
نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 
گفت: عرضه ارز ۴۲۰۰ تومان��ي موجب رانت در 
تجارت كشور شده اس��ت به همين دليل فعاالن 
اقتصادي در صف موافقان ح��ذف آن قرار دارند. 
»حميدرضا صالحي« در گفت وگو با ايرنا با تأكيد 
ب��ر اينكه ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ي از مطالبات 
فع��االن اقتصادي بود، اظهار داش��ت: اين ارز آثار 
مخرب فراواني داشت، زيرا با چند نرخي شدن ارز 

سوءاستفاده، رانت و سوداگري ايجاد كرده بود.
وي با تأكيد بر اينك��ه ارز ۴۲۰۰ توماني در عمل 
تاثي��ري در كاهش هزين��ه مايحت��اج خانوارها 
نداش��ت، تصريح كرد: با ن��رخ ارز ترجيحي نهاده 
مصرفي، مانن��د ذرت و خوراك دام وارد كش��ور 
شد، اما سوء استفاده از آن، فرصت حمايت از قشر 
آسيب پذير را سلب كرد. صالحي با تأكيد بر اينكه 
چند نرخي بودن قيمت ارز در بازار موجب فساد و 
كمبود كاال شد، خاطرنشان كرد: از همان آغاز طرح 
بخش خصوصي و تشكل هاي صنفي مخالف بودند 
و اكنون با تصميم مجلس شوراي اسالمي حذف آن 
بهبودي به همراه خواهد داشت. وي بابيان اينكه 
حذف ارز ترجيحي، كه با تصميم مجلس شوراي 

اسالمي انجام شده است بايد بر اساس برنامه ريزي 
باشد، خاطرنش��ان كرد: اين روند بايد به گونه اي 
باشد كه اقشار آسيب پذير از مشكل مصون بمانند 
و همانطور كه دولت قول داده اس��ت با تخصيص 
يارانه به دهك هاي پايين تر حمايت صورت پذيرد.

نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 
گفت: بودجه ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني يا بايد به 
صورت نق��دي و ريالي به مردم پرداخت ش��ود يا 
از طري��ق توليدكنندگان واقعي ب��ه چرخه بازار 
بازگردد. وي افزود: منابع ناش��ي از تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني ب��ه دام و دارو اختصاص پيدا كند 
تا زماني كه اقتص��اد بار ديگر رون��ق پيدا كرده و 
ش��اخص هاي اقتص��ادي نش��ان دهنده بهبود و 
شكوفايي باش��ند. صالحي بابيان اينكه تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني بر روحيه جامعه نيز تأثير منفي 
گذاشته بود، تأكيد كرد: اين تصور وجود داشت كه 
برخي با امتيازات طاليي اقتصاد كشور را به سمت 
سود خود در دست دارند كه تأثير مثبتي هم بر بازار 
نمي گذارد. وي افزود: حذف ارز ترجيحي با پوشش 
حمايتي از اقش��ار آسيب پذير مي تواند بر بازار نيز 

تأثير مناسب بگذارد.

اصالح نظام ارز ترجيحي از مطالبات فعاالن اقتصادي بود
سخن دوم
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يادداشت-2يادداشت-1

