، و 
در اين باره بايد از ظرفيت هاي هما اس��تفاده كرد. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در زماني كه من مدير 
عامل ايران اير بودم براي پرداخت حقوق كاركنان، امالكي 
از هم��ا را نفروختم، اما در حال حاضر هما در فش��ارهاي 

اقتصادي قرار دارد.

  نوسازي ناوگان با هواپيماي دست دوم
به گزارش »تعادل«، در نيمه بهمن ماه سال جاري، رييس 
سازمان هواپيمايي كش��وري از ورود ۸ فروند هواپيماي 
مسافربري دس��ته دوم به ناوگان هوايي كشور خبر داده و 
گفته بود، اين هواپيماها جزو توليدات س��ال هاي 2004 
و 2005 هستند.  او همچنين با اش��اره به ورود 16 فروند 
هواپيماي دس��ته دوم ديگر در آينده نزديك، اظهار كرده 
بود: براي تعيين تكليف قرارداد با شركت هواپيمايي بوئينگ، 
مكاتباتي انجام و اعالم شد كه بايد زودتر تكليف اين قرارداد 
روشن شود. به گفته دهقاني زنگنه، اين احتمال وجود دارد 
كه با رفع تحريم ها، تعليق قرارداد خريد هواپيماها نيز رفع 
شود. بر اساس اين گزارش، بالفاصله پس دستيابي ايران 
و كشورهاي 1+5 به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، 
شركت هواپيمايي ايران اير )هما( در سه قرارداد جداگانه 
با سه ش��ركت هواپيمايي ايرباس، بوئينگ و »اي.تي.آر« 
قرارداد خريد 200 فروند هواپيما امضا كرد. نكته مهم درباره 

خريد اين هواپيماها اين بود كه قرارداد خريد به صورت اجاره 
به شرط تمليك بود و ايران بنا داشت ۸5درصد منابع مالي 
آن را از طريق فاين��اس خارجي و 15 درصد آن را از منابع 
 داخلي خود تامين كن��د. از مجموع 20 فروند هواپيماي 
»اي.تي.آر«، 1۳ فروند به هما تحويل داده اس��ت. تحويل 
مابقي هواپيماها نيز از س��وي اين ش��ركت پس از خروج 
امريكا از برجام فعال به حالت تعليق درآمده است. از 100 
فروند هواپيماي خريداري ش��ده از شركت ايرباس فقط 
۳ فروند تحويل ايران شد. اين قرارداد نيز به حالت تعليق 
درآمد. در قرارداد ايران اير با شركت بوئينگ نيز خريداري و 
تحويل ۸0 فروند هواپيما تعيين شده بود كه اين قرارداد نيز 
به صورت يك طرفه از سوي امريكا لغو شد. ايران اير و بوئينگ 
21 آذرماه سال 95، قرارداد خريد ۸0 فروند هواپيما را امضا 
كردند و قرار شد اين تعداد هواپيما طي بازه زماني 10 ساله 
به ايران تحويل داده ش��ود. ارزش اين قرارداد 16 ميليارد 
و 600 ميليون دالر بود كه ش��ركت بوئينگ، فاينانس آن 
را بر عهده گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي بوئينگ 
به ايران نيز س��ال 201۸ اعالم شد. البته نوسازي ناوگان 
هوايي ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو شركت بزرگ 
هواپيماساز جهان )ايرباس و بوئينگ( ختم نشد و شركت 
هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم ناوگان خود به خريد 
از هواپيماساز امريكايي روي آورد و توانست تفاهم خريد 
60 فروند هواپيماي نسل جديد بوئينگ7۳7مكس را در 
16 فروردين ماه 1۳96 امضا كند. طبق تفاهم نامه اي كه 
منعقد شد، قرار بود اين هواپيماها از سال 2022 ميالدي به 

تدريج به شركت هواپيمايي آسمان تحويل شود. نمايندگان 
دو شركت توافق كردند كه در سال 2022 ميالدي 5 تا 10 

فروند از اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.

  ناگزير از خريد هواپيماي دست دوم
در س��ال 95 و در نخستين روزهاي دستيابي ايران و 5+1 
به برنامه جامع مشترك )برجام( مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشور بارها در گفت وگو با 
رسانه ها اعالم كردند كه ايران براي نوسازي ناوگان هوايي 
خود و همچنين گس��ترش فعاليت هاي خود در داخل و 
خارج از كشور طي 10 س��ال آينده )افق 1404( به 500 
فروند هواپيماي نو نياز دارد و خريد 200 فروند هواپيما از سه 
شركت بويينگ، ايرباس و »اي.تي.آر« گام نخست نوسازي 
ناوگان هوايي به شمار مي رود. با وجود اين، خروج يكجانبه 
دونالد ترامپ از برجام، قراردادها و برنامه ريزي هاي براي 
خريد 200 فروند هواپيما را دستخوش تغيير كرد، چه آنكه 
هر گونه خريد و فروش پرنده هايي كه در آنها حتي به ميزان 
10 درصد از قطعات ساخت امريكا به كار رفته باشد، نيازمند 
مجوز از »اوفك« )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا 
در وزارت خزانه داري اين كش��ور( است. از اين رو، قرارداد 
با ايرباس و »اي.تي.آر« معلق شد و حاال مسووالن ايراني 
اميدوارند با بازگشت امريكا به برجام دوباره اين قراردادها 
به صورت اتوماتيك، احيا ش��وند. اما از آنجا كه از مجموع 
۳10 فروند هواپيماي موجود در كش��ور، بيش از دوسوم 
آنها غيرفعال و فقط حدود 1۳4 فروند قادر به انجام عمليات 
پرواز هستند، مسووالن صنعت هوايي ايران طي سه سال 
گذشته دو مسير اورهال )بازسازي و تعمير( هواپيماهاي 
موجود و خريد هواپيماهاي دس��ت دوم را س��رلوحه كار 
خود ق��رار داده اند. در همين چارچ��وب نيز ايرالين هاي 
ايراني موفق شدند، طي ۳ سال گذشته، دست كم ۳ فروند 
هواپيماي دست دوم را به ناوگان هواپيمايي كشور اضافه 
كنند. به طور مشخص، در هفته اول اسفند سال 1۳97، 
۳ فروند هواپيماي ايرباس ۳19 وارد ناوگان هوايي شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )ايران اير( شد. اين سه 
فروند هواپيما ايرباس ۳19 پيش از اس��فند 97 در تملك 
تهران اير بودند. اما ماجراي ايرباس هاي ۳19 تهران اير نيز 
به دوسه سال قبل از سال 1۳97 باز مي گردد. تهران اير كه 
هواپيماهاي ايرباس ساخت سال 2002 را از مجارستان 
خريداري كرده بود و قرار بود س��ال 9۸ به صورت رسمي 
آغاز به كار كند اما به دليل مشكالتي نتوانست به فعاليت 
خود ادامه دهد و به همين دلي��ل هواپيماهاي خود را به 

ايران اير فروخت.
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حفره عميق  فقدان الگوي توسعه
واقع آن است كه در سال هاي قبل از انقالب اسالمي ايرانيان 
در سال57، ذهنيت رهبران و بزرگان انقالب و پس از آن 
عموم مردم، مبتني بر اين واقعيت و ضرورت شكل گرفته 
بود كه توسعه انساني زيربنا، اساس و بِيس مباحث مرتبط 
با پيشرفت واقعي كشور است. مبتني بر اين الگو كه توسط 
بزرگاني چون شهيد بهش��تي، شهيد مطهري و...تبيين 
شده بود، عنوان مي شد تا زماني كه توسعه انساني مبتني 
بر علم آموزي، خردورزي و تفكر خالق شكل نگيرد، توسعه 
واقعي در كشور محقق نخواهد شد. مبتني بر اين الگوهاي 
تئوري��ك و كاربردي ب��ود كه در دهه اول انقالب ش��اهد 
دگرگوني هاي بنيادين در حوزه آموزش و پرورش رايگان، 
مهارت آموزي، نهضت سازندگي روستاها، رشد فعاليت هاي 
توليدي و زيربنايي بوديم و گام هاي بلندي در اين حوزه ها 
برداشته ش��د. اين در حالي است كه متوسط درآمدهاي 
ارزي كشور در طول دهه اول انقالب كه در تاريخ كشور از 
آن ذيل عنوان دهه 60 ياد مي شود، نهايتا سالي 10ميليارد 
دالر بود. يعني طي 10 سال ابتدايي انقالب ايران مجموعا 
100ميليارد دالر درآمد داش��ته است. اين در حالي است 
كه جداي از تبعات انقالب و تغيير حكمراني، كشور درگير 
جنگي تمام عيار و خسارت بار نيز شده بود كه هزينه هاي 
خاص خود را داش��ت. اما علي رغم اي��ن محدوديت ها در 
بخش هايي چون نهضت گازرساني، توسعه مخابرات، رشد 
روستاها، برق رس��اني به اقصي نقاط كشور، مقابله با فقر 
مطلق، توسعه راه ها و...كارهاي بسيار بزرگي در دهه اول 
انقالب انجام شد. چرا كه زيربناي فكري آن نسل مبتني بر 
مهارت آموزي، خردورزي و عملگرايي شكل گرفته بود. از 
يك طرف مديران اين نسل تالش مي كردند تا با استفاده از 
كمترين زمان، بيشترين بهره وري را داشته باشند از سوي 
ديگر نيز مردم به دنبال تعالي و ساده زيستي و رشد خالقيت 
و مهارت آموزي بودند و تالش مي كردند تا از نظر فكري و 
مهارتي خود را ارتقا دهند. مبتني بر اين المان ها است كه 
امروز وقتي اسم دهه 60 مي آيد، حس خوشايندي در اذهان 
نسل هايي كه آن دوران را درك كرده اند، شكل مي گيرد و 
آن دوران را همراه با نيكي ياد مي كنند. در واقع آن نسل بر 
اس��اس الگوهاي فكري كه در سال هاي قبل با آن تربيت 
شده بودند، معتقد بودند كه امتيازات مادي، رانتي، طبقاتي 
و بدون زحمت، مانع توسعه فردي و عمومي است. مديران 
در آن دوران نه به دنبال سفر خارج بودند، نه تالش مي كردند 
بهره اي از امالك و حقوق هاي نجومي داشته باشند. نه به 
دنبال سهميه هاي ويژه بودند و نه تالش مي كردند سهمي 
از سفره انقالب برداشت كنند. از سوي ديگر در سطوح عالي 
نيز حاكمان درك ك��رده بودند كه بايد حقوق عامه را ارج 
بنهند و در راستاي تحقق حقوق عامه تالش كنند. مبتني 
بر اين الگوي كالن، ام��ام )ره( همواره تالش مي كردند تا 
مطالب��ات مردم را محقق كنند و خواس��ته هاي عمومي 
مردم را در بخش هاي مختلف پيگيري مي كردند. خاطرم 
هس��ت در س��ال هاي پاياني دهه 60 و سال هاي ابتدايي 
دهه 70 خورش��يدي كه من در وزارت پست و مخابرات 
حاضر بودم، آماري را به دس��ت من رساندند كه مبتني بر 
آن بيش از 1ميليون جوان ايراني در بخش هاي نرم افزاري 
و سخت افزاري حوزه مخابرات، صاحب ديدگاه، تخصص و 
نظر شده بودند. جوان هايي كه در سال هاي بعد، زيربناي 
توسعه مخابراتي و ماهواره اي كشور را پايه گذاري كردند و 
هر كدام از آنها به يكي از مديران برجسته كشور در حوزه هاي 
اقتصادي و راهبردي بدل شدند. يا خاطرم هست در زمان 
دوران جنگ كه چاه هاي نف��ت ايران آتش مي گرفتند و 
شركت هاي خارجي، ده ها ميليون دالر براي مهار آن طلب 
مي كردند، تعدادي جوان شجاع و متخصص ايراني، طرحي 
را به دست من رساندند كه قادر هستند اين آتش سوزي ها 
را با كمتر از 10ميليون تومان مهار كنند. اين جوان ها به 
مناطق نفتي اعزام شدند و توانستند آتش هاي مهيب را 
مهار و حماسه س��ازي كنند. در همان زمان كشور كويت 
براي مهار آتش س��وزي برخي سكوهاي نفتي خود ناچار 
بود؛ بيش از ۳5 ميليون دالر به شركت هاي غربي بپردازد اما 
ايران با استفاده از توسعه انساني خود در بسياري از زمينه ها 
پيشرفت داشت. بنابراين نخس��تين گام براي دستيابي 
به توسعه پايدار، توسعه انساني و پس از آن بهره مندي از 
الگوهاي مناسب توسعه، مبتني بر ويژگي هاي بومي، اقليمي 
و فرهنگي جوامع مختلف است. اين روند اما متاسفانه پايدار 
نماند. هر اندازه كه كشورمان از الگويي كه در سال هاي پيش 
از انقالب طراحي شده بود و در طول دهه 60 به اجرا درآمد، 
فاصله گرفت، دستاوردهاي آن برهه نيز در حوزه توسعه 
نيروي انساني كمرنگ تر، شدند. زماني كه مديران ايراني 
به سمت رانت، ويژه خواري، س��فرهاي خارجي، زندگي 
تجمالتي و رياكاري ميل كردند و تالش كردند اين رويكرد 
را در بطن جامعه نيز ترويج كنند، توسعه انساني جاي خود 
را به مفاهيم تازه اي داد كه نسبتي با توسعه پايدار نداشتند. 
از دل اين تفكرات تازه، بيش از 5هزار آقازاده بيرون آمدند 
كه ديگر حاضر به زندگي در كشور نبودند و براي تحصيل، 
زندگي، خوشگذراني و... راهي فرنگ مي شدند. طبيعي 
است كه مردم نيز وقتي مي بينند كه مديران كشور يك 
چنين روش هايي را برگزيده اند، آنها نيز سبك تازه اي را براي 
زندگي برمي گزينند كه تناسبي با توسعه همه جانبه ندارد. 
اين شد كه ايران حد فاصل سال هاي ۸4 تا 92 كه با درآمد 
نجومي نفت روبه رو بود، به جاي س��رمايه گذاري بر روي 
توليد، اشتغال و توسعه به وارد كننده اجناس لوكس ساير 
كشورها بدل مي شود و بهره اي از اين ثروت انبوه نمي برد. 
اگر مديران دهه 60، توانستند گام هاي ارزشمندي در مسير 
سازندگي و بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي بردارند، به 
اين دليل است كه زيربناي فكري آنها مبتني بر خردورزي، 
علم آموزي و عقالنيت شكل گرفته بود. مسيري كه پيش از 
اين پدرانشان در دوران مشروطه برداشته بودند و پس از آن 
در دوران ملي شدن صنعت نفت و دوران پس از آن پيگيري 
شده بود و در نهايت انقالب سال57 را خلق كرد. امروز هم 
اگر نامزدهاي محترم انتخابات قص��د اثرگذاري واقعي و 
حركت در مسير توسعه پايدار را دارند بايد همان الگوهايي 
را به روزآوري كنند كه پيش از اين در دوران مشروطه، ملي 
شدن صنعت نفت و انقالب اسالمي سال57 تكرار شده بود. 
الگوهايي كه تالش مي كردند از حقوق عامه در برابر حقوق 
برخي افراد و جريانات خ��اص حفاظت و حمايت كنند. 
الگوهايي كه تالشي براي قبضه كردن قدرت نداشتند و 
خدمت رساني را در هر لباسي دنبال مي كردند. الگوهايي كه 
به جاي حاكميت رانت از حاكميت قانون دفاع مي كردند و 
به دنبال حذف و بدنامي رقيب نبودند. بدون اين الگوهاي 
انسان محور، رونمايي از كابينه هاي رنگارنگ و ليست هاي 
متنوع دردي از اين ملت و مطالبات آنها دوا نخواهد كرد؛ اما 

اگر مي دانستند....