 بايد و نبايدهاي حذف 
ارز دولتي

نگاهي به آخرين عوامل موثر 
بر بورس

ما در دهه هاي گذشته بارها 
به سمت اجراي اين سياست 
رفته ايم كه براي تامين برخي 
كااله��ا، ارز ارزان قيم��ت و 
سوبس��يد دولت��ي را در نظر 
بگيريم كه اكثر قريب به اتفاق 
اي��ن طرح ها در رس��يدن به 
اهداف نهايي خود با مش��كل 
مواجه ش��ده اند و همين موضوع باعث ش��كل گيري 
يك الزام جديد براي اصالح آنها ش��ده است. در رابطه 
با ارز۴۲۰۰ توماني نيز همي��ن اتفاق رخ داده، يعني از 
يكسو در مسير تخصيص آن حيف و ميل صورت گرفته 
و از س��وي ديگر حمايت هاي الزم كه در برنامه اصلي 
پيش بيني شده بود، به اقشار هدف و گروه هاي كم درآمد 
نرسيده است. به همين دليل بحث درباره اصالح يا قطع 
نهايي آن مطرح شده و بسياري از كارشناسان نيز در اين 
رابطه اتفاق نظر دارند. اين درست است كه ارز دولتي به 
اهداف خود نرسيده اما در عين حال نبايد فراموش كرد 
كه اين ارز به هر حال تاثيراتي داشته و حذف ناگهاني آن 
تبعات خاص خود را خواهد داشت. يعني در عين حال 
كه بايد اصالحاتي در دستور كار باشد، نحوه اجراي اين 
اصالحات نيز بسيار اهميت دارد زيرا در غير اين صورت، 
امكان آنكه تبعات اقتصادي و اجتماعي به همراه داشته 
باش��د بسيار زياد اس��ت. براي مثال در كشورهايي كه 
بهره وري باالس��ت، قيمت هر كيلو مرغ حدودا دو دالر 
محاسبه مي شود، يعني با نرخ هاي فعلي قيمت مرغ به 
ش��كل آزاد بايد به حدود 6۰ هزار تومان برسد اما اين 
قيمت در بازار ايران فعال حدود 3۰ هزار تومان اس��ت، 
اين يعني ارز ۴۲۰۰ توماني و سياس��ت هاي حمايتي 
دولت قيمت اين محصول را پايين نگه داش��ته است، 
اين در حالتي كه با قيمت فعلي نيز فشار زيادي به مردم 
وارد شده و بخشي از جامعه قدرت خريد خود را از دست 
داده اند. اگر بنا باشد دولت ارز ترجيحي را حذف كرده و 
حمايت هاي خود را قطع كند، يعني قيمت مرغ دو برابر 
خواهد شد، اين در حالي است كه ما بهره وري پايين تري 
از استاندارد جهاني داريم و شرايط رواني نيز در بازار بر 
قيمت ها تاثير مي گذارد. آيا آماده چنين اتفاقي هستيم؟ 
از اين رو قطعا دولت و مجلس بايد پيش از تصميم نهايي 
براي حذف اين ارز تمام تبعات ممكن را بررسي كرده و 

بعد از آن اقدامات الزم را نهايي كنند.
با توجه به اينكه در حال حاضر نزديك به هفت دهك 
از اقتص��اد اي��ران نياز ب��ه حمايت هاي دولت��ي دارد، 
نمي توان انتظار داش��ت كه اين ارز حذف ش��ده و اين 
اقشار بدون مش��كل به زندگي خود ادامه دهند. از اين 
رو تصميم گيران باي��د براي نهايي كردن حمايت هاي 
جايگزين به ش��كل عملي بر زندگي مردم تاثير داشته 
باشد به جمع بندي برسند و سپس به حذف ارز دولتي 
اقدام كنند، باال نرفتن فشار بر مردم بايد يك خط قرمز 

مهم در اجراي اين سياست هاي اقتصادي باشد.

در اسفند 1۴۰۰، حمله روسيه 
به اوكراين باعث افزايش قيمت 
كاموديتي ها، نفت و مشتقات 

نفتي شد.
هرچند در روزهاي اخير روند 
معامالت در ب��ازار بهت��ر و رو 
به رشد ش��ده، اما سهامداران 
بيشتر به نظاره گر و منتظر بودن 
شباهت دارند و طبق معمول رشد در شاخص بيشتر از سبد 
سهام به چشم مي خورد. به طوري كه شاخص كل از ابتداي 
هفته رشد به مراتب بيش��تري از سبد دارايي سهامداران 
داشته باشند. در اين يادداشت، بخشي از عوامل مهم كه 
مي تواند آخرين روزهاي بازار 1۴۰۰ و ماه ابتدايي 1۴۰1 را 

تحت تأثير قرار بدهد مورد بررسي قرار گرفته است.
1- از اواخر ماه فوريه )اوايل اسفند( به دليل افزايش سطح 
تنش ميان روس��يه و اوكراين و وقوع جنگ ميان اين دو 
همسايه، شاهد افزايش چشمگير افت وخيزها در بازارهاي 
جهاني بوديم. پس از جهش نفت، م��س، روي، پاالديوم 
ركورد جديدي را ثبت كرد و اونس جهاني طال با رسيدن 

به 1995 دالر به باالترين سطح از سپتامبر ۲۰۲۰ رسيد.
نفت برنت 1۲8 دالر، آلومينيوم 38۰۰ دالر، روي ۴1۲۰ 
دالر، م��س 1۰7۰۰ دالر و حتي رقم ه��اي باالتر را هم به 

خود ديدند.
۲- ح��ذف ارز ۴۲۰۰ براي صنايع داخلي در مجلس رقم 
خورد، هر چند كه اين موضوع هنوز با ابهاماتي روبرو است 
و گفته مي شود روش پرداخت ارز ترجيحي تغيير مي كند. 
اين مهم مي تواند بخشي از سهام غذايي، زراعتي و دارويي 

را تحت تاثير قرار بدهد.
3- اما و اگرهاي برجامي تمامي ندارد؛ درست در زماني كه 
به نظر مي رسد ايران و طرف هاي مذاكره كننده در آستانه 
رسيدن به توافق قرار دارند و دالر در حال كاهش نرخ در بازار 
آزاد است، تنش ميان اوكراين و روسيه مشكالتي را در روند 
مذاكرات به وجود مي آورد و از سرعت پيشرفت آن مي كاهد.

۴- با توجه به اهميت روس��يه و اوكراين ب��راي بازارهاي 
غالت و سهم 1۲ درصدي اين دو كشور از گندم دنيا، عدم 
اطمينان در مورد چشم انداز عرضه به اين معني است كه 
قيمت غالت و دانه هاي روغني باال و نوسان باقي خواهند 
ماند. اين در حالي است كه نرخ گندم به باالترين سطح از 

مارس ۲۰۰8 رسيده است.
5- اتفاقات مهمي در بورس انرژي در حال رخ دادن است؛ از 
جمله شروع معامالت قراردادهاي آتي »متانول« و »نفتاي 

سبك« و پذيرش گاز طبيعي در بورس انرژي.
6- در مقطع كنوني، رش��د قيمت ه��اي جهاني محرك 
اصلي ب��ازار به حس��اب مي آيند و ب��ازار با رش��د ارزش 
معامالت خرد روبرو اس��ت. چه��ار صنعت »محصوالت 
شيميايي«، »استخراج كانه هاي فلزي«، «فلزات اساسي«، 
»فرآورده هاي نفتي« با اس��تقبال خريداران روبروست. 
كرك اس��پرد پااليش نفت ايران در باالترين نرخ هاست و 
ادامه در صفحه 6 متوسط فصل پاييز 1۴ دالر بود كه...  

مجيدرضا حريري

سخن روز

واكنش راغفر به حذف ارز 4200 توماني: 

در پشت پرده اين تصميمات طمع، جهل و نفوذ مي بينم
راغفر با بي��ان اينكه يك س��ري اهداف سياس��ي 
گسترده اي نيز پش��ت اين قضايا وجود دارد، گفت: 
اگر اي��ن اتفاق بيفت��د دارويي كه در اي��ران امروز 
توليد مي ش��ود، در صورت تامي��ن از بازار خارجي 
۴۰ ميلي��ارد دالر ارز الزم دارد. خود اين به تنهايي 
مي تواند كش��ور ما را زمين بزند و اين هدفي است 
ك��ه برخي دنب��ال مي كنند. ما در پش��ت پرده اين 
تصميمات هم طمع كس��ب درآمده��اي بزرگ از 
تورم، هم جهل و هم نف��وذ مي بينيم چون عواملي 
كه مي خواهند كشور را زمين بزنند بهترين اقدام را 

ايجاد نارضايتي مي بينند.
سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان بر سر تداوم 
تخصيص ارز ترجيحي براي تامين كاالها اساسي و 
داروي مردم، مجلس در روزگذشته به دولت مجوز 
داد كه درصورت اختص��اص كاالبرگ الكترونيكي 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي را ح��ذف و از منابع حاصل از 