تست اجباري كرونا براي 
سفرهاي دريايي

در پي هجوم مسافران به بنادر جنوبي كشور و بروز 
نگراني هايي در اين زمينه مدير ايمني، بهداشت و 
محيط زيست سازمان بنادر و دريانوردي اعالم كرد: 
براي كنترل و رصد بيشتر در اين زمينه تست فوري 
كرونا از مسافراني كه مي خواهند از شناورها استفاده 
كنند، گرفته مي شود و با اس��تفاده از نظارت ها و 
سختگيري هاي بيشتر هجوم مس��افران به بنادر 

جنوبي كشور كمتر شده است.
به گزارش ايس��نا، اوايل بهمن م��اه نگراني هايي 
درباره هجوم مسافران به اس��تان هاي جنوبي به 
ويژه بنادر شهيد حقاني كه به جزاير كيش و قشم 
منتهي مي شود، به وجود آمد و تصاويري از آن نيز 
در فضاي مجازي به اشتراك گذاشته شد، چرا كه 
براساس آمارها تعداد مسافران اين مناطق در بازه 
زماني مذكور سه برابر نسبت به هفته هاي قبل از 

آن بيشتر شده بود.
در اي��ن رابطه، چنگي��ز جوادپور، مدي��ر ايمني، 
بهداشت و محيط زيست سازمان بنادر و دريانوردي 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در پروتكل هاي 
استاني و منطقه اي تغييراتي به وجود آمد كه باعث 
شد هجوم مسافران به بندر شهيد حقاني كمتر شود 
كه يكي از آنها فعال تر شدن سامانه ماسك است و بر 
اين اساس همه افرادي كه به جزاير جنوبي مي آيند 
و قصد ورود به پايانه هاي مسافري مانند پايانه بندر 

شهيد حقاني را دارند از اين طريق رصد مي شوند.
وي افزود: مش��كلي كه در اين زمين��ه داريم اين 
است كه بعضًا افرادي كه تست كروناي آنها مثبت 
شده است در سامانه ماسك قابل رديابي نيستند 
و اين مس��اله را اعالم كرده ايم و اميدواريم هر چه 
زودتر ارتباط وزارت بهداش��ت و س��ازمان بنادر از 
اين طريق تسهيل شود و بتوانيم همه افراد مبتال 
به كرونا و آنهايي كه تستشان مثبت شده است را 

شناسايي كنيم.
مدير ايمني، بهداش��ت و محيط زيس��ت سازمان 
بنادر و دريانوردي با بيان اينكه مسلمًا از ورود افراد 
مشكوك و مبتال به شيوع ويروس كرونا به پايانه هاي 
بندري جلوگيري خواهيم كرد، گفت: يكي ديگر از 
مش��كالتي كه در زمينه رصد مسافران به مناطق 
جنوبي و پايانه هاي مسافري بندري داريم اين است 
كه آنها در داخل اين مجموعه ها رصد مي شوند و 
به نظر مي رسد بهتر است با كمك وزارت بهداشت 
بتوانيم جايي خ��ارج از اين پايانه ه��ا و در مبادي 
ورودي براي پزشكان و پرسنل ايستگاه هاي وزارت 
بهداش��ت در نظر بگيريم تا افراد مشكوك قبل از 
ورود به پايانه هاي مس��افري بنادر شناسايي شده 
و در صورت مشكوك بودن به كرونا اجازه ورود به 

آنها داده نشود.

احتمال تعطيلي دفاتر خارجي فروش بليت »ايران اير« افزايش يافت

كاهش ناوگان فعال »هما« به 10 فروند هواپيما

بيشترين گودهاي پرخطر پايتخت در منطقه 22
در منطقه 22 شهر تهران، ۳۳ گود رها شده وجود دارد كه 
از مدت رها شدن آنها 6 ماه تا ۸ سال مي گذرد و 29 مورد 
از اين گودها نيز بيش از 2 س��ال است كه رها شده اند. به 
گزارش ايلنا، در تهران بيش از 2۸0 گود رها ش��ده وجود 
دارد كه در اين بين بيش از 12۸ گود پرخطر شناس��ايي 
شده اند. گودهايي كه به مرور به يك فضاي بي دفاع شهري و 
تهديد بالقوه براي سالمتي و جان شهروندان تبديل شده اند. 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران در مهرماه سال جاري هشدار داده بود كه مالكان بايد 
در يك بازه زماني مشخص گود را به يك سطح ايمن برسانند 
و اگر اين كار انجام نشود، با ضمانتنامه اي كه از بانك گرفته 
مي شود شهرداري خود، گود را با خاك پر مي كند. پس از 
آن به تدريج مناطق 22 گانه به بي خطرسازي و يا پركردن 
گودهاي موجود در مناطق اقدام كردن��د، اما در اين بين 
منطقه 22 كه باالترين تعداد گودهاي پرخطر در تهران 
را به خود اختصاص داده است، نسبت به ساير مناطق در 
بي خطرسازي و تعيين تكليف وضعيت گودها ضعيف تر 
عمل كرده است. در اين بين رها شدن چند گود عميق و مهم 
در اطراف درياچه چيتگر كه يكي از پرخطرترين گودهاي 
منطقه نيز جزئي از آن است، دوگانه گردشگري و امنيت را 
براي شهروندان رقم زده است. مساله اي كه عدم توجه به آن 
نارضايتي ساكنين اطراف درياچه را به همراه داشته است.

در منطقه 22 تهران ۳۳ گود رها شده شناسايي شده است 
كه 1۸ مورد از آنها در ليس��ت گودهاي پرخطر قرار دارند. 
گود مربوط به پروژه مشاركتي شهرداري تهران، گودهاي 
تعاوني ها و نهادها مهم ترين گودهاي خطرساز در منطقه 
هستند كه برخورد با آنها نسبت به ساير گودها با مالحظات 
بيشتري همراه است. در بين اين گودها نيز گودهاي رها 
شده در اطراف درياچه چيتگر كه به عنوان يكي از كانون هاي 
گردشگري شهر تهران و منطقه 22 محسوب مي شود و 
گود واقع در جنوب غربي ميدان المپيك از جمله گودهايي 

هستند كه به دليل مجاورت با محل عبور و مرور شهروندان و 
ساختمان هاي در حال ساخت و مسكوني، خطرات بالقوه اي 

را متوجه شهروندان در اين منطقه كرده اند.
گود پرخطر ش��مال درياچه چيتگر كه به عنوان گودي با 
خطر بسيار زياد معرفي شده است؛ اين گود متعلق به شركت 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهر تهران است و 
۳0 متر عمق و 14 هزار و 760 متر مربع مساحت دارد و در 
مسير پرتردد شمال غربي درياچه قرار دارد و اتصال كناره 
عميق ترين بخش اين گود به پياده رو مجاور خيابان عالمه 
قزويني و جداسازي گود از پياده رو تنها با چند حصار فلزي 
گذر شهروندان از كنار اين گود را با ترس همراه كرده است، 
ضمن آنكه خطرات ناش��ي از بارندگي هاي فصلي و تردد 
خودروهاي سنگين در مجاورت ضلع شمالي پروژه نيز خطر 

بسيار جدي است كه جان و مال مردم را تهديد مي كند. 
گود مش��اركتي آريانا در شمال درياچه چيتگر با 20 متر 
عمق و 1۳ هزار و 629 مترمربع مساحت ديگر گود پرخطر 
منطقه 22 است كه مجاورت آن با برج هاي درحال ساخت 
در ضلع ش��رقي و مسير تردد گردشگران در ضلع جنوبي 
و غربي گود بر حساسيت آن افزوده است. گود مشاركتي 
منطقه 22 در ش��مال غربي ميدان المپيك، ديگر گود با 
خطر زياد در منطقه 22 است كه نزديك به 1۳ متر عمق 
دارد. اين گود به دليل  عدم توانايي مالي رها شده است، اما 
عمليات نيلينگ در آن انجام شده است. مجاورت اين گود با 
محدوده پرتردد ميدان المپيك و مجاورت با ساختمان هاي 
اطراف بر اهميت اين گود نيز افزوده است. گود واقع در ضلع 
غربي درياچه تحت مالكيت اجراييات )نگين( به طول 40 
و عرض 20 و با عمق 25 متري در خيابان ميركمالي قرار 
دارد. اين گود در سال 1۳۸۸ احداث شده است. مجاورت 
آن با مركز خريد درياچه و محل پي��اده روي و رفت و آمد 
شهروندان در خيابان ميركمالي، بر نگراني ساكنان قسمت 

غربي درياچه افزوده است. 

رضا طاهری، رييس هيات مديره:

قطب دوم فوالد ايران جايگاه خود را تثبيت می کند
ش��رکت فوالد خوزس��تان به عنوان قط��ب دوم فوالد 
کش��ور طرح های توس��عه ای کمی و کيفی متعددی را 
در دس��ت اقدام دارد و با اجرای آنها که دور از دسترس 
نيست، می تواند نقش موثر خود را در صنعت فوالد کشور 
تثبيت کند. صنعت فوالد دنيا در س��الی که گذش��ت، 
ش��رايط بغرنجی را از س��ر گذراند؛ جنگ تجاری ميان 
آمريکا و چين از يک سو و شيوع ناگهانی ويروس کرونا 
در اواخر س��ال 2019 باعث ش��د صنعت فوالد تقريبا 
بيشترين آسيب را از ش��رايط موجود ببيند. بسياری از 
صنايع توليدکننده دچار آس��يب جزئی و کلی شدند و 
بازار فوالد در دنيا دچار آشفتگی شد. جلوه اين آشفتگی 
را می توان در کند شدن آهنگ توليد فوالد در بسياری 
از کشورهای مطرح توليدکننده  مشاهده کرد و به طور 
کلی بازارها نامتوازن شدند. در سال 2020 ميزان توليد 
فوالد در کشورهای عضو انجمن توليدکنندگان فوالد 
دنيا حدودا ي��ک درصد کاهش يافت و به يک ميليارد و 

۸29 ميليون تن رسيد.

رشد توليد فوالد در ايران، برخالف دنيا
آشفتگی در صنعت فوالد دنيا در حالی رخ داد که صنعت 
فوالد ايران در ادامه روند رو به رش��د خود در سال های 
اخير، در رتبه سوم بيشترين رش��د توليد قرار داشت و 
رتبه های اول و دوم رشد توليد متعلق به کشورهايی بوده 
که حجم توليد بس��يار کمتری نسبت به ايران داشتند. 
کشور ما در س��ال 2019 ميالدی توانس��ته بود 25.6 
ميليون تن فوالد خام توليد کند اما در سال 2020 با رشد 
1۳.4 درصدی و حدودا چهار ميليون تنی، ميزان توليد 
فوالد ايران از 29 ميليون تن عبور کرد و کشور ما همچنان 
عنوان دهمين توليدکننده برتر دنيا را حفظ کرد. افزايش 
توليد فوالد ايران در سايه کمک و همدلی توليدکنندگان 
فوالد ايران حاصل ش��ده و توليدکنندگان بزرگ فوالد 
در ايران همچون فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ذوب 
آهن اصفه��ان و ديگر توليدکنندگان بزرگ اين عرصه، 
نقش بس��يار مهمی در کس��ب اين موفقيت بزرگ ايفا 
کردند. به نظر می رسد با توجه به شرايط به وجود آمده و 
استراتژی های تدوين شده در شرکت های بزرگ، در سال 
جاری اين روند خوب ادامه خواهد داشت زيرا طرح های 
توسعه ای متعددی هم در بخش تامين مواد اوليه و هم در 

محصوالت ميانی و نهايی در دست اقدام است.

فوالد خوزس�تان، با وجود کرون�ا فعال تر از هر 
سال عمل می کند

شرکت فوالد خوزس��تان به عنوان دومين قطب فوالد 
کش��ور در س��ال های اخير همواره ميزان توليد خود را 
افزايش داده و اين افزايش توليد به دليل اجرای طرح های 
توس��عه ای متعدد در اين ش��رکت رقم خورده است. به 
طوری که فوالد خوزستان توانس��ته از ابتدای زنجيره 
يعنی سنگ آهن تا شمش فوالدی سرمايه گذاری انجام 
دهد. اين سرمايه گذاری ها در وهله اول منجر به تامين 
مواد اوليه و خوراک کارخانه های فرآوری و ذوب ش��ده 
و تامين به موقع مواد اوليه فوالد خوزس��تان را از خطر 

کمبود اين مواد در آينده نج��ات داد. در اختيار گرفتن 
کارخانه کنسانتره سازی 2.5 ميليون تنی شرکت توسعه 
ملی که بعدها به شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگير 
سناباد تغيير نام داد، اقدام به موقعی بود که روند توسعه 
آن در س��ال جاری با احداث يک کارخانه 2.5 ميليون 
تنی گندله س��ازی ديگر تداوم يافت و فوالد خوزستان 
گام محکم ديگری را در جهت پايداری تامين مواد اوليه 
برداشت. در همين حال توسعه فوالد شادگان با همراهی 

فوالد خوزستان با سرعت خوبی پيش می رود.

 افزاي�ش ف�روش ف�والد خوزس�تان و توج�ه 
به صنايع داخلی

در همين حال شرکت فوالد خوزستان در هر سال نسبت 
به سال قبل از آن، هم افزايش توليد و هم افزايش فروش 
را تجربه کرده است و در س��ال گذشته توانست با تمام 
ظرفيت توليد خود يعنی ۳.۸ ميليون تن اس��لب، بلوم 
و بيلت فعاليت کند. البته در سال های مختلف بسته به 
شرايط بازار داخلی و صادراتی، مقادير توليد اسلب، بلوم 
و بيلت متفاوت بوده اس��ت. به طور مثال در سال جاری 
ميزان توليد اسلب به طور قابل توجهی افزايش يافته و 
در مقابل توليد بلوم و بيلت اندکی کاهش يافته اس��ت. 
اين تغيير محصول توليدی بر اساس نياز بازار داخلی به 
محصول استراتژيک اسلب برای صنايع مصرف  کننده 
داخلی يعنی توليدکنندگان ورق بوده و بازار کش��ور در 
اين خصوص کمبود ش��ديدی داش��ت. بر اين اساس، 
شرکت فوالد خوزس��تان تمرکز خود را بر توليد اسلب 
بيشتر کرده اس��ت. نکته قابل توجه در خصوص فروش 
فوالد خوزستان در س��ال های اخير، توجه اين شرکت 
به صادرات بوده است. به طوری که در سال 1۳96 ثبت 
رکورد صادرات فوالد ايران توس��ط فوالد خوزستان به 
ميزان 2.۸ ميليون تن رقم خورد و در همان س��ال اين 
شرکت از معدود صادرکنندگانی بود که به درآمد ارزی 
بيش از يک ميليارد دالر دست يافت. روند صادرات فوالد 
خوزستان هر چند در س��ال های آتی به دليل توجه به 
بازار داخلی رو به کاهش رفت اما اين ش��رکت همچنان 
بزرگ ترين صادرکننده فوالد ايران باقی مانده اس��ت. 

در سال جاری نيز با گذشت حدود 10 ماه، بيش از يک 
ميليون و 4۸0 هزار تن صادرات داش��تيم و اميدواريم 
در س��ال جاری به صادرات 1.700 ميليون تنی دست 
يابيم. در عين حال شرکت فوالد خوزستان بزرگ  ترين 
عرضه کننده فوالد خام )مجموع اسلب، بلوم و بيلت( در 
کشور است و با توجه به کاهش تدريجی صادرات خود 
طی دو سه سال اخير، عرضه محصوالت خود را در بازار 
داخلی افزايش داده است. اين افزايش عرضه به ويژه به 
شرکت های حاضر در استان خوزستان از جمله شرکت 
فوالد اکسين، گروه ملی صنعتی فوالد ايران، فوالد روهينا 
و نورد و لوله اهواز باعث شد تا اين شرکت ها توليدات خود 
را نسبت به سال های گذشته به طور قابل توجهی افزايش 
دهند و برخی نيز با توجه به مشکالتی که طی سال های 
گذشته داش��تند، به نوعی با حمايت فوالد خوزستان از 

بحران خارج شوند.

طرح های توس�عه فوالد خوزس�تان در دس�ت 
اقدام است

شرکت فوالد خوزستان برای ادامه تاثيرگذاری نقش خود 
در صنعت فوالد کشور متوقف نخواهد ماند و اين حرکت 
رو به جلو ب��ا اجرای طرح های توس��عه ای ادامه خواهد 
يافت. طرح های بزرگی همچون پروژه احداث مگامدول 
آهن اسفنجی)زمزم ۳( با مش��خصات منحصربه فرد و 
پروژه احداث پکيج ماشين ريخته گری اسلب جايگزين، 
همچنين پروژه ه��ای بزرگ و کوچکی چ��ون احداث 
کارخانه اکسيژن 4، خط و پست 400 کيلو ولت در دستور 
کار قرار دارد.. پروژه های شرکت فوالد خوزستان تنها به 
افزايش توليد و ظرفيت فوالد محدود نخواهد شد و اين 
شرکت در حوزه محيط زيست و مسئوليت های اجتماعی 
ني��ز طرح هايی همچون تصفيه آب صنعتی و توس��عه 
فضای سبز، احداث بيمارستان و... را پيگيری خواهد کرد. 
ضمن اينکه شرکت فوالد خوزستان، به عنوان دومين 
قطب توليد فوالد کشور با اجرای طرح جامع فاز چهارم 
توسعه پايدار ظرفيت خود در افق 1404، به ظرفيت 6 
ميليون تن در سال دست خواهد يافت و جايگاه خود را 

تثبيت خواهد کرد.



بازي هاي رايانه اي مي تواند درمان بس��ياري از مشكالت 
جس��مي و رواني باش��د. بازي ه��اي رايان��ه اي مي تواند 
راه كارهايي را در حوزه هاي اقتصادي، كسب و كار، فرهنگي 
و در فضاهاي عيني و واقعي داشته باشد و بر آنها تاثير بگذارد. 
بازي هاي جدي مي تواند كيفيت زندگي را ارتقا بدهد. اين 
در حالي است كه به گفته مديرعامل بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي، اگرچه ظرفيت هاي ش��غلي بسياري در صنعت 
بازي هاي ديجيتال به عنوان صنعتي خالق وجود دارد، اما 
در كشور با كمبود نيروي آموزش ديده در حوزه بازي مواجه 
هستيم و توسعه اين نيروها، نياز به برنامه ريزي جدي دارد.

بازي هاي جدي يا هدفمند )Serious Games(، بخشي 
كليدي از بازي هاي ديجيتال هستند كه ما را در آموزش، 
بهداشت، درمان، تبليغات مذهبي و سياسي و ساير اهداف 
جدي ياري مي كنند. به عبارتي اصطالح بازي هاي جدي 
راهي براي معرفي گونه اي از بازي هاي ديجيتال با رويكردي 
فراتر از سرگرمي است. يكي از مهم ترين بحث هايي كه در 
بخش هاي مختلف كشور، ظرفيت هاي آن مغفول واقع 
شده بازي هاي رايانه اي است، اين غفلت هم به دليل اين 
است كه ما هر زمان از بازي هاي ديجيتال صحبت كرديم، 
به سراغ تهديد، مشكالت و يا آسيب هاي آن رفته ايم. يكي 
از ظرفيت هاي بازي هاي جدي، فرصت هاي آموزشي براي 
كشور اس��ت. ما امروز در موضوع آموزش دچار مشكالت 
جدي هستيم، لذا اينكه بتوانيم در همه بخش ها روش هاي 
سنتي را تبديل به روش هاي نوين كنيم، يكي از اهداف و 
اقدامات ماست. برهمين اساس يكي از مسيرهاي موفق در 
موضوع آموزش استفاده از مسير بازي هاي جدي است كه 
مي توان با هزينه كم  از آن استفاده كنيم . امروز در موضوع 
آموزش ش��اهد اين هس��تيم كه تالش مي كنيم ولي اثر 
اقدامات، قابل قبول نيست، اما بازي قبل از اينكه سرگرمي 
باشد، هيجان و جذابيت است و ظرفيت هاي متفاوتي دارد 
كه مي تواند آموزش را بهينه كند. اگر به اين موضوع نگاه 
جدي اتفاق بيفتد حتما مي تواند در كشور ما تحولي را در 
نظام آموزشي ايجاد كند. بسياري از افرادي كه در اين حوزه 
حضور دارند، نخبگان هستند كه بايد دغدغه و اهميت اين 
عرصه را به همه بخش هاي كشور منتقل كنند. بايد منابع 
مالي را در اين عرصه درست مديريت كنيم و اهميت اين 
فعاليت را انعكاس دهيم و اگر اين اتفاق رخ دهد مي توانيم 

سرمايه گذاران را هم براي اين موضوع جلب كنيم.

    هدف ارتقاي سواد بازي هاي ديجيتال
در اين راس��تا س��يدصادق پژمان، مديرعامل بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي، با بيان اينكه موضوع بازي هاي ويدئويي 

صرفا مس��اله بنياد ملي بازي هاي رايانه اي به عنوان تنها 
متولي اين صنعت در كش��ور نيس��ت، تصريح كرد: ۳۲ 
ميليون بازيكن ايراني كه به طور متوس��ط ۹۳ دقيقه در 
روز بازي مي كنند، بيانگر اين نكته اس��ت كه به موضوع 
بازي هاي رايانه اي در س��طح مساله كشوري توجه شود. 
وي افزود: اين نگران��ي االن وجود دارد، همانطوركه ما در 
خصوص شبكه هاي اجتماعي مجازي برخي فرصت ها را از 
دست داديم و ظرفيت هاي اين فضا بعضا به تهديد تبديل 
شد، با نگاه عادي به موضوع بازي هاي ديجيتال و محدود 
كردن آن به بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي نمي توانيم از 
فرصت هاي اين فضا به خوبي اس��تفاده كنيم. بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي به عنوان متولي اين حوزه با همگرايي 
و همراهي مجموعه هاي حاكميتي مي تواند در پيشبرد 
اهداف خود گام هاي موثري بردارد. در همين راس��تا نيز 
بازي سازان، ناش��ران، مصرف كنندگان، توزيع كنندگان 
بايد بتوانند از ظرفيت هاي موجود در سازمان صداوسيما 
به عنوان ظرفيت عمومي منتفع شوند. مديرعامل بنياد 
ملي بازي ه��اي رايانه اي با بيان اينك��ه در بحث آموزش 
بازي سازي چه درجهت ترويج ظرفيت هاي صنعت بازي 
و چه آموزش هاي آنالين به كمك سازمان صداوسيما نياز 
جدي وجود دارد، تصريح كرد: براس��اس سند بازي كه به 
عنوان سياست هاي حاكم بر برنامه ملي بازي توسط شوراي 
عالي فضاي مجازي مصوب شده است و طي آن وظايفي 
براي مجموعه هاي مختلف مشخص شده كه در آن متولي 
موضوعات آموزشي و فرهنگي سازمان صدا و سيما است. 
پژمان افزود: ما در كشور با كمبود نيروي آموزش ديده در 

حوزه بازي مواجه هستيم، هرچند كه بنياد طي ۱۰ سال 
گذشته توانسته حجم قابل قبولي از نيروي متخصص را به 
عنوان تامين نيروي انساني مورد نياز در صنعت بازي آموزش 
دهد؛ اما توسعه نيروي انساني آموزش ديده در اين حوزه 
نياز به برنامه ريزي جدي دارد. چرا كه ظرفيت هاي شغلي 
بسياري در صنعت بازي هاي ديجيتال به عنوان صنعتي 
خالق وجود دارد. وي خاطرنش��ان كرد: براساس آخرين 
پيمايش بنياد يك چهارم بازيكنان ما كودكان هستند كه به 
عنوان نسل آينده كشور از طريق بازي هاي ويدئويي ارزش ها 
و فرهنگ به آنها منتقل مي شود و نظام ارزشي آنها از اين 
طريق شكل مي گيرد. از اين رو مردم بايد نسبت به مساله 
سواد بازي هاي ديجيتال آموزش و تحليل داشته باشند و 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي در كنار مجموعه صدا وسيما 

مي تواند در اين زمينه گام هاي موثري بردارد.

    استفاده از ظرفيت هاي رسانه ملي
براي توسعه آموزش بازي سازي

فرزانه شريفي، مدير انستيتو ملي بازي سازي بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي نيز با بيان اينكه با دسترسي ايجادشده 
توس��ط اين معاونت به بازار محتوا تا امروز ۱۰۰ ساعت 
آموزشي در حوزه بازي سازي و س��واد بازي با محوريت 
فهم بازي در اين فضا بارگذاري شده است تا محتواهاي 
آموزشي بيشترديده شوند و در دسترس عموم قرار بگيرند 
كه با ارايه گزارش هايي در اين خصوص امكان برنامه ريزي 
براي استفاده بهينه تر از ظرفيت هاي موجود در اين زمينه 
وجود دارد، ادامه داد: درحوزه آموزش بازي س��ازي ما در 
انستيتو ملي بازي سازي امسال حدود ۱۵۰۰ نفركالس 
در دپارتمان هاي فني، هنري و طراحي برگزار كرده ايم و 
صرفا هم اين آموزش ها متوجه شهر تهران نبوده است و 
مخاطبان اين دوره ها عالقه منداني از سراسركشور بودند. 
سازمان صداوسيما به ملي شدن اين آموزش ها براي تمام 
مخاطبان كودك و نوجوان با توجه به ظرفيت هاي موجود 
در اين س��ازمان مي تواند كمك كند. ما امكان برگزاري 

كارگاه هاي تخصصي در حوزه آموزش بازي سازي و سواد 
بازي را نيز داري��م و مي توانيم از ظرفيت هاي موجود در 
رسانه ملي براي تقويت و توسعه آموزش ملي بازي سازي 
استفاده كنيم. س��يدمحمدعلي سيدحسيني، معاون 
حمايت بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، نيز گفت: يكي از 
مهم ترين ماموريت هاي بنياد حمايت از بازي سازي داخلي 
در راستاي حمايت از توليد ملي است. طي سال هاي اخير 
پيش��رفت هاي خوبي در حوزه بازي هاي ديجيتال شده 
و ما س��هم خوبي از بازار را از طريق بازي سازان داخلي به  
دس��ت آورده ايم. درحوزه صادرات بازي نيز بازي سازان 
داخلي علي رغم تحريم ها و تمام مشكالت، موفقيت هاي 
خوبي براي كس��ب بازار بين المللي به دس��ت آورده اند. 
وي افزود: س��ازمان صداوس��يما مي تواند در خصوص 
معرفي محصوالت تيم ها و شركت هاي بازي ساز ايراني 
كمك زيادي به بازي س��ازان انجام دهد. از طرفي ديگر 
بازي س��ازان نيز به عنوان كارگردان يا سازنده بازي ها با 
شرح موفقيت هايشان از طريق برنامه هاي صداوسيما به 
الگوسازي، اشتغال زايي و رونق توليد كمك بسيار زيادي 
خواهد كرد. معاون حمايت بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با 
اشاره به برگزاري كمپين نورزوي بنياد در راستاي حمايت 
و تقويت بازي هاي ايراني نيز گفت: سازمان صداوسيما 
درمعرفي كمپين »بازينو« و اهداف آنكه در نهايت منجر 
به معرفي بازي هاي ايراني براي خانواده ها درايام تعطيالت 
نوروز و افزايش كاربر و درآمد پايدار براي آنها مي ش��ود، 

نقش بسزايي خواهد داشت.

    استفاده از ظرفيت تلويزيون هاي تعاملي
همچنين سعيد مقيسه، قائم مقام معاونت فضاي مجازي 
س��ازمان صداوس��يما، تصريح كرد: يك��ي از موضوعات 
پيش��نهادي ما به بني��اد اس��تفاده از ظرفي��ت پلتفرم 
آي پي تي وي يا تلويزيون تعاملي براي بازي هاي ديجيتال 
است. وي با بيان اينكه پلتفرم آي پي تي وي در حال ورود 
به مرحله بهره  برداري است و مي توان از آنها براي بازي ها 
بهره برداري كرد، افزود: برگزاري جلس��ه ب��ا اپراتورهاي 
آي پي تي وي و بازي س��ازان يك��ي از زمينه ه��اي مورد 
درخواست ما است. بازي سازان از ظرفيت آي پي تي وي ها 
به طور دقيق مطلع نيستند و اپراتورهاي آي پي تي وي هم از 
ظرفيت هاي بازي بي اطالع هستند. آشنايي آنها با يكديگر 
مي تواند نتايج بسيار خوبي به همراه داشته باشد. از آنجايي 
كه موضوع سايت فهم بازي با ماموريت هاي معاونت فضاي 
مجازي همخوان��ي دارد، اين موضوع از جمله زمينه هاي 
عالقه مندي و اولويت دار ما براي كمك به بنياد در خصوص 
ترويج مساله سواد بازي است. مقيسه همچنين گفت: ما 
آمادگي مشاركت و سرمايه گذاري براي توليد گيم فيلم 
)interactive film( براساس بازي هاي با اكت باال كه 
مناسب مخاطب نوجوان و جوان است را نيز داريم. ضمن 
اينكه توليد بازي با موضوع سواد بازي در راستاي آموزش 
سواد رسانه اي نيز از جمله موضوعاتي است كه مي شود در 

اين خصوص به طور مشترك دنبال كرد.
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كاهش قيمت ارز و طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

با كاهش نرخ دالر نقدي ب��ه ۲۵۵8۰، يورو ۳۱ هزار و 
درهم 7۰8۰ تومان و اعالم اونس جهاني به قيمت ۱8۱۹ 
دالر، قيمت س��كه و طال نيز كاهش يافت و سكه طرح 

جديد به ۱۱ ميليون و 6۳۰ هزار تومان رسيد. 

   ن�رخ دالر در رق�م ۲۴ ه�زار و ۹۸۰ تومان 
ثابت ماند

هر دالر روز )دوشنبه( در صرافي هاي بانكي ۲۴ هزار و 
۹8۰ تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري 
گذشته تغييري نداشت، نرخ هر يورو نيز به ۳۰ هزار و 
۳۰۰ تومان رسيد. قيمت فروش يورو نيز با افزايش ۳۰ 
توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)يكشنبه( به ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسيد. قيمت خريد 
ه��ر دالر ۲۴ هزار و ۴8۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۹ هزار و 8۰۰ تومان شد، همچنين قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار و ۱۰۴ تومان و قيمت فروش 
آن ۲۵ هزار و ۳۵۵ تومان است.عالوه بر اين، نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۳۰هزار و ۴7تومان و نرخ فروش آن ۳۰ 

هزار و ۳۴8 تومان اعالم شد.
براس��اس اين گزارش در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته )يكش��نبه(، هر يورو به قيمت ۳۰ هزار و ۱۴8 
توم��ان و هر دالر ۲۵ هزار و ۵۲۱ تومان فروخته ش��د. 
همچنين در سامانه سنا روز كاري گذشته )يكشنبه(، 
حواله يورو به قيمت ۲8 ه��زار و 7۹۵ تومان معامله و 
همچني��ن حواله دالر به قيمت ۲۵ ه��زار و 67 تومان 
فروخته شد.قيمت دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه 
به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي 
به منابع مالي كاهشي شده بود، در روزهاي اخير دوباره 

نوسان دارد.

   كاهش ۲۰۰ هزار توماني قيمت  سكه 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
دوشنبه با كاهش ۲۰۰ هزار توماني نسبت به روز كاري 
قبل )يكشنبه( به قيمت ۱۱ ميليون و 8۲۰ هزار تومان 
معامله شد. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ 
ميليون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سكه چهار 
ميلي��ون و ۴۰۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي هم دو 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 
۱۴8 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون و ۹77 
هزار تومان رسيد، اونس جهاني طال نيز ديروز يك هزار 
و 8۱۹ دالرو 6۲ سنت فروخته شد.قيمت سكه از ۳۰ 
دي ماه تا چند روز گذشته در كانال ۱۰ ميليون توماني 
در نوسان قرار داشت، اما به تدريج رشد كرد و بررسي ها 
نشان مي دهد در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر 

از بازار ارز روند صعودي داشته است. 

راه اندازي 5G همراه اول روي 
شبكه واقعي در روزهاي آينده

معاون فني و توسعه ش��بكه همراه اول توسعه 
فن��اوري پرهزين��ه 5G را در گ��رو حماي��ت 
همه جانبه رگوالتوري به ويژه چشم پوش��ي از 
س��هم درآمدي اپراتورها دانس��ت. به گزارش 
اداره كل ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران، نشست تخصصي واگذاري باند فركانسي 
۳۵۰۰ مگاهرتز و توسعه نسل پنجم تلفن همراه، 
دوشنبه ۲7 بهمن همزمان با روز اول نمايشگاه 
تخصصي اينترنت اشيا در هفته ايران ديجيتال، 
با حضور مع��اون س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباطات راديويي و نمايندگان اپراتورهاي ثابت 
و سيار برگزار شد. مرتضي طاهري بخش، معاون 
فني و توسعه شبكه همراه اول با تأكيد بر حياتي 
ب��ودن تصميم رگوالت��وري در زمينه واگذاري 
اين باند فركانس��ي، اظهار ك��رد: كوچك ترين 
ميزان درصد خطا از سمت رگوالتوري، تأثيرات 
منفي بسياري در بخش توسعه و سرمايه گذاري 
اپراتورها خواهد داشت. لذا تقاضا دارم مسووالن 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از 
تجربيات ساير كشورها و مشاوران خبره در اين 
زمينه اس��تفاده كنند تا در آينده دچار خسران 

نشويم.