افزايش قيمت آن استفاده كند. 
ارز ۴۲۰۰ توماني در بهار سال 1397 براي واردات 
بيش از 8۰۰ قلم كاال به عنوان مبناي محاسبه نرخ 
كاالها تصويب ش��ده بود كه به مرور اين ليست به 
۲5 و سپس 7 مورد كاال رسيد كه هم اكنون دولت 
مي تواند اين كاالهاي باقي مانده را با نرخ دالر آزاد 

يا نيمايي وارد كند. 
موافق��ان اين تصميم معتقدن��د كاالهايي كه با ارز 
۴۲۰۰ توماني وارد مي شوند با قيمت هاي باالتري 
به دس��ت مصرف كننده مي رس��د. در نتيجه براي 
جلوگيري از رانت بايد به س��مت تك نرخي كردن 
ارز بروند و همزمان به مردم يارانه حمايتي پرداخت 

كنند. 
مخالفان اما با اس��تناد ب��ه داده ه��اي مراكز آماري 
مي گويند ران��ت ناش��ي از توزيع كاال به ن��رخ آزاد 
را مي ت��وان با نظ��ارت جدي بر سيس��تم توزيع كه 
مس��ير مش��خصي دارد كنترل ك��رد. در عين حال 
آنها مي گويند افزايش ن��رخ ارز وارداتي از ۴۲۰۰ به 
نيمايي كاالهايي كه از ش��مول ارز ترجيحي خارج 
شده اند بيش از ميزان تورم ساالنه كشور بوده است 
و اين نش��ان مي ده��د واردات با نرخ باالت��ر دالر به 
معناي واقعي شدن قيمت ها و تثبيت آن نيست. آنها 
همچنين بر اين اصل تاكيد مي كنند كه ارز تك نرخي 
در اين ش��رايط امكان پذير نخواهد و مجددا سيكل 
تورم زايي و افزايش ن��رخ ارز و در نتيجه افزايش نرخ 
كاالها تكرار مي ش��ود. عالوه بر اين موارد، مخالفان، 
ادعاي تخصيص منابع حاصل از افزايش نرخ دالر به 
مردم را هم زير س��وال مي برند چرا كه درآمد دولت 
از اين طريق چيزي حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
تخمين زده مي شود درحالي كه طبق مصوبه مجلس 
يارانه در نظر گرفته شده براي مردم 65 هزار ميليارد 

تومان خواهد بود. 
در همين زمينه با دكتر حس��ين راغفر عضو هيات 
علمي دانشگاه الزهرا و يكي از جدي ترين منتقدان 
اينگونه سياستگذاري ها به گفت وگو پرداختيم كه 

مشروح آن را در ادامه مي خوانيد. 
راغفر در تشريح تبعات اين تصميم به جماران گفت: 
با حذف ارز ترجيحي ن��رخ ارز آزاد به  طور كلي باال 
مي رود لذا از آنجايي ك��ه درآمد مافياهاي ثروت و 
قدرت از تورم است، به دنبال اين كار مي روند. آنهايي 
كه اين تصميمات را مي گيرند به خوبي مي دانند كه 
حذف همين ارز باعث افزايش شديد قيمت اقالمي 
مانند دارو خواهد ش��د و توليد كش��ور به  طور كلي 

آسيب خواهد ديد.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه يك س��ري اهداف سياس��ي 
گسترده اي نيز پش��ت اين قضايا وجود دارد، گفت: 
اگر اي��ن اتفاق بيفت��د دارويي كه در اي��ران امروز 
توليد مي ش��ود، در صورت تامي��ن از بازار خارجي 
۴۰ ميلي��ارد دالر ارز الزم دارد. خود اين به تنهايي 
مي تواند كش��ور ما را زمين بزند و اين هدفي است 
ك��ه برخي دنب��ال مي كنند. ما در پش��ت پرده اين 
تصميمات هم طمع كس��ب درآمده��اي بزرگ از 
تورم، هم جهل و هم نف��وذ مي بينيم چون عواملي 

كه مي خواهند كشور را زمين بزنند بهترين اقدام را 
ايجاد نارضايتي مي بينند. 