   رگوالت�وري در معرض تصميمي حياتي  
5G براي

مع��اون فن��ي و توس��عه ش��بكه هم��راه اول 
خاطرنشان كرد: شفاف بگويم، وضعيت تمامي 
اپراتوره��ا در پش��ت خط مس��ابقه ب��ه صورت 
يكسان اس��ت؛ اما در شرايطي قرار دارند كه اگر 
رگوالتوري تصميم درستي براي واگذاري باند 
فركانس��ي اتخاذ نكند، ممكن اس��ت اپراتوري 
 اص��ال نتوان��د بخش تج��اري فن��اوري 5G را
 فع��ال كن��د.  طاهري بخش با ذك��ر چند نكته 
كليدي درباره باند فركانس��ي ۳۵۰۰ مگاهرتز 
كه مي تواند راهگشاي رگوالتوري در واگذاري 
صحيح اين باند فركانسي باشد، بيان كرد: نكته 
اول اين اس��ت كه امروز تمام��ي وندورها توليد 
تجهيزات از باند ۳۳۰۰ تا ۳8۰۰ مگاهرتز ندارند؛ 
نكته بعدي اينكه پهناي باند كمتر از 8۰ مگابيت 
نيز هيچ به��ره وري ن��دارد. وي تصري��ح كرد: 
همچنين الزم است بگويم كه براي توسعه نسل 
پنجم و رس��يدن به مزاياي آن در آينده حداقل 
نياز به دو كرير ۱۰۰ مگ داريم؛ لذا از امروز بايد 
براي پنج سال آينده نقشه راه فركانسي درستي 
را در مقابل اپراتور بگذارند. همچنين اپراتورهاي 
غالب را وس��ط باند فركانسي قرار ندهند؛ زيرا با 
توجه به قدرت چانه زني كمتر اپراتور كوچك تر 
منجر به از بين رفتن آن مي شود. معاون شركت 
ارتباطات سيار ايران همچنين با تذكري نسبت 
به تخصيص عادالنه اين باند فركانسي گفت: اگر 
دقت نظر در مزايده اين باند صورت نگيرد، باند 
TD- فركانسي مذكور در كنار تكه باند فركانسي
LTE يك اپراتور تلفن همراه )اپراتور دوم( قرار 
خواهد گرفت و اپراتور مذكور با هر مبلغي حاضر 
به خريد كرير جديد، جهت اتصال آن به باند در 
اختيارش خواهد ش��د؛ بنابراين با شيوه جاري 
واگذاري اين باند فركانسي موافق نيستيم. وي 
با فرض اينكه همراه اول نتوان��د برنده اين باند 
فركانس��ي ش��ود، عنوان كرد: فرضا با اين مدل 
طراحي شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، اپراتور اول تلفن همراه نتواند 
برنده اين مزايده ش��ود، اما آي��ا مي توان اپراتور 
ملي همراه اول كه روزان��ه ميزبان ۱.۵ ميليارد 
دقيقه مكالم��ه و باالترين حجم ترافيك ديتاي 
كاربران موبايل روي ش��بكه خود است را بدون 

5G تصور كرد؟

   مزايده هزاران ميليارد توماني
باند فركانسي 5G امري غيرمنطقي است

طاهري بخ��ش به س��ابقه تخصي��ص باندهاي 
فركانس��ي در كشور نيز اشاره اي داشت و اظهار 
كرد: در گذشته تخصيص باندهاي فركانسي به 
گونه اي بود كه منجر به تكه تكه شدن فركانس ها 
در كش��ور ش��د و امروز مي بينيم كه نتوانستيم 
بهره وري الزم را داش��ته باش��يم. معاون فني و 
توس��عه ش��بكه همراه اول با تأكيد بر اينكه اگر 
رگوالتوري ارتباطات مي خواهد اپراتوري مثل 
همراه اول در ۲۰۲۵، دو كرير ۱۰۰ مگ داشته 
باشد بايد از امروز به فكر باشد، خاطرنشان كرد: 
هزينه هاي سرمايه گذاري در 5G بسيار باالست 
و از اين جه��ت رگوالتوري باي��د دور برگزاري 
مزايده براي فروش هزاران ميليارد توماني يك 
باند فركانسي را خط بكشد تا امر توسعه فناوري 

در كشور معطل نماند.

   فيبرنوري الزمه توسعه 5G است
وي ابراز كرد: اتفاقا برخالف واگذاري به ش��كل 
مزايده، رگوالت��وري هم بايد فركانس هاي الزم 
براي راه ان��دازي 5G را در اختيار اپراتورها قرار 
دهد و هم سهمي از درآمد اپراتورها طلب نكند 
تا امر توسعه با سرعت پيش رود. طاهري بخش 
با بيان اينكه اپراتورهايي كه اكنون درگير تامين 
هزينه هاي روزانه شان هستند، چطور مي توانند 
هزينه اي س��نگين براي دريافت باند فركانسي 
جديد كه مختص توس��عه فناوري نس��ل پنج 
 5G است داشته باشند؟، گفت: يوزكيس هاي
از طريق فيبرنوري متصل مي شوند و امروز نيز 
همراه اول ۱۱ هزار س��ايت متصل به فيبر دارد؛ 
در صورتي كه اگر امروز مي خواس��تيم به دنبال 
توسعه فيبر باش��يم بايد هزينه هاي چهار پنج 

برابري مي كرديم.

ظرفيت هاي شغلي بسياري در صنعت بازي هاي ديجيتال به عنوان صنعتي خالق وجود دارد

كمبودنيرويآموزشديدهدرحوزهبازي

آموزش وجه جدايي ناپذير ورزش است

آب شبكه توزيع اصفهان كامال سالم و بهداشتي است

حمايت از دانشجويان تحصيالت تكميلي توسط همراه اول

اس��تاندار فارس گفت: ورزش در هويت بخش��ي به 
فرهنگ و غ��رور ملي نقش ارزن��ده اي دارد و ما در 
مولفه هاي نشاط آفريني و اميد و كاهش آسيب هاي 
اجتماع��ي به ورزش نيازمنديم. ب��ه گزارش پايگاه 
اطالع رساني استانداري فارس، عنايت اهلل رحيمي 
در جلسه ش��وراي عالي ورزش و س��اماندهي امور 
جوانان كه با حضور صالح��ي اميري رييس كميته 
ملي المپيك برگزار شد، با بيان اينكه توسعه ورزش 
همگان��ي و ورزش قهرمان��ي از اولويت هاي كاري 
دولت است ،گفت: در اسناد باالدستي توسعه كشور، 
مباحث ورزشي دنبال ش��ده كه بايد با برنامه ريزي 
دقيق به دنبال تحق��ق آن بود. نماينده عالي دولت 

در استان فارس با بيان اينكه تالش خوبي در حوزه 
زير س��اختي ورزش اس��تان در دولت تدبير و اميد 
انجام گرفته گفت: س��رانه ورزشي اس��تان از يك 
ميليون و ۳۰۰ هزار متر مرب��ع به دو ميليون ۳۵۰ 
هزار مترمرب��ع افزايش يافته ام��ا در عين حال در 
عدالت ورزشي و جنس��يتي فعاليت هاي ارزنده اي 
در نقاط مختلف اس��تان صورت پذيرفته است. وي 
با بيان اينكه رفع نيازمندي هاي زيرساخت ورزش 
بانوان از جمله اهداف دولت به شمار مي رود، گفت: 
برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري خوبي در قالب 
سند توسعه اجرا شده و ما اعتقاد داريم آموزش وجه 

جدايي ناپذير ورزش است.

هيچ گونه آلودگي ميكروبي و ويروس��ي در شبكه 
توزي��ع آب اصفهان مش��اهده نش��د. ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومي ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان، در 
پاسخ به شايعات و ش��بهات منتشرشده در بعضي 
از ش��بكه هاي مج��ازي در خص��وص آلودگي آب 
ش��رب ش��هر اصفهان به اطالع مش��تركين عزيز 
مي رس��اند با توجه به نمونه برداري هاي ميكروبي 
و كلرسنجي روزانه از ش��بكه توزيع شهر اصفهان 
و انجام حدود ۲۰۰ م��ورد آزمون ميكروبي و 6۰۰ 
مورد كلرسنجي توس��ط آزمايشگاه مركزي ستاد 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان در م��اه، هيچ گونه 
آلودگ��ي ميكروبي و ويروس��ي در ش��بكه توزيع 

آب اصفهان مش��اهده نش��ده و آب ش��بكه كامال 
 س��الم و بهداش��تي در اختي��ار مش��تركين قرار 

مي گيرد.
 كارشناسان مركز بهداشت اصفهان به عنوان ناظر 
بر امر سالمت آب شرب، روزانه كيفيت شبكه آب 
اصفهان را پايش و كنت��رل كيفي مي كنند و هيچ 
گزارشي در خصوص آلودگي آب شرب اعالم نشده 
است. آب شرب ش��هر اصفهان توسط تصفيه خانه 
آب بابا ش��يخعلي تامين مي ش��ود كه آب توليدي 
پس از مراحل كامل تصفيه و انجام گندزدايي توسط 
سامانه هاي كلرزني و ازن زني و حذف كليه عوامل 

بيماري زا وارد شبكه توزيع مي شود .

هم��راه اول ب��ه منظ��ور حماي��ت از ظرفيت هاي 
دانشگاهي به 77 طرح ش��امل رساله هاي دكتري 
و پايان نامه هاي كارشناس��ي ارش��د در حوزه هاي 
پژوهش��ي و كارب��ردي، گرنت اعط��اء مي كند. به 
گ��زارش اداره كل ارتباط��ات ش��ركت ارتباط��ات 
س��يار ايران، مركز تحقيق و توس��عه هم��راه اول 
به منظور بهره مندي از توان و ظرفيت دانش��جويان 
و اعض��اي هي��ات علم��ي دانش��گاه ها، همچنين 
در راس��تاي مس��ووليت اجتماعي خ��ود و تقويت 
ارتباط بين صنع��ت و دانش��گاه، از پايان نامه هاي 
 دانش��گاهي در قال��ب ط��رح گرن��ت، حماي��ت

 مي كند.
 در دوره اول اي��ن فرآين��د از مجم��وع ۱۵۴ طرح 

دريافت��ي، 77 طرح ش��امل رس��اله هاي دكتري و 
پايان نامه ه��اي كارشناس��ي ارش��د در حوزه هاي 
پژوهشي و كاربردي اولويت دار همراه اول، پذيرفته 
ش��د. طرح هاي پذيرفته ش��ده از ۱۱ دانشگاه برتر 
كشور شامل صنعتي شريف، اميركبير، علم و صنعت، 
خواجه نصي��ر، ته��ران، تربيت م��درس، صنعتي 
اصفهان، شاهد، اصفهان، فردوسي مشهد و شهيد 
بهش��تي اس��ت. دوره دوم اعطاي طرح گرنت نيز 
در س��ال آينده ب��ا محوريت حوزه ه��اي كليدي و 
اولويت دار همراه اول برگزار و اطالع رس��اني آن از 
طريق كانال هاي رسمي همراه اول انجام خواهد شد. 
در دوره دوم طرح اعطاي گرنت، حمايت از طرح هاي 

پسادكترا در برنامه اين مركز قرار دارد.

گواهینامه های نظام مدیریت کیفیت و آموزش شرکت فوالد خوزستان از سوی سرممیز 
شرکت توف نورد به مدت یک سال تمدید شد.

به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، در جلس�ه اختتامیه ممیزی ش�خص ثالث که به ریاست 
محمود لندی معاون بهره برداری برگزار ش�د، نتایج حاصل از یافته های ممیزی بر اس�اس 
استانداردهای مرجع کسب گواهینامه های بین المللی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۱۵ در روزهای ۲۵ و 
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی و با اس�تفاده از زیر ساخت SKY ROOM  از سوی موسی  

پور سرممیز شرکت توف نورد انجام شد.
محمود اکابر نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه اظهار داشت: در این دوره ممیزی 
مواردی همچون خط مشی سازمان، اهداف استراتژیک، عملکرد کلی فرآیندها و فرآیندهای 
طراحی و توسعه محصول جدید، کنترل کیفیت محصوالت، نگهداری و تعمیرات، تامین مواد 
اولیه مصرفی و قطعات و تجهیزات، آموزش و ممیزی داخلی و مصوبات بازنگری مدیریت، 

مورد ممیزی شخص ثالث قرار گرفت.
اکابر افزود: بر اساس نتایج حاصل از ممیزی شخص ثالث این دوره، گواهینامه های شرکت 
فوالد خوزستان در این دوره ممیزی مراقبتی نوبت دوم از طرف شرکت توف نورد به مدت 

یک سال تمدید شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، ش�رکت فوالد خوزستان همواره در اجرای گواهینامه  های 
دریافتی متعهد بوده اس�ت. این امر بیانگر تعهد و حمایت مدیریت ارش�د ش�رکت فوالد 
خوزستان در تحقق اهداف مرتبط با ماموریت سازمان و ایفای ماموریت “نقش محوری در 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی” و دارا بودن نقاط قوت در فرآیندهای 
آموزش و توسعه منابع انسانی، اجرای سیستم جامع sem و کنترل استراتژیک، تدوین استاندارد 

ملی شمش، نظام کایزن و برنامه ریزی و اجرای مناسب ممیزی داخلی است.

تمديد گواهينامه های نظام مديريت 
کيفيت و آموزش شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان



تعادل|
»طرح اصالح قانون ات��اق بازرگاني ايران« چندي قبل با 
پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مجلس، در دستور كار قرار 
گرفت و با تصويب كليات، وارد مرحله بررسي جزئيات شد. 
هرچند اتاق ايران را مي توان از موافقان اصلي تغيير قانون 
نام برد، چراكه بارها اصالح قانون اتاق را در دستور كار قرار 
دادند، اما هيچگاه به نتيجه مش��خصي نرسيده بود. حال 
آنچه درباره قان��ون جديد مجلس براي بخش خصوصي 
محل انتقاد است، ناديده گرفتن پارلمان بخش خصوصي 
و نظرات فعاالن اقتصادي اس��ت، كه آن را منافات با ذات 
اصلي اتاق بازرگاني مي دانند. اما مساله مهمي كه در اين 
خصوص وجود دارد، اينكه در نتيجه اين اصالح نبايد ماهيت 
حقوقي اتاق بازرگاني از يك موسسه غيرانتفاعي به موسسه 
عمومي غيردولتي تغيير يابد. به طوري كه بسياري از فعاالن 
اقتصادي خود اذعان دارند، كه اتاق بازرگاني به اصالحات 
ني��از دارد، اما نبايد اين اصالحات منجر ب��ه از بين رفتن 
ماهيت اين نهاد و عمومي شدن آن شود. در پي انتقادات 
مطرح شده، سرانجام با برگزاري يك جلسه مشترك بين 
اتاق و كميسيون اقتصادي مجلس تصميم به اصالح قانون 
ات��اق بازرگاني يك گام ديگر به پيش  رفت؛ بنابراين طرح 
اصالح قانون اتاق بازرگاني به منظور ارتقاء توانمندي هاي 
بخش خصوصي و رفع ضعف هاي موجود در كميسيون 
اقتصادي تصويب و مقرر شد جزئيات آن نيز ظرف مدت 
سه ماه بررسي و ابتداي سال ۱۴۰۰ كميسيون اقتصادي 

به آن رسيدگي كند.

  انتقاد به تبديل اتاق 
به موسسه عمومي غيردولتي

اخيراً تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرحي 
را با عنوان »اصالح قانون ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران و الحاقات بع��دي آن« تقديم مجلس 
كرده اند؛ به موج��ب ماده 2 آن طرح، ماهيت حقوقي اتاق 
بازرگاني از يك موسس��ه غيرانتفاعي به موسسه عمومي 
غيردولتي تغيير مي يابد. اما برخي معتقدند كه تبديل اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از يك موسسه 
غيرانتفاعي موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن مصوب ۱369 به موسسه عمومي غيردولتي موضوع 
ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري و قرار دادن آن جزو 
دس��تگاه هاي اجرايي با ماهيت ذاتي اتاق و نوع فعاليت و 
جايگاه آن به عنوان تشكل ملي تشكل هاي بخش خصوصي 

و همچنين موقعيت بين المللي آن انطباق ندارد.
در همين راستا، كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسالمي 
روز گذشته در نشستي كه با حضور غالمحسين شافعي 
رييس اتاق ايران، محمد قاسمي رييس مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران و سيد جواد زماني معاون حقوقي و امور مجلس 
اتاق ايران برگزار ش��د، طرح اصالح قانون اتاق بازرگاني را 

بررسي كرد.
پيش��نهاد اصالح قانون اتاق بازرگاني از س��وي تعدادي 
از نماين��دگان به ط��رح تبديل ش��ده، ام��ا نمايندگان 

بخش خصوصي در اتاق ايران، مدت هاست كه درخواست 
اصالح قانون فعل��ي اتاق كه در س��ال ۱369 به تصويب 
رسيده، را ارايه داده اند. تمامي اظهارنظر كنندگان در اين 
جلسه، بر ضرورت تقويت اتاق ايران به عنوان پرسابقه ترين 
و بزرگ ترين نماينده بخش خصوصي و حفظ هويت مستقل 
اتاق تاكيد كردند.بر اساس تصميم كميسيون اقتصادي 
مجلس، وظيفه بررس��ي جزئيات اصالحي��ه قانون اتاق 
بازرگاني و تكميل آن، به كارگروهي مشترك سپرده شد 
كه اعضاي آن را نمايندگاني از مركز پژوهش هاي مجلس، 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، كميسيون اقتصادي مجلس 

و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشكيل مي دهند.
محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس نيز اعالم كرد: هدف از تصويب كليات اصالح قانون 
اتاق بازرگاني، ارتق��اء توانمندي هاي بخش خصوصي و 
رفع ضعف هاي موجود است لذا تمامي مواد طرح فعلي و 
همچنين پيشنهادهاي آتي با اين معيار سنجيده مي شود. 
طبق گفته وي مقرر شد جزئيات طرح پس از بررسي در 
كميته بازرگاني كميسيون اقتصادي در ابتداي سال ۱۴۰۰، 
در كميسيون اقتصادي رسيدگي شود. قانون فعلي اتاق 
بازرگاني در سال ۱369 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد و در سال ۱37۰ با تاييد شوراي نگهبان اجرايي شد.

  فعاالن اقتصادي و كارشناسان 
چه نظري دارند؟ 

در اين زمينه كامران ندري، كارشناس اقتصادي در اظهاراتي 
گفته بود كه اتاق بازرگاني نماينده بخش خصوصي است 
كه از منافع اين بخش حمايت مي كند اما اينكه چه ميزان 
در اين نمايندگي موفق عملكرد كرده است، بايد آسيب 
شناسي شود. درباره اينكه اعضاي اتاق هاي بازرگاني چه 
ميزان نماينده بخش خصوصي هستند، ابهاماتي وجود 
دارد كه مجلس بايد اين موارد را حل كند و اصالحاتي در 

نحوه انتخابات اين اتاق ايجاد كند. به گفته او، نكته ديگر اين 
است كه اين نهاد در چه حوزه هايي از اقتصاد كشور مي تواند 
دخالت كند يا نكند زيرا ارزيابي من از اتاق هاي بازرگاني 
اين است كه خيلي در اقتصاد كشور موثر نبوده اند و نقش 
مثبتي كه از آنها مورد انتظار بوده است را ايفا نكرده اند كه 
بايد يكسري اصالحات در ساختار آن صورت گيرد كه به 
يك آسيب شناسي جدي نياز دارد. در ادامه اين تحليلگر 
اقتص��ادي با بيان اينكه اتاق ه��اي بازرگاني در چند دهه 
گذش��ته موثر نبوده اند و به نفع بخشي از توليد كنندگان 
عم��ل كرده اند نه همه توليد كنندگان، گفت: اين نهاد به 
مش��كالت كالن اقتصادي چندان توجه نداشته و در اين 

مدت مالحظات بخشي در آن غالب بوده است.
ندري با تاكيد براينكه ساختار اتاق بازرگاني به اصالحاتي 
براي بهبود عملكردش نياز دارد، بيان كرد: متاسفانه عملكرد 
مجلس در اين يك سال نشان داده است كه طرح هايي كه از 
مجلس بيرون مي آيند، وضعيت را نسبت به قبل نه تنها بهتر 

نمي كند بلكه به عقب برمي گرداند.
وي افزود: اتاق بازرگاني نهادي است كه بخش خصوصي 
را نمايندگي مي كند و اين نهاد سعي مي كند تا تصميمات 
اقتصادي به بهبود شاخص هاي اقتصاد كالن كمك كند كه 

هدف اصلي از تشكيل اين نهاد بوده است.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است، اين اصالحات به اين 
معني نيست كه ماهيت آن تغيير كند و دولتي شود زيرا با 
اه��داف ايجاد اين نهاد در تضاد اس��ت و بخش خصوصي 
تريبون خود را از دست مي دهد و از آنجا كه اين اتاق پل بين 
دولت و بخش خصوصي است و با تبديل اين اتاق به نهادي 
عمومي، ارتباط بين اين دو نه��اد از بين مي رود كه بعيد 
مي دانم مجلس هم چنين قصدي داشته باشد زيرا خيلي 

بي معني است.
محمد تواليي، رييس اتاق كاش��ان ني��ز بر اين نكته 
تاكيد كرد كه س��اختار نهاد بخ��ش خصوصي نبايد 

سياسي شود و گفت: اتاق بايد در طرحي كه اكنون در 
مجلس پيگيري مي شود، بايد همه فعاالن اقتصادي 
نقطه نظرات خود را اعالم كنند تا در اصالح و ترميم اين 
طرح از آنها استفاده شود. تا در نتيجه اين طرح بتوانيم 
شاهد ارتقاي بخش خصوصي، توانمندي اقتصاد كشور، 
ايجاد ش��فافيت و بهبود شرايط كسب و كار در كشور 
باش��يم. نه اينكه با دخالت در ساختارهاي موجود به 
دنبال ايجاد نهاد عمومي غيردولتي و تضعيف جايگاه 

بخش خصوصي باشيم.
از سوي ديگر، محسن احتشام، رييس اتاق بيرجند معتقد 
است كه اتاق ايران به عنوان بزرگ ترين نهاد بخش خصوصي 
بايد به سمت تخصصي شدن پيش برود نه عمومي تر شدن؛ 
چراكه فضاي حاكم بر تجارت بين المللي كامال خصوصي و 
غيردولتي است به هيچ عنوان سازمان هاي عمومي جايي 
در آن ندارند. اتاق بايد در ساختار خود تغيير ايجاد كند تا 
بتواند پاسخ بهتري به نيازهاي فعاالن اقتصادي بدهد؛ اما 
اين به اين معنا نيست كه اتاق بايد به سمت عمومي سازي 

پيش برود. ما بايد به سمت تخصصي شدن حركت كنيم.
حسن فروزان فرد، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران نيز در اين رابطه مي گويد هرچند موضوع تغيير قانون 
اين اتاق از سال ها پيش مطرح بوده و چگونگي پرداختن به 
آن اهميت بسيار زيادي دارد.اما تمام اعضاي اتاق در رابطه با 
موارد اصالحي به جمع بندي نرسيده و تغييرات در فضاي 

مجلس نيز به اين بالتكليفي دامن زده است.
محمدحسين روشنك، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز 
مي گويد: قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايرادهايي دارد و هيچ كس منكر اين مساله نيست. بايد قانون 
اتاق اصالح شود، بخشي از اين قانون به شرايط، مسائل و 
مشكالت روز پاسخ نمي دهد؛ اما مساله اصلي اآلن اصالح 

قانون اتاق نيست، بلكه شيوه اصالح آن است.
روشنك ادامه مي دهد: در زمان اصالح قانون، تهيه طرح 
يا اليحه براي يك حوزه، بايد مسير اصلي طي شود؛ مسير 
اين اس��ت كه بايد از طريق اتاق و وزارت صمت كه ارگان 
حاكميتي ناظر بر اتاق بازرگاني است، اليحه اي تهيه شود و 
به دولت ارسال شود و از طريق دولت به مجلس ارسال شود 
و در آنجا بررسي، اصالح و تصويب شود. او تأكيد مي كند: 
اصالح قانون اتاق الزم و اساسي است ولي بايد شيوه اصالح 
درست طي شود. بايد اين شيوه توسط اتاق ايران و با نظارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. طرح يا اليحه 
تهيه شده ابتدا بايد در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران به 
بحث گذاشته شود و تصويب شود و بعد در وزارتخانه و دولت 

مسير خود را طي كند و به مجلس برسد.
به گفته روش��نك مسير اين نيس��ت كه هر كسي به 
خاطر نفع شخصي خود، يا اختالف با عده اي بخواهد 
طرحي را به نماينده اي ارايه دهد. اين دردي از بخش 
خصوصي دوا نمي كند. بايد نظر و نگاه كارشناس��ان 
بخش خصوصي در اصالح قانون در نظر گرفته شود. 
اين قانون براي بخش خصوصي تصويب مي شود ولي 

متأسفانه بخش خصوصي از آن بي خبر است.
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مرغ ارزان مي شود
وزير صنعت مع��دن و تجارت با بي��ان اينكه روند 
كاهش��ي قيمت خودرو هاي داخلي ادامه خواهد 
يافت در مورد گراني مرغ هم گفت: تا چند روز آينده 

وضعيت قيمت مرغ به حالت اول برمي گردد.
عليرضا رزم حسيني در حاشيه حضور در كميسيون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به اينكه شوراي رقابت، 
قيمت گذاري را برعهده گرفته و هر س��ه ماه يك 
بار براس��اس ميزان تورم كشوري قيمت ها را اعالم 
مي كند تصريح كرد: قيمت خودرو هاي خارجي هم 
دچار ركود شده است. وزير صمت افزود: سياست ما 
افزايش توليد خودروي داخلي است كه خيلي هم 
موفق بوده ايم و همچنين توليد قطعات داخلي كه 

در اين زمينه روند رو به رشد و افزايشي داشته ايم.
وي با اش��اره به نقش رايزن��ان بازرگاني در ارتباط 
اقتصادي كش��ور با سايركشور هاي جهان گفت : تا 
پايان س��ال ۱۰ رايزن بازرگاني جمهوري اسالمي 
ايران در تعدادي از كشور ها مستقر و فعال خواهند 
شد. رزم حسيني در خصوص آخرين وضعيت توليد 
روغن خوراكي در كشور نيز خاطرنشان كرد: ذخاير 
راهبردي ما براي روغن خوراكي بسيار خوب است 
و هيچ مش��كلي از نظر تامين اين كاال نداريم. وي 
افزود: نيازي نيست مردم به فروشگاه ها مراجعه كنند 
چرا كه توزيع روغن نس��بت به ماه گذشته افزايش 

بيشتري نيز داشته است.
وزير صمت گفت: براي تامين كاال هاي اساس��ي و 
روغن در ايام عيد نيز اقدام كرده ايم و هيچ مشكلي 
در اين زمينه در كش��ور وجود ندارد. رزم  حسيني 
همچنين در خصوص تامين نهاده هاي دامي تصريح 
كرد: توزيع نهاده هاي دام��ي هم اكنون در اختيار 
وزارت جهاد كشاورزي است و ما اين نهاده ها را در 
بندرعباس براي توزيع در كشور تحويل وزارت جهاد 
مي دهيم و شبكه توزيع با تالش آن وزارتخانه انجام 
مي شود. وي با اشاره به نوسانات چند روز اخير قيمت 
مرغ نيز گفت: وزارت جهاد براي كنترل اين نوسان 
ورود پيدا كرده و انشاءاهلل تا چند روز آينده وضعيت 

قيمت مرغ به حالت اول برمي گردد.

قيمت هاي عجيب و غريب 
در بازار ميوه

تس�نيم |انواع ميوه در بازار قيمت هاي عجيب و 
غربي از خود ثبت كرده اند به طوري كه هر كيلوگرم 
نارنگي بندري ۵۵ هزار تومان، موز ۵۰ هزار تومان، 
سيب 27 هزار تومان و پرتقال جنوب 29 هزار تومان 

به فروش مي رسد.
در روز هاي اخي��ر انواع ميوه در ب��ازار قيمت هاي 
عجيب و غريبي از خود ثبت كرده اند به طوري كه 
بر اساس مشاهدات ميداني خبرنگار تسنيم از چند 
ميوه فروشي در خيابان ميرازي شيرازي تهران در 
ميان انواع ميوه پرتقال به عنوان ارزان ترين محصول 
حدود ۱2 هزار تومان قيمت دارد. بر اين اساس هر 
كيلوگرم موز حدود ۵۰ هزار تومان، نارنگي بندري 
۵۵ هزار تومان، س��يب زرد 26 هزار تومان و سيب 
قرمز 27 هزار تومان، نارنگي 29 هزار تومان و پرتقال 
جنوب 29 هزار تومان، كيوي ۱7 هزار تومان، ليمو 
شيرين ۱6 هزار و 8۰۰ تومان و پرتقال تامسون ۱۱ 

هزار و 6۰۰ تومان به فروش مي رسد.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي اظهار كرد: 
دليل گراني ميوه را ما نبايد بگوييم زيرا ما نيز مصرف 
كننده هستيم و فقط مصرف كننده بزرگ تر هستيم 
و خريد ما 2۰۰ كيلوگرم تا 2 تن است. اسداهلل كارگر، 
افزود: اعضاي ما در تعيين قيمت نقش��ي ندارند و 
بنابر قيمت عرضه ش��ده در ميدان مركزي ميوه و 
تره بار خريد مي كنيم و با س��ود مصوبي كه داريم 
به فروش مي رسانيم. رييس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و س��بزي ادامه داد: قبل از ما ميدان مركزي، 
واردكنندگان و حتي صادركنندگان بايد پاسخگو 
باشند كه باعث شده اند قيمت عمده انواع ميوه باال 
برود كه اعضاي خرده فروشي اتحاديه ما نيز مجبور 

به فروش همين محصوالت هستند. 
وي با اشاره به اينكه س��ود مصوب خرده فروشان 
ميوه و تره بار 3۵ درصد است تصريح كرد: بر اساس 
محاس��بات انجام ش��ده از اي��ن 3۵ درصد، حدود 
9 درصد براي خرده فروش��ي ها باقي مي ماند زيرا 
بايد بخش��ي از آن به دليل وجود ضايعات و خراب 
شدن ميوه كم شود و هزينه هاي كارگري، ماليات 

و جاري دارند.

ساماندهي كاالهاي تجاري در 
مرز دوغارون

ايسنا|سخنگوي گمرك گفت: كاميون هاي افغان 
و ايراني در منطقه تايباد به پاركينگ هاي مشخص 
شده هدايت شد و گمرك ايران، آمادگي دارد شرايط 
انتقال كاالهاي صادراتي و ترانزيتي از مرزهاي ديگر 
به افغانستان فراهم كند. سيد روح اهلل لطيفي اظهار 
كرد: در جلس��ه امروز مديريت بحران شهرستان 
تايباد، وضعيت كاميون هاي متوقف در مرز بررسي 
ش��د و الحمد اهلل با همكاري و مديريت انجام شده 
در اين شهرستان، كليه كاميون ها از مسير جاده به 
پاركينگ هاي در نظر گرفته شده هدايت شدند. وي 
افزود: براي كاهش توقف كاميون ها، گمرك اعالم 
آمادگي كرده اس��ت ت��ا در خصوص محموله هاي 
صادراتي با اولويت مواد فاس��د ش��دني و سوخت 
در صورت تقاضاي صاحب كاال در س��امانه جامع 
گمركي، با هماهنگي گمركات مبداء اظهارنامه ها 
ابطال يا به ساير مرزها تغيير مسير داده شود. لطيفي 
در خصوص كااله��اي ترانزيتي گفت: درخصوص 
محموله هاي ترانزيتي نيز پيشنهاد شد در صورت 
تقاضاي صاحبي��ن كاال، محموله هاي ترانزيتي به 
گمركات ميلك در سيستان و بلوچستان و ماهيرود 
در خراسان جنوبي كه هم مرز با افغانستان هستند 

مجدد ترانزيت شود.