وي اف��زود: نارضايتي هاي ناش��ي از اين تصميمات 
با كوپ��ن الكترونيك��ي و... كاه��ش نمي يابد چون 
پيامدهاي آن به افزايش همه قيمت ها منجر مي شوند 
لذا آنهايي ك��ه اين تصميمات را اتخاذ مي كنند بايد 
مس��ووليت هاي اين اقدام را بپذيرند. سازمان برنامه 
و بودجه مس��ووليت اصلي در ش��كل بخشي به اين 

قيمت گذاري ها دارد. 
راغفر با اش��اره به اينكه اگرچه دولت فعلي مدعي 
جلوگيري از افزايش قيمت ها و كاهش ارزش پول 
ملي اس��ت اما با اين تصميم از هر دوخط قرمز خود 
عبور مي كند، گفت: چرخ��ه باطل اين تصميمات 
مجددا تكرار خواهد ش��د و تورم سال آينده باعث 
مي ش��ود آقايان مجددا قيم��ت ارز را باالتر ببرند. 
وقتي هم قيمت ارز باالتر برود، تورم ايجاد مي شود 
و مجددا تورم باعث افزايش قيمت ارز خواهد ش��د 
منتها چيزي كه ته اين ب��ازي نخواهد ماند، منابع 
ارزي كشور اس��ت كما اينكه در سه دهه گذشته و 
در سال هاي اخير به اسم بازار آزاد اين جنايت ها بر 
اقتصاد و مردم تحميل شده است. مسووالن بدانند 
كسي با ارز گران در كشور ما سرمايه گذاري نخواهد 

كرد حتي اگر فرصت هاي فروش نفت هم براي آنها 
فراهم شوند. 

وي افزود: هم اكنون صحبت بر س��ر اين اس��ت كه 
نگذارند ارز بيش از ۲۴ هزار تومان پايين بيايد. معناي 
ديگر اين است كه توليد در كشور متوقف خواهد شد 
و يك اقتصاد داللي و س��فته بازي مبتني بر تجارت 
واردات چي ه��ا و صادرات مواد خام بر كش��ور حاكم 
ش��ود. حاكميت بايد پيامدهاي اجتماعي در چنين 
شرايطي را بپذيرد. ديگر نمي شود عوامل خارجي را به 
ايجاد اختالل در جامعه متهم كرد. اين اتفاقات توسط 
عناصر داخلي صورت گرفته كه ممكن است برخي از 

آنان نيروي عناصر خارجي هم باشند.
وي همچنين درپاس��خ به دغدغه حاميان حذف ارز 
ترجيحي مبني بر فس��اد ناش��ي از مابه التفاوت ارز 
۴۲۰۰ و ارز آزاد گفت: برخي از اين افراد خودش��ان 
عامل به وجود آمدن فساد هستند. معناي ديگر اين 
حرف اين اس��ت كه چون ما ارز ۴۲۰۰ توماني براي 
گوش��ت داده ايم و با قيمت باالتري به دس��ت مردم 
رس��يده اس��ت، ما قادر به مبارزه با فس��اد نيستيم. 
مادامي كه ش��ما كانون هاي فساد را زنده نگه داريد، 
قيم��ت ارز را آزاد هم كنيد تا ده ها ه��زار تومان نيز 
افزايش پيدا مي كند اما جامعه تا يك جايي بيش��تر 

نمي تواند اين مسائل را تحمل كند. 
اينك��ه دارو را با قيم��ت ارز ۴۲۰۰ توماني وارد يا در 
كش��ور توليد كنيم اما در ناصر خس��رو با 5۰ تا 7۰ 
برابر قيمت بفروشيم، در مسيرهاي مشخصي اتفاق 
مي افتد اما هيچ كدام از قواي كش��ور كوچك ترين 
حرفي درب��اره اين جناي��ات نمي زنند. اين نش��ان 
مي دهد كه مرتكبين چنين جناياتي در داخل قدرت 
حضور دارند. بنابراين ابعاد اين بازي مشخص است و 
مي خواهند به اسم كنترل فساد، خود مرتكب فساد 
شوند و همه اينها در بستر يك اصطالحي به نام بازار 