لوازم خانگي ايراني گران تر از 
برندهاي جهاني

ايلنا|نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در مورد وضعيت صادرات لوازم خانگي اظهار داش��ت: 
ص��ادرات ما در حوزه لوازم خانگي بيش��تر معطوف به 
بخاري، كولر و آبگرمكن است. ما در صورتي مي توانيم 
صادركننده موفقي باشيم و سهمي از بازار لوازم خانگي در 
كشورهاي اطراف خود داشته باشيم كه چه از نظر كيفيت 
و چه از نظر قيمت بتوانيم با كشورهاي ديگر در بازارهاي 

خارجي رقابت كنيم.
محمدحسين اسالميان خاطرنشان كرد: يك ماشين 
لباسشويي ايراني با برند خوب در بازار داخل حدود ۱۰ 
تا ۱۱ ميليون تومان قيمت دارد درحالي كه در كشورهاي 
حوزه هاي خليج فارس، ماش��ين هاي لباسش��ويي با 
برندهاي معروف با معيار دالر 2۵ هزار توماني، حدود 6 
ميليلون تومان هستند. ما اگر مي خواهيم سهمي از بازار 
خارجي داشته باشيم بايد بتوانيم با آنها رقابت كنيم يعني 
هم جنس باكيفيت داشته باشيم و هم قيمت اجناس ما 
قابل رقابت باشد. نمي توانيم با برند معروفي كه سال ها در 
اين بازارها بوده و ماشين لباسشويي را با قيمت 6 ميليون 
تومان مي فروشد رقابت كنيم. وي تصريح كرد: نهايتا 
بتوانيم كاالهايي را كه ديگر برندهاي ديگر به هر دليلي 
توليد نمي كنند صادر كنيم مانند آبگرمكن گازي و كولر 
آبي كه به دليل نبود صرفه اقتصادي و ديگر داليل توليد 
نمي شوند را به كشورهاي اطراف صادر كنيم. وي در ادامه 
افزود: طبق آخرين اطالعاتي كه داريم بيشتر صادرات ما 
براي اين اقالم به كشورهاي عراق، افغانستان و اردن بوده و 
صادرات ما در لوازم خانگي بسيار محدود است. با اينكه ما 
قابليت توليد انبوه و با كيفيت كاال را داريم و در حال حاضر 
نيز توليد بيشتر از تقاضا را داريم و بازار داخلي بسيار اشباع 
است، صادرات به داليل گفته شده بسيار محدود است. 
قطع به يقين بايد براي صادرات يك كاال زيرساخت هاي 
خوبي ايجاد شود. اسالميان همچنين بيان كرد: قيمت 
تمام شده براي توليدكنندگان داخلي زياد است. براي 
مثال كمپرسور يخچال وارداتي است، با توجه به قيمت 
ارز براي توليد كننده بسيار گران تمام مي شود. از طرف 
ديگر قيمت هاي فوالد و پتروشيمي باعث مي شود كه 
قيمت تمام شده كاال زياد باشد. مي توانيم در ايران درها 
را ببندي��م و كااليي وارد نكنيم تا مردم اجناس داخلي 
بخرند اما اين كار را نمي توان در بازار جهاني انجام داد، 
آنجا هركسي كه كيفيت بهتر با قيمت پايين تري توليد 
كند سهم بيشتري از بازار مي برد. وي در پاسخ به سوالي 
در مورد آخرين وضعيت واردات در كشور گفت: واردات 
به كشور همچنان ممنوع است و لوازم خانگي بوش نيز 

هنوز وارد بازار نشده است.

سرمايه گذاري خارجي 1،5 
ميليارد دالري در صنعت

ايس�نا | طي ۱۰ ماهه نخست امس��ال ۱۰۴ طرح 
صنعتي، معدني و تجاري به ارزش يك ميليارد و ۴77 
ميليون دالر در هيئت سرمايه گذاري خارجي تصويب 
شده است. بر اس��اس جديدترين آمار منتشر شده از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت )صمت(، در 
۱۰ ماهه نخس��ت امسال ۱۰۴ طرح صنعتي، معدني 
و تجاري در هيئت س��رمايه گذاري خارجي تصويب 
شده كه نس��بت به تصويب 79 طرح در مدت مشابه 
سال قبل، 3۱.6 درصد افزايش يافته است. همچنين 
ارزش اين طرح ها در س��ال جاري يك ميليارد و ۴۴7 
ميليون دالر بوده كه نسبت به رقم 78۰ ميليون دالر 
سرمايه گذاري خارجي مصوب در طرح هاي صنعتي، 
معدني و تجاري در مدت مشابه سال قبل 89.۴ درصد 
افزايش يافته اس��ت. جزئيات سرمايه گذاري خارجي 
در ۱۰ ماهه امسال هنوز منتشر نشده اما بررسي آمار 
9 ماهه نشان مي هد كه بيشترين حجم سرمايه گذاري 
خارجي در دوره مورد بررس��ي در گروه هاي س��اخت 
مواد و محصوالت شيميايي، ساخت راديو، تلويزيون 
و وسايل ارتباطي، ساخت ماشين آالت و تجهيزات و 
انتشار و چاپ و تكثير بوده است. چهار كشور اول از لحاظ 
ارزش سرمايه گذاري خارجي مصوب نيز كشورهاي 
آلمان، چين، تركيه و انگلستان بودند. همچنين در 9 
ماهه نخست امسال استان هاي خوزستان، سيستان 
و بلوچس��تان، تهران، كرمانش��اه و قزوين به ترتيب 
بيشترين حجم س��رمايه گذاري خارجي مصوب در 
بخ��ش صنعت، معدن و تج��ارت را ج��ذب كرده اند. 
گفتني است كه سرمايه گذاري خارجي مصوب شامل 
كليه درخواست ها اعم از سرمايه گذاري جهت ايجاد 
طرح هاي جديد، خريد س��هام شركت هاي موجود و 
همچنين سرمايه گذاري هاي خارجي در قالب ترتيبات 

قراردادي است.

طرح دوباره تهاتر برق و برنج با 
پاكستاني ها

ايلنا | مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان 
برنج ايران، با اش��اره به سوابق پيشنهاد ايران براي 
تهاتر برق با پاكس��تان، اظهار ك��رد: همچنان اين 
موضوع در حد پيشنهاد باقي مانده است و مهم ترين 
مش��كل كه همان همكاري بانك هاي پاكس��تان 
اس��ت پابرجاس��ت. وي ادامه داد: عالوه بر مشكل 
عدم همكاري بانك هاي پاكستان ما با مشكل نبود 
تعريف مشخصي از ثبت سفارش به شكل تهاتر در 
بندهاي تجاري كشور و بانك مركزي ايران نيز روبه 
رو هستيم .كش��اورز تاكيد كرد: البته شركت هاي 
هستند كه حاضرند به عنوان واسطه در ايران بهاي 
كاال را به ريال دريافت و در پاكستان با روپيه خريد 
كنند، اما قابل اعتماد نيستند. به گفته دبير انجمن 
واردكنندگان برنج ايران؛ اعتماد به اين شركت ها 
ريس��ك بزرگي براي ما به همراه دارد چراكه هيچ 
ضمانت معتبري وجود ندارد پول تجار حفظ شود. 
كشاورز معتقد است؛  تهاتر براي تامين كاالي اساسي 
مردم در ش��رايط سخت تحريم گزينه اي است كه 
ناگزير بايد به آن پرداخته شود، اما براي عملي شدن 

آن بايد ابزارهاي الزم فراهم شود.

كليات طرح اصالح قانون پارلمان بخش خصوصي در مجلس تصويب شد

اصالح يا تغيير ماهيت اتاق بازرگاني؟

چالش ها و ضرورت هاي پياده سازي »توليد بدون كارخانه«
در حال حاضر مهم ترين پيش نياز تس��ريع فرآيند توليد 
بدون كارخانه، تسهيل و به رسميت شناختن اين فرآيند 
تولي��دي و ايجاد زيرس��اخت هاي حقوق��ي، مقرراتي و 
اطالعاتي است. هرچند در حوزه مقررات حاكم بر بخش 
صنعت، توليد بدون كارخانه نخستين  بار در دستورالعمل 
»صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري براي طرح هاي 
واحدهاي صنعتي« در سال ۱392 رسميت يافت و اجازه 
صدور مجوز هاي تاسيس و پروانه بهره برداري براي آن در 
نظر گرفته شد، اما اين دستورالعمل صرفا به اجازه صدور 
مجوز بسنده نموده و ورود جزيي تري به اين فرآيند نكرده 
است )البته هم اكنون دستورالعمل توليد بدون كارخانه در 
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تدوين شده و در سير 
مراحل تاييد و ابالغ است.( بايد توجه داشت كه فرآيند توليد 
بدون كارخانه دربرگيرنده دو بازيگر »سفارش دهنده« و 
»سفارش گيرنده« است. از اين رو تعريف نقش، وظايف و 
اختيارات هر يك از دو بازيگر فوق در كليه چارچوب هاي 
مقرراتي و دستورالعمل هاي مرتبط با بخش توليد و تجارت 
ضروري به نظر مي رس��د. در حال حاضر آنچه در قوانين 
»توليد كننده يا واحد توليدي« اطالق مي ش��ود معرف 
توليدكننده فيزيكي )سفارش گيرنده( است و در نتيجه 
روند مبهمي را از تقسيم وظايف، امكانات و مشوق ها ميان 

دو بازيگر اين فرآيند ترسيم مي كند.

   نكات كليدي
با توجه به موارد ذكر شده، در راستاي تسهيل فرآيند »توليد 

بدون كارخانه« توجه به موارد ذيل ضروري است.
۱- لزوم به رسميت ش��ناختن طرفين سفارش دهنده و 

سفارش گيرنده در قوانين و مقررات
نگاهي به مهم ترين قوانين حماي��ت از توليد )قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور، قانون 
بهبود مستمر فضاي كس��ب و كار، قوانين مالياتي و...( و 
آيين نامه هاي مربوطه نشان مي دهد كه سازوكار دوطرفه 
توليد بدون كارخانه )سفارش دهنده و سفارش گيرنده( 
مغفول مان��ده و رويه هاي بهره من��دي از مزاياي در نظر 
گرفته ش��ده براي اين روش از توليد و همكاري صنعتي 
پيش بيني نشده است. به عبارت ديگر مالك قوانين كشور 
از »واحد توليدكننده« طرف سفارش گيرنده است و از اين 
رو بهره گيري طرف سفارش دهنده از مزاياي در نظر گرفته 
ش��ده در اين قوانين به عنوان توليد كننده با ابهام و موانع 

متعددي روبرو است.
2- تعريف سازوكار حل مشكالت حقوقي

بديهي است رسميت شناختن فرآيند توليد بدون كارخانه، 
نيازمند پشتيباني قانوني و مقرراتي از ذي نفعان آن است 
تا طرفين نس��بت به رعايت حقوق خود )حقوق مالكيت 
فكري، برند، نوس��انات هزينه توليد و...( اطمينان كافي 

كسب كنند. از آن جايي كه منافع اين روش تنها در صورت 
استمرار توليد و همكاري بلندمدت ميسر مي شود، تعريف 
چارچوب هاي حقوقي و حمايتي متضمن منافع دو طرف 

ضروري به نظر مي رسد.
3- تعريف سازوكار اخذ استاندارد و تاييديه هاي مورد نياز

با توجه به وجود دو ذي نفع سفارش دهنده و سفارش گيرنده، 
پيش بيني س��ازوكار و چارچوب هاي اخذ اس��تاندارد و 
تاييديه هاي مورد نياز در اين نوع از توليد ضروري اس��ت. 
در حال حاضر برخي از استاندارد هاي توليدي، وابسته به 
فرآيندهاي توليد اس��ت )نظير صنايع غذايي( كه كسب 
اس��تانداردهاي الزم را براي س��فارش دهنده به واس��طه 
عدم مالكيت خطوط توليد با مش��كل مواجه مي سازد. از 
طرف ديگر احتمال همكاري كوتاه مدت، انگيزه و توجيه 
اقتصادي الزم را نيز براي كسب استاندارد ها توسط طرف 

سفارش گيرنده نيز ايجاد نمي كند.
۴- تعيين سازوكار اخذ مشوق ها، حمايت ها و تسهيالت

بسياري از رويه هاي مرسوم براي اخذ حمايت ها و تسهيالت 
براي واحدهاي توليدي، مبتني بر مالكيت كارخانه و توليد 
است. از اين رو الزم است در رويه هاي اختصاص مشوق ها، 
موضوع توليد بدون كارخانه و سازوكار بهره مندي هر يك از 
طرفين به صورت شفاف تعريف شود. همچنين به واسطه 
هم افزايي ناش��ي از اين روش در صنايع كشور، الزم است 

مشوق هاي ويژه آن در قوانين و مقررات پيش بيني شود.
۵- تدوين الگوهاي توليد بدون كارخانه ويژه صنايع منتخب

توليد بدون كارخانه، ويژگي هايي دارد كه مي تواند موجب 
محبوبيت آن در برخي از رشته فعاليت هاي صنعتي شود. 
براي نمونه در حال حاضر نزديك به 2۵ درصد توليد پوشاك 
چين )اولين صادركننده پوشاك دنيا( و 6۵ درصد توليد 
پوش��اك ويتنام )چهارمين صادركننده پوشاك دنيا( به 
روش CMT )نوعي از روش توليد بدون كارخانه در صنعت 
پوشاك متمركز بر حلقه هاي ارزش افزا( صورت مي گيرد. 
از اين رو تدوين الگوهاي اختصاصي پياده سازي اين فرآيند 
در رشته فعاليت هايي كه پتانسيل بااليي براي اجراي آن 

دارد، ضروري است.
6- لزوم شكل دهي به يك پايگاه داده به منظور شناسايي 
كارخانه ه��اي داراي ظرفيت خالي )س��فارش گيرنده( و 
وصل كردن سرمايه گذاران مشتاق به توليد بدون كارخانه 
)س��فارش دهنده( به كارخانه سفارش گيرنده و تسهيل 

ارتباطات مدنظر 
7- شكل گيري كس��ب و كارهاي مكمل جهت كمك به 
انعقاد معامله در چارچوب آيين نامه تدويني در وزارتخانه 
متبوع )مثال الزام بروكر )دالل(هاي فعال به ثبت و اخذ كد 
رهگيري و...( كه در ايجاد ارتباط و موفقيت طرفين معامله 

تاثيرگذار هستند.

ادامه از صفحه اول

رمزارزها و زنگ خطر سوم براي كليت اقتصاد
مسووالن به صدا درآورده است. قبل از هر نكته، بايد تاكيد 
كنم كه نه تنها مخالف رمزارزها نيس��تم بلكه به شدت به 
رش��د اين بازار خوش بين هستم و مطمئنم در سال هاي 
آينده ي��ك بازار ب��زرگ از رمزارزها با تابلوها و سيس��تم 
معامالتي اختصاصي در دنيا خواهيم داشت و ريسك اين 
سرمايه گذاري خصوصا در بخش ريسك قانوني كاهش 
خواهد يافت. اما آنچه االن موضوع بحث است عدم آشنايي 
مردم با اين بازار، وجود بسيار زيادي از رمزارزهاي نوظهور، 
نبود سيستم مالي معتبر در داخل براي سرمايه گذاري و 
خريد و مش��اوره و... در خصوص اين بازار و نبود اطالعات 
كاف��ي در خصوص نحوه  معامالت، معام��الت اهرمي و... 
در اي��ن بازار اس��ت كه مي تواند يك ريس��ك قابل توجه 
براي سرمايه گذاري تلقي شود و ريسك معامالت در اين 
بازار را براي ايرانيان به ش��دت باال ببرد. به عبارت روشنتر 
جريان سيال سرمايه گذاري كشورمان كه هنوز از آسيب 
زخم هايي چون ماجراي موسسات غيرمجاز و نيمه كاره رها 
كردن بورس رنج مي برد، با خطري به مراتب بزرگتر روبه 
رو شده كه چنانچه از همين امروز اطالع رساني درستي در 

خصوص آن صورت نپذيرد مي تواند، سرمايه هاي عمومي 
را با خسارت هايي مواجه س��ازد. در واقع عدم آموزش در 
خصوص نحوه  معامالت و عدم آگاهي از ريسك اين بازار 
براي عموم مردم ممكن است باعث ضرر و زيان افرادي شود 
كه نااميدانه از بورس به اين بازار كوچ كرده اند. قيمت ها در 
اين بازار نوسانات بسيار شديدي را تجربه مي كند و شايد 
تحمل اين نوسانات براي هر كسي مقدور نباشد. قيمت ها 
در واكنش به اخبار به شدت نوسان مي كنند و از آنجا كه اين 
بازار يك بازار نوظهور است ممكن است دستخوش تغييرات 
بنيادي شود. در مجموع كسي كه وارد اين بازار مي شود بايد 
بداند كه با چه ريسكي در اين بازار فعاليت مي كند و قطعا 
نياز به آموزش دارد و هيچ اشكالي ندارد كه با اطالع كامل 
بخشي از سبد سرمايه گذاري را به اين بازار اختصاص دهد. به 
نظر من، مردم به دليل دخالت هاي بي موردي كه در بورس 
صورت گرفت به ناچار به بازار رمزارزها روي آورده اند به دنبال 
جايي هستند كه چارچوبش قابل تغيير نباشد، عرضه هاي 
دستوري و فروش آبشاري و... در كار نباشد. ورود انتحاري 
سرمايه هاي عمومي به اين بازارها با تمام سرمايه مي تواند 

به خروج سنگين پول از اقتصاد و زيان سنگين  تر مردم ناآگاه 
منجر شود. فراري دادن سرمايه به اين بازار پر ريسك نتيجه  
دعواهاي سياسي و دخالت گسترده و عدم نظارت بر بورس 
در اين 6 ماه بود كه نتيجه آن بي اعتمادي به بازاري به اين 
ارزندگي شد به طوري كه مردم حاضرند ريسك رمزارزها را 
به جان بخرند و هر طور شده در شرايط عدم اطمينان وارد 
اين بازار شوند. اما پرسشي كه با اين توضيحات ممكن است 
به ذهن خطور كند آن است كه با هجوم نقدينگي ايرانيان 
به قلمروي رمز ارزها چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟نتيجه  
اين ورود بي رويه و بدون آموزش مش��خص است، خروج 
سنگين نقدينگي از كشور ركود شديد تر در بازارهاي مالي، 
خروج گس��ترده  پول از سپرده هاي بانكي و تعميق ركود 
اقتصادي و كاهش نرخ رشد اقتصادي از بديهي ترين آثار 
اين كوچ شتاب زده است. اين بار همزمان خروج نقدينگي 
از بانك ها هم اتفاق خواهد افتاد و اين مشخصه  اصلي اين 
اتفاق خواهد بود به طوري كه آثار مخربي را بر سيستم مالي 
كشور بر جاي خواهد گذاشت. كالهبرداري شركت هاي 
بي نام و نشان داخلي تحت عنوان بروكر و مشاور و... از مردم 

را هم بايد به اين موارد اضافه كرد. ظهور تحليلگران يك شِبه 
كه متخصصين رمزارزها خواهند بود و پكيج فروشان جزو 
كمترين پيامدهاي اين اتفاق است. در حالي كه بورس براي 
هدايت اين نقدينگي به سمت توليِد داخل همچون اسب 
زين كرده آماده بود، ناگهان با عرضه هاي آبشاري باعث از 
بين رفتن اعتماد شدند و حاال تبعات اين اقدام روز به روز 
درحال بيشتر شدن است. آقايان دولتي و سياست گذاران 
محترم كشور؛ رها كردن بدون آگاهي مردم در اين اتمسفر 
يك خطر بزرگ براي كليت نظام اقتصادي كشور است و 
تهديدي بزرگ براي نظام سرمايه گذاري محسوب مي شود. 
بورس را از چشم انداختيد و حاال رمزارزها در حال چشمك 
زدن به سرمايه هاي ايرانيان است جايي كه شما جذابيت و 
امنيت سرمايه گذاري را كشتيد و نقدينگي را راهي خارج 
از كشور كرديد. اما در صورتي كه وضعيت بورس را سامان 
ندهيد نه تنها بورسي ها كه اين بار عمده صاحبان كسب و 
كار و صنايع هم توليد را تعطيل و نقدينگي را راهي اين بازار 
خواهند كرد. اميدوارم شاهد معامله رمزارزها در زير سايه 

درختان در مال استريت نباشيم.
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خبرروز

كاهشكيفيتهوادركالنشهرها
به گفته يك كارشناس سازمان هواشناسي كشور كيفيت هوا در شهرهاي پرجمعيت و صنعتي كاهش مي يابد و بارش ها در برخي 
نقاط كشور آغاز مي شود.فريبا گودرزي گفت: اما از سه شنبه، با ورود سامانه بارشي جديد، در استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، 
ايالم، همدان، لرستان، كردستان، آذربايجان شرقي و ارتفاعات زنجان، البرز، قزوين و تهران بارش پراكنده رخ مي دهد.اين كارشناس 
ادامه داد: براي روز چهارشنبه بارش ها در غرب كشور و دامنه هاي البرز تقويت شده و شاهد بارندگي، رعدوبرق و افزايش سرعت باد 
خواهيم بود. همچنين وزش باد ش��ديد در اين نواحي، باعث خيزش گردوخاك مي شود. آخر هفته ، هواي كشور سردتر مي شود و 

بارندگي در برخي نقاط تداوم خواهد داشت. 

رويداد

ناصر چمني با تاكيد بر شكاف هفت ميليون توماني 
ميان دستمزد و هزينه هاي زندگي، خواستار تعيين 
دقيق رقم سبد معيشت شد. كميته دستمزد ذيل 
ش��وراي عالي كار تشكيل جلسه خواهد داد. در سه 
جلسه گذشته كميته دستمزد، دولت و كارفرمايان 
از محاسبات سبد معيشت سر باز زده اند، اما به نظر 
مي رس��د امروز ديگر زمان آن فرارسيده كه كمينه 
هزينه هاي زندگي توسط كميته دستمزد مشخص 
شود. ناصر چمني )نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار( در ارتباط با تالش طرف هاي مقابل براي فرار از 
محاسبات سبد مي گويد: نه تنها نمايندگان كارگر، 
بلكه بيش از ۴۲ ميليون نفر از جمعيت كشور از دولت 
و وزارت كار انتظار دارند كه هرچه زودتر محاسبات 
سبد معيشت انجام شود؛ اين محاسبات، باتوجه به 
داده ه��اي موجود و آماده ب��ودن فرمول ها، چندان 
سخت نيست و اميدواريم همين امروز به سرانجام 
برسد. او ادامه مي دهد: بايد همين امروز تكليف سبد 
معيشت مشخص ش��ود چون ديگر زمان چنداني 
نداريم. با وجود تالش هاي نمايندگان كارگري براي 
برگزاري جلسات شوراي عالي كار، متاسفانه دولتي ها 
هيچ اهميتي به خواسته نمايندگان كارگري ندادند 
و جلسات شوراي عالي كار برگزار نشد؛ االن هم در 
جلسات كميته دستمزد نبايد تعلل و قانون گريزي 
اتفاق بيفتد و بايستي هرچه زودتر رقم سبد معيشت 
مشخص شود. متاسفانه در سه جلسه برگزار شده، 

آنگونه كه بايد، به بحث سبد معيشت ورود نشد.

دولتنقشبيطرفداشتهباشد
چمني با تاكيد بر اينكه در مذاكرات مزدي، دولت 
بايد نقش بي طرف و واس��ط داشته باشد نه اينكه 
برود سمت كارفرما و مقابل كارگران جبهه بگيرد، 

اضافه مي كند: متاسفانه نه فقط اين دولت اخير، 
بلك��ه همه دولت ه��ا در مذاكرات م��زدي، نقش 
كارفرمايي ايفا كرده اند و هرگز واس��طه بي طرف 
نبوده اند؛ اين نوع موضع گيري ها و مقابله ها موجب 
شده كه امروز يك شكاف ۷ ميليون توماني ميان 
دس��تمزد كارگران و هزينه ه��اي زندگي وجود 
داش��ته باش��د. وي ادامه مي دهد: االن خط فقر، 
حدوداً نه و نيم ميليون يا ده ميليون تومان است؛ 
كارگر حداقل بگير با همه مزاياي مزدي و عيدي 
پايان سال، نهايت ماهي سه ميليون تومان درآمد 
دارد؛ بنابراين ش��كاف ميان خط فقر و دستمزد 
كارگران، حداقل ۷ ميليون تومان است. در سال 
جاري به دليل بحران كرونا و افزايش هزينه هاي 
درماني جامعه و همچنين تورم سرسام آور، سطح 
زندگي كارگران به بدترين شرايط ممكن، تقليل 
يافت؛ البته باي��د بگويم كارگ��ران امروز زندگي 
نمي كنند، فقط تالش مي كنند براي زنده ماندن! 
به گفته اين نماينده كارگ��ري، اين واقعيت ها را 
بايد دولت ببيند و وظيفه قانوني خود را به عنوان 
عضو بي طرف ايف��ا كند. او تاكي��د مي كند: بايد 
تكليف محاس��بات سبد معيش��ت مشخص شود 
و تاخير در محاس��بات را دس��تاويزي براي عقب 
انداختن جلسات ش��وراي عالي كار، قرار ندهند. 
چون واقعًا ديگر زمان نداريم. دولت امسال وظيفه 
س��نگيني در قبال كارگ��ران و خانواده هاي آنها 
دارد؛ انتظار داري��م تجربه تلخ س��ال قبل تكرار 
نش��ود. در مذاكرات مزدي ۹۹، اتفاقات ناگواري 
افتاد؛ مزد بدون امضاي كارگران ابالغ شد و جامعه 
كارگري س��ر آن اتفاقات، هنوز از دولت دلگير و 
ناراضي است؛ جوري رفتار كنند كه بخشي از اين 

نارضايتي ها برطرف شود.

دس�تمزد۱۴۰۰،»منطق�ي«و»عادالنه«
تعيينشود

چمني تاكيد مي كند: در صورت نهايي شدن رقم سبد 
معيش��ت در جلس��ه امروز، هفته آينده جلسه رسمي 
شوراي عالي كار براي بحث پيرامون مزد ۱۴۰۰ مي تواند 
برگزار شود. كارگران توقع دارند به واقعيت ها و الزامات 
قانوني توجه ش��ود. به گفته او، بايد دس��تمزد ۱۴۰۰، 
»منطقي« و »عادالنه« تعيين ش��ود و مطمئن باشند 
هيچ اتفاقي نخواهد افتاد؛ قرار نيست با منطقي و واقعي 
شدن دس��تمزد، توليدكنندگان ضرر ببينند و سقوط 
كنند. اين فعال كارگري بيشتر توضيح مي دهد: امسال به 
خاطر تحريم ها و عدم ورود كاالها از خارج، كارفرمايان و 
توليدكنندگان هرچه توليد مي كنند، به فروش مي رود؛ 
يعني همه كاالهايشان بدون توجه به سطح كيفي آنها، 
در بازار به فروش مي رود و من فكر مي كنم بخش اعظم 
توليدكنندگان كشور، درآمد و سودي كه امسال به دست 
آورده اند، در ۴۲ سال اخير بي س��ابقه بوده است. از اين 
روي، مي توان دستمزد را منطقي كرد بدون اينكه واويال 
س��ر دهند و بگويند با افزايش دستمزد، توليد سقوط 
مي كند. چمن��ي در پايان تاكيد مي كن��د: براي اينكه 
توليد توليدكننده تداوم داشته باشد و براي اينكه اقتصاد 
بچرخد، بايد مِن كارگر پول در جيب داشته باشم و خريد 
كنم؛ پس براي رونق اقتصاد هم كه شده، بايد دستمزد 
را واقعي كنند؛ شايد به قول آقايان »همه چيز در بازار به 
وفور موجود هست« اما بودن همه چيز در بازار نشان دهنده 
گردش اقتصاد نيست؛ وقتي ۴۲ ميليون نفر از جمعيت ۸۰ 
ميليوني كشور، توان خريد نداشته باشند، معلوم است كه 
چرخ اقتصاد لنگ مي زند و نمي توان به رونق و شكوفايي 
رسيد؛ لذا توقع داريم امسال دستمزد به گونه اي افزايش 
يابد كه قدرت خريد كارگران به قبل از اين بالياي اخير و 

تورم سال جاري بازگردد و منطقي شود.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار: 

شكاف ۷ ميليون توماني ميان خط فقر و دستمزد كارگران

جامعه محیطزيست

عشقآبادميزبان
پرندگانعاشق

عشق آباد تاالبي در حاش��يه تهران است كه به 
كوير، رنگي ديگر بخش��يده و ميزبان پرندگان 
مهاجر شده تا خستگي خود را به زيبايي تاالب 
بس��پارند و براي پروازي دوباره بر فراز آس��مان 
جاني تازه بگيرند.به گزارش پايگاه اطالع رساني 
حفاظت محيط زيس��ت، اين روزها عاش��قان 
طبيعت مي توانند به حاش��يه تهران بروند و در 
تاالب »عش��ق آباد« س��اعاتي رنج دغدغه ها و 
جو سنگين كرونايي را كنار گذاشته و با زيبايي 
پرندگان مهاجر، روح خود را صيقل دهند.تاالب 
عش��ق آباد در ۲۵ كيلومتري مركز شهرستان 
ري و در دو كيلومتري روس��تايي به همين نام 
در جاده ورامين در بخش قلعه نو شهرستان ري 
 در استان تهران واقع شده كه قرارگيري تاالب 
عشق آباد در مس��ير )Corridor( مهاجرت 
پرندگان سال هاس��ت كه آن را به يك زيستگاه 
مناس��ب براي اقامت هاي داي��م، بلندمدت يا 
كوتاه م��دت پرندگان تبديل ك��رده، اين تاالب 
چهارگ��وش و از نوع فصلي به طول حدود ۷۰۰ 
متر اس��ت، حجم آب در فصول مختلف تغيير 
مي كند، با اينكه وسعت اندكي كه دارد پناهگاه 
پرندگان بومي، عبوري و مهاجر است.تاالب عشق 
آباد يكي از مراكز بسيار عالي براي پرنده نگري در 
حاشيه تهران است و تاكنون ۱۵۱ گونه پرنده در 
اين تاالب مشاهده ش��ده  است كه از اين ميان، 
۱۵ گونه ش��كاري، ۱۲ گونه مرغابي و ۲۵ گونه 
سليم و آبچليك است. بيش��تر پرندگان تاالب 
از راسته گنجشك  س��انان از جمله كالغ ابلق، 
زاغي، كالغ سياه، گنجشك خانگي، دم جنبانك 
ابلق، قمري خانگي، كبوتر چاهي، سنقر تاالبي، 
كوركور سياه، آبچينك، حواصيل خاكستري، 
حواصيل س��فيد، خروس كولي، سليم، خوتكا، 
قار، چلچله، چكاوك، اردك، س��ينه سرخ، سار 
معمولي، چنگر نوك س��رخ، پرستوي دريايي، 
قرقي و س��نگ چشم دم س��رخ است، پوشش 
گياهي حاش��يه تاالب، گياه ني اس��ت.گياهان 
اطراف تاالب ش��امل قيچ، اسفند، جگن، چمن 
شور ساحلي، چمن شور پاگربه، خارشتر، شكر 
تيغال، درمنه، گندمك و غيره است.از دوزيستان 
تنها يك گونه قورباغه با ن��ام قورباغه باتالقي و 
از خزندگان مي توان به الك  پش��ت خزري، مار 
چليپر، گرزه مار، اس��كينك علف زار، سوسمار 
چشم ماري و آگاماي دش��تي در اطراف تاالب 
اشاره كرد. ساير جانوران اطراف تاالب عبارتند از 
روباه، شغال، خرگوش و انواع جوندگان.اين تاالب 
به سبب كم  توجهي و عدم حفاظت مناسب در 
اثر عواملي از قبيل ورود فاضالب شهري، پرورش 
ماهي، سموم كشاورزي و… در حال نابودي و 

تبديل شدن به باتالق است. 

۸۳ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از مرگ ۸3 
نفر ديگر بر اثر كرونا در كشور خبر داد. 
بر اين اس��اس مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۵۹ هزار و ۲۸ نفر رسيد. 
سيماس��ادات الري، گفت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و 
۷۶۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي شد كه ۷۸۴ نفر از آنها 

بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كشور به يك ميليون و ۵۲۶ هزار و ۲3 نفر رسيد. 
الري با بيان اينكه خوشبختانه تا كنون يك ميليون 
و 3۰۴ ه��زار و 33۰ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند، ادامه داد: 3۷۰۴ نفر از 

بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كنون ۱۰ ميليون 
و ۱۰۵ ه��زار و ۸۰ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام ش��ده است. 
س��خنگوي وزارت بهداشت اظهار كرد: 
بر اس��اس آخرين تحليل ه��ا، در حال 
حاضر ۹ شهرستان در وضعيت قرمز، 3۹ 
شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهرستان در 
وضعيت زرد و ۱۷۲ شهرستان در وضعيت آبي قرار 
دارند. الري تاكيد كرد: در حال حاضر شهرهاي آبادان، 
اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، 

شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

هشدار پليس در مورد شركت هاي خدماتي 
ريي��س اداره اجتماعي پليس آگاهي 
ناجا از هموطنان خواس��ت از اعتماد 
به ش��ركت هاي خدماتي، نظافتي و 
قاليش��ويي هاي غيرمجاز خودداري 
كنند. سرهنگ شهاب اميني گفت: در 
آستانه نوروز و آغاز فصل خانه تكاني 
منازل، عده اي شياد با درج آگهي هاي 
فريبنده تبليغات��ي در معابر و فضاي 

مجازي، س��عي در جلب اعتماد عموم��ي كرده تا 
در فرصت مناسب نقشه هاي ش��وم خود را به اجرا 
درآورند. او افزود: ش��ركت هاي خدماتي، نظافتي 
مجاز بايد از يك س��و، داراي شماره ثبت شركت از 
اداره كل ثبت شركت ها بوده و از سوي ديگر، مجوز 
فعاليت از اتحاديه مربوط را داشته باشند.رييس اداره 
اجتماعي پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه شركت هاي 

غيرمج��از معم��وال آدرس و م��كان 
مش��خصي براي فعاليت ندارند، گفت: 
اينگونه ش��ركت ها صرفا با يك شماره 
تلفن اق��دام به اعزام ني��روي خدماتي 
به منازل و ش��ركت ها كرده و در برخي 
اوقات، اس��امي مش��ابه با شركت هاي 
معتبر را براي جلب نظر مشتريان خود 
مورد تبليغ قرار مي دهند. ش��هروندان 
بايد قبل از هرگونه اعتماد به اينگونه ش��ركت ها از 
طريق مراجعه به سايت اداره كل ثبت شركت ها و 
اتحاديه مربوط، نسبت به استعالم وضعيت فعاليت 
آنها اقدام و با مشاهده كارت شناسايي افرادي كه به 
در منازل جهت انجام امور نظافتي يا بردن قالي براي 
قاليشويي مراجعه مي كنند، هويت آنان و شركت 

فرستنده را احراز كنند.