آزاد رخ مي دهد كه وجود خارجي ندارد. 
راغفر در ادام��ه بيان كرد: آقايان ي��ك بيالن ارايه 
دهند كه در ظرف اين س��ه دهه گذشته دستاورد 
آنچه به اسم بازار آزاد به مردم و كشور تحميل شد 
چه بوده است؟ رش��د جرم و جرايم، فساد اخالقي، 
خودكش��ي، خش��ونت، اعتياد، فرار س��رمايه و... 
محصول تصميمات شما بوده است. پول هاي كشور 
تحت اين عناوين خارج و در كش��ورهاي همسايه 
به مس��كن تبديل ش��ده و فقر براي مردم خودمان 

مانده است. 
عضو هيات علمي دانش��گاه الزه��را در پايان گفت: 
ما فك��ر مي كرديم دولت س��يزدهم اگ��ر روي كار 
بيايد جهت گيري ها تغيير مي كند اما عالئم نش��ان 
مي دهد كه گويا اراده اي فراي دولت توسط يك گروه 

اليگارشي وجود دارد.

رباب وفايي

اتاقتهرانهشدارداد
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تاثير حداكثري جنگ در ناامني بازار غذا 

 »تعادل«وضعيتصنايعبورسي
رابررسيميكند

بابهرهبرداريازجديدترينخطتوليد
واكسنكووايرانبركتايجادشد

ري��زش ب��ورس از مردادم��اه 99 آغاز ش��د و پس از 
گذش��ت نزديك به ۲۰ ماه، هنوز هم كه هنوز است 
به طور كامل به اتمام نرسيده و بازار نتوانسته به شرايط 
عادي بازگردد.  در طول اين مدت، بازار سرمايه افت و 
خيزهاي زيادي را تجربه كرده و جلسات و دستورات 
مختلف هم نتوانسته كمكي به بهبود اين بازار داشته 
باشد.  بازار س��رمايه، آيينه تمام نماي اقتصاد كشور 
است. بر اس��اس اظهارنظرهاي صورت گرفته، بيش 
از 5۰ ميليون ايراني داراي كد بورسي هستند؛ آنها يا 
صفحه 4 را بخوانيد سهام عدالت دارند يا...  

 چشم انداز 
 بازار سرمايه 
تا پايان سال 

ظرفيت توليد 
30ميليون دوز 

واكسن بركت در ماه

جهش41درصديطولترافيكدر
دوشنبهشب،سنگينترينترافيك

سال1400رارقمزد

بانكمركزيبايداعطاياعتباربه
بانكهارابادريافتوثيقهانجامدهد

يك اعتراض و يك اخطار نس��بت به دو رويداد مهم 
و كليدي، فضاي جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران 
را تحت تاثير ق��رار داد. اعتراض ب��ه آنچه »فاجعه 
مديريتي« ترافيك دوشنبه شب هفته جاري خوانده 
شد و اخطار رييس شوراي شهر به معاونان شهرداري 
تهران درباره تخطي از طرح تفصيلي پايتخت. آنگونه 
كه مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران اعالم كرده است، دوشنبه شب هفته جاري 
سنگين ترين ترافيك 1۴۰۰ با افزايش ۴1 درصدي 
طول ترافيك ثبت شد. به گفته او، شب عيد، باران، 
صفحه 5 را بخوانيد تغيير الگوي سفرهاي...  

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه اعطاي اعتبار 
جديد به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون 
دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، 
توسط بانك مركزي ممنوع است. نمايندگان مجلس 
در جريان بررسي بخش هزينه اي اليحه بودجه سال 
1۴۰1 كل كشور، با بند الحاقي 5 تبصره 16 ماده واحده 
اين اليحه موافقت كردند. در بند الحاقي 5 تبصره 16 
ماده واحده اين اليحه آمده اس��ت:  1- بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران موظف اس��ت با استفاده از 
سامانه اطالعاتي خود و عنداللزوم اطالعات دريافتي از 
صفحه 3 را بخوانيد بانك ها و...  