پيش بيني فقيرتر شدن فقرا
رييس انجمن م��ددكاري اجتماعي 
ايران افزايش جامعه هدف نهادهاي 
حمايتي همچ��ون كميت��ه امداد و 
س��ازمان بهزيس��تي را نشان دهنده 
گس��ترش فقر در جامعه دانس��ت. 
سيدحس��ن موس��وي چلك گفت: 
كج كاركردي س��اختارهاي كالن و 
دستگاه هاي مختلف موجب سرريز 

فقرا به نهادهاي حمايتي مي ش��ود. او با اشاره به 
شرايط امروز كشور در حوزه اجتماعي، گسترش 
فقر، افزايش موارد خودكش��ي و ... ادامه داد: نظام 
اجتماع��ي و فرهنگي ما در اين حوزه موفق نبوده 
است. با وجود واقعيت هايي كه در كشورمان وجود 
دارد كار هدفمندي انجام نداده ايم و در عين حال 
توقع داريم اين موضوعات پيچيده با پند و اندرز و 
گفتاردرماني حل شود. رييس انجمن مددكاري 
اجتماعي ايران خواستار اجراي قانون در پرداخت 

مستمري به مددجويان كميته امداد 
و بهزيس��تي ش��د و خاطرنشان كرد: 
اين نهادهاي حمايت��ي چندين دهه 
است كه مس��تمري هايي را به اقشار 
نيازمند و كم درآم��د جامعه پرداخت 
مي كنن��د، اما هيچ��گاه در طول اين 
چند دهه مستمري نيازمندان مطابق 
قانون پرداخت نشده و هميشه كمتر 
از چيزي بوده كه در قانون به آن اشاره شده است.

چلك خواستار حمايت دولت و مجلس از كميته 
امداد و بهزيستي براي پرداخت مستمري مكفي به 
خانواده هاي تحت حمايت شد و گفت: پيش بيني 
مي شود س��ال آينده فقرا فقيرتر ش��وند زيرا اين 
بالتكليفي در كش��ور به فقرا و اقش��ار كم درآمد 
بيشترين آسيب را خواهد زد.به گفته او حتي اگر 
بودجه پيشنهادي دولت اجرايي شود باز هم گرهي 

از اقشار كم درآمد را حل نمي كند.

يك��ي از موثرترين واكس��ن هاي كروناي 
دنيا را در پاس��تور خواهيم ساخت و زودتر 
از واكس��ن هاي بركت و رازي به آن دست 
خواهيم يافت؛ چراكه فاز 3 مطالعات باليني را طي مي كند 
و اميدواريم تا حداكثر اوايل ارديبهشت سال ۱۴۰۰ واكسن 

پاستور را به بازار آوريم.
وزير بهداشت و درمان در جلسه ستاد استاني مقابله با كرونا 
در استان قزوين با تشكر از همكاري مقامات اين استان در 
كنترل اپيدمي كرونا، گفت: در مورد واكسن ما از 3 مسير 
از اس��فند س��ال قبل اين بحث را دنبال كرديم. ساخت 
داخلي را به شدت دنبال كرديم، خيلي ها اين بحث را در 
مملكت جدي نمي گرفتند و آن را عملي نمي دانستند اما 
خودم تك تك افراد با انگيزه را دعوت كردم. خوشبختانه 
واكسن بنياد بركت فاز اول مطالعات باليني را با موفقيت 

بسيار باال گذراند.

دستيابيبهاينواكسن
ازاوايلارديبهشت۱۴۰۰

سعيد نمكي ادامه داد: واكسن رازي اجازه مطالعات باليني را 
گرفت و در شرف مقدمات اجرايش است. واكسن مجموعه 
وزارت دفاع از هفته آينده به بحث كلينيكال ترايال انساني 
مي رس��د. همچنين با انتقال دانش فني از كوبا كه قبال 
درمورد واكسن هپاتيت و پنوموكوك هم با آنها همكاري 
كرديم، يكي از موثرترين واكسن هاي كروناي دنيا را در 
پاستور خواهيم س��اخت و زودتر از واكسن هاي بركت و 
رازي به آن دست خواهيم يافت؛ چون فاز 3 مطالعات باليني 
را طي مي كند و اميدواريم تا حداكثر اوايل ارديبهشت سال 

۱۴۰۰ واكسن پاستور را به بازار بياوريم.
وزير بهداشت افزود: همزمان اقداماتي براي واردات 
واكسن صورت گرفت تا گروه هاي آسيب پذير را زودتر 
واكسينه كنيم. واكسن كاري سياسي در جهان است و 
كسي خارج از مرزها نمي گويد بدو بيا حراجش كردم 
و واكسن ارزان دارم، اين خبرها نيست. يكي از منابع 
موثر كه باالي ۹۱ درصد ايمني زايي داشت مجموعه 
اسپوتنيك روسيه بود كه وارداتش باهمكاري دوستان 
وزارت امور خارجه انجام شد. براي اعتماد مردم گفتم 

اولين واكسن را جگر گوشه ام بزند.

۳۰۰هزاردوزديگرازواكسنروسي
درراهايران

نمكي تاكيد كرد: 3۰۰ هزار دوز ديگر از واكسن اسپوتنيك 
در راه است و منبع ديگر يك واكسن چيني به نام ساينوفارم 
اس��ت كه در راه داريم. اميدواريم تا قبل از عيد گروه هاي 
آسيب پذير را واكسينه كنيم. همچنين از سبد كووكس هم 
۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دوز خريديم كه از فوريه وارد مي شود. 
ما بر حسب گروه هاي آسيب پذير و اوليت دارها سند ملي 
واكسيناسيون كرونا آماده كرديم و هيچ كس به جز سن، 
بيماري ها و شغل در معرض خطر اولويتي بر ديگران ندارد.

واكسيناسيونگروههايآسيبپذير
تاشهريور۱۴۰۰

وزير بهداش��ت گفت: تا 3 ماه ديگر يك��ي از بزرگ ترين 
واكسن سازهاي دنيا مي شويم و به همه جا صادر مي كنيم، 
چه من باشم و چه من نباشم اين ريل گذاري صورت گرفته 
اس��ت. ما قول مي دهيم تا شهريور آينده اكثر گروه هاي 
آسيب پذير را واكس��ينه كنيم و ان شاء اهلل اولين كشور 
دنيا باشيم كه گروه آسيب پذير را واكسينه كرديم و تا سه 
ماه بعد ۷۰ درص��د ديگري كه بايد زنجيره را قطع كنند 

واكسينه مي كنيم.

كوچكترينعارضهايببينيم،اجازهتزريق
نخواهيمداد

او افزود: بر سر اين عهد هستيم كه اگر كوچك ترين عارضه 
از هر واكسن خارجي يا داخلي ببينيم اجازه تزريقش را 
نخواهيم داد. ما اجازه نداديم به اسم واكسيناسيون تست 
واكسن كش��ورهاي خارجي بر مردم ما انجام شود و اين 
كاري بود كه برخي كشورهاي همسايه كردند. اگر واكسني 
آورديم شرط كرديم آزمايش آن در كشور ديگري انجام 
شده باشد و حتما بايد بعد از طي 3 فاز مصرف آن حداقل در 
۵ كشور انجام شده باشد. اميدواريم شرمنده مردم و خون 
شهدا نشويم و با حمايت مردم و مسووالن ما هم در اين راه 

سرافراز باشيم و افتخاراتي كسب كنيم.

۱۳ماهاستدرگيرمقابلهباكروناهستيم
نمكي افزود: برخي آخرين روز بهمن ماه سال قبل را اولين 

روز مقابله ما با كرونا مي دانند اما ما از اواخر دي ماه سال ۹۸ 
درگير مديريت كرونا هستيم.  وي به پيش بيني و محاسبات 
موسسات بين المللي در مورد كرونا و آمار جهاني آن اشاره 
كرد و گفت: آنها گفته بودند حداقل مرگ در كش��ور در 
آذرماه به ۱۲۰۰ نفر مي رسد، متاسفانه امريكا ديروز بيش از 
۵۲۰۰ مرگ را به ثبت رساند؛ البته ما هرگز براي مرگ هيچ 
كسي خوشحال نمي شويم حتي مملكتي كه سردمدارانش 
ماسك را از ما دريغ كردند. در انگلستان هم آمار ديروز از 
۱۸۶۰ مرگ عبور كردند و آلماني ها با آن ساختار مهم از 
مرگ بيش از روزي ۱۱۰۰ رد شدند و ما با تكيه بر وفاق ملي 
به مرگ دو رقمي رسيديم كه البته اين هم زياد است؛ اما 
اين افتخار در بحران فعلي آفريده شد و عده اي از هموطنان 

در كشورهاي اروپايي منتظر بازگشت به كشور هستند.

قرنطينهمسافراندرحالانجاماست
او افزود: ليست انتظار بازگش��ت شكل گرفته است و دو 
روز پيش بعد از مدت ها اولين هواپيما را از كشور انگليس 
پذيرفتيم و داريم كار قرنطينه آنهارا انجام مي دهيم. چه 
شد كه توانمند ترين قدرت اقتصادي اروپا با زيرساخت 
قوي امروز به شرايطي رسيده كه هموطن ما امروز دامن 
وطن خود را امن ترين دامن براي مديريت كرونا مي داند؟ 

اين عزت از جانب خداوند به ما داده شده است .

افتتاح۱۱هزارتختبيمارستاني
 نمكي ادامه داد: ما در يك سال گذشته ۲۵۰۰ تخت آي سي يو 
اضافه كرديم. در استان قزوين ميزان تخت هاي اي سي يو 
كه در يك سال اضافه شد معادل كل تخت هايي بود كه در 
ساليان قبل اضافه شد. ما قبل از كرونا براي ۲۰ هزار نفر بيمار 
امكان اكسيژن سازي داشتيم و امروز ۶۵ هزار بيمار همزمان 
در بيمارستان ها مي توانند از اكسيژن استفاده كنند. اين 
افتخار بزرگي براي جمهوري اس��المي اس��ت و امسال 
اولين سالي است كه قرار است ۱۱ هزار تخت بيمارستاني 
راه اندازي كنيم و امسال ۱۴۰۰ پروژه بهداشتي داشتيم و 
اين ركورد را در طول تاريخ نداشتيم. شاعر مي گويد »مدعي 
خواست كه از بيخ زند ريشه ما، غافل از آنكه خدا هست در 
انديشه ما«. اين ها دس��تاوردهاي بزرگي بود كه خداوند 
نصيب كرد. وزير بهداشت با اشاره به ويروس جهش يافته 

كرونا، تصريح كرد: ويروس جديد كه آمد ما تمام تالش خود 
را براي جلوگيري از ورود آن به كشور انجام داديم. در تمام 
مرزها نيرو گذاشتيم، ما اولين كشور بوديم كه 3۶ گيت 
زميني، دريايي و هوايي را در بهمن ۹۸ بررسي بهداشتي 
كرديم و اولين كشور جهان بوديم كه پروازهايمان با چين 
را در ۷ بهم��ن ۹۸ قطع كرديم. اما ويروس ها مي چرخند 
و ما همواره ترس داش��تيم كه در گزند ويروس باشيم اما 
برخي چيزها هم دس��ت ما نيست، كسي كه غيرقانوني 
طول كشور را طي مي كند، خيلي تحت نظارت و اشراف 
ما نيس��ت. ويروس با يك پرواز و در يك هواپيماي بدون 
مسافر هم مي تواند منتقل شود. تا اينكه اولين موارد بيمار 
را شناسايي كرديم. به من خبر دادند يك خانم ۷۱ ساله 
در خيابان وحدت اس��المي تهران گرفتار شده كه سابقه 
مسافرت نداشته و همسرش هم خادم يك مسجد است و 
هيچ تماسي با خارج از كشور نداشتند و اين يك زنگ خطر 
بزرگ شد و همه اطرافيان او را رصد كرديم تا اينكه مرگ 
يك آقاي ۴۸ ساله در بيمارستان هشتگرد به دليل ويروس 
جهش يافته رخ داد و اين براي من يكي از تكان دهنده ترين 
خبرها بود و در پنجشنبه گذشته من سخت ترين روزهاي 

زندگي ام را در طول اين ۱3 ماه گذراندم.

دررعايتپروتكلهاسختگيرباشيد
وزير بهداشت افزود: اين ويروس بسيار چموش و سركش 
است. اين ويروس توانست قدرتمندترين هاي اروپا را به زانو 
درآورد و آهنگ گرفتاري ويروس بلند است . ما جمعه صبح 
جلسه اورژانسي گذاشتيم و اقدامات خوبي در استان قزوين 
و البرز انجام شد؛ اما عزيزان اگر دير بجنبيم و درنگ كنيم 
هرچه بافت هايم پنبه خواهد شد. هر چقدر رعايت پروتكل 
كم شود هجمه بيماري افزايش مي يابد. از دست اندركاران 
مديريت مي خواهم در رعايت پروتكل ها به شدت سختگير 
باشند. در اپيدمي ها بايد سعي كنيم مردم جان خود را از 
دست ندهند. اگر گرسنگي بكشند قابل جبران است اما 
مرگ را نمي توان كاري كرد. البته مردم االن بسيار خسته 
هستند، من مي فهمم كه اقتصاد خانواده تهيدست يعني 
چه، من در خانواده دچار مشكل اقتصادي بزرگ شدم و 
ناز پرورده نيستم. من مي فهمم خانواده يك كارگر اگر يك 
روز كار نكند چه مي كشند. وقتي منطقه اي را از آبي به زرد 
و از زرد به نارنجي تبديل مي كنيم مي دانيم چقدر سخت 
است. اما هيچ پديده اي براي اقتصاد كشور در ايام اپيدمي 
مخرب تر از طوالني شدن روند بيماري نيست در اپيدمي 
بزرگ ترين رسالت ما كوتاه كردن زمان اپيدمي است. ما هم 

سعي كرديم اولين كشوري باشيم كه پروتكل بنويسيم تا 
اقتصاد كشور بچرخد. ما اولين كشور جهان بوديم كه حتي 
يك روز نگذاشتيم كارخانه اي تعطيل شود و توليد بخوابد 
و اين اجباري بود كه تحريم به ما وارد مي كرد. ما اسفند ماه 
سختي در پيش خواهيم داشت اگر سخت نگيريم و اگر 
محكم نايستيم  پايه هاي دستاوردهايمان  لرزان مي شود 

اگر سخت نگيريم.

لزوممراقبتبيشترازالبرز،زنجانوتهران
او افزود: اعالم خطر مي كنم كه ب��ا اين ويروس نبايد 
سهل انگاري كرد و بايد حواس مان جمع باشد. امروز 
اعتقاد ندارم كيس هاي ويروس جهش يافته بيش��تر 
است و در استان البرز، زنجان و تهران بايد مراقب بود. 
راهي كه طي دو هفته با ويروس قبلي مي رفتيم با اين 
ويروس جهش يافته ۷۲ س��اعته مي رويم. يعني اگر 
از زمان افزايش تعداد بيمار س��رپايي تا افزايش تعداد 
بستري ۲ هفته وقت داشتيم، در اين ويروس ۷۲ ساعت 
وقت داريم. بايد كانون ها را زودتر شناسايي كنيد. مراكز 
سرپايي بايد فعال تر شوند و ما تست هرچه بخواهيد 

برايتان مي فرستيم.

گزارش

واكسن چيني در راه است 

در ويروس جهش يافته فقط ۷۲ ساعت وقت داريم
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