كارت زرد چمران 
به معاونان زاكاني

خالصي بانك ها از 
تكاليف تحميلي تلفيق

رييسجمهوردراجالسيه
مجلسخبرگانرهبري:

صفحه2    

 نگران تامين 
كاالهاي اساسي نيستيم

 واكنشراغفر
بهحذفارز4200توماني:

در پشت تصميمات 
اهداف سياسي مي بينم

همين صفحه



جواد هاشمي |
 هرچند هنوز مجلس و دولت بر سر جزييات حذف ارز 
4200 توماني به جمع بندي نهايي نرسيده اند اما به نظر 
مي رسد پيدا كردن راهي براي استفاده از منابع حاصل 
از حذف اين ارز، س��والي باشد كه بايد تصميم گيران 
اقتصادي در هفته هاي آينده راهي براي آن پيدا كنند.

نمايندگان مجلس شوراي اس��امي پس از هفته ها 
بحث و گمانه زني، س��رانجام در جلسه روز يكشنبه 
هفته جاري به اين جمع بندي رسيدند كه با حذف ارز 
دولتي موافقت كنند. اين تصميم در حالي اتخاذ شد 
كه پيش از اين كميسيون تلفيق حكم به ابقاي اين ارز 
و تخصيص 9 ميليارد دالر اعتبار براي اجراي آن در سال 
آينده داده بود. اين برنامه مجلس در حالي نهايي شده 
بود كه پيش از اين دولت اعام كرده بود كه براي تداوم 
اجراي اين طرح در سال آينده مشكل دارد و در اليحه 

ابتدايي تقاضاي حذف آن را كرده بود.
مس��عود ميركاظمي ، رييس سازمان برنامه و بودجه  
در زمان تحويل اليحه بودجه به مجلس گفته بود كه 
دولت براي س��ال جاري هشت ميليارد دالر ظرفيت 
اس��تفاده از ارز 4200 توماني داشته است و اين تمام 
شده و براي نيمه دوم سال امكان استفاده نداشته است 
ولي به هر ترتيب براي اينكه به مردم فشاري وارد نشود 

تاكنون ادامه دارد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر بخواهيم 
اقتصاد يك كش��ور را بهم بريزيم كافي است كه يك 
نامعادله به آن اضافه كرد ،گفت: ارز 4200 يك نامعادله 
بود كه بايد در مورد آن تصميم گرفت بر اين اساس در 
حال حاضر هم ابعاد آن تا پايان س��ال در حال بررسي 
است و براي سال بعد ش��فاف خواهد شد. وي با بيان 
اينكه زماني كه دولت را تحويل گرفتيم برخي ذخاير 
راهبردي بين ۳0 تا ۷0 درصد از سقف خود پايين تر بود 
ادامه داد: بر اين اساس بايد اين ذخاير تكميل مي شد 
ولي در مجموع با دو مشكل مواجه هستيم اول نياز به 
افزايش واردات به دليل كاهش توليد داخل كه در اثر 
خشكسالي اتفاق افتاده و ديگر افزايش تند قيمت در 
بازار جهاني كه برخي اقام مانند روغن تا دو برابر گران 
شد، نياز بود رقم ارز 4200 از هشت به ۱۸ ميليارد دالر 
افزايش پيدا كند در حالي كه چنين مجوزي نبود و بايد 

در نيمه دوم امسال تعيين تكليف مي شد.
آنچه كه در صحبت هاي ميركاظمي اهميت داشت، 
پيش بيني او از احتمال گران��ي برخي كاالها پس از 
ح��ذف ارز 4200 توماني بود. در واق��ع با وجود آنكه 
انتق��ادات فراواني درب��اره نحوه اج��راي اين طرح و 
مشكات وجود داش��ت، به نظر مي رسد كه در ميان 
برخي مسووالن اين جمع بندي وجود دارد كه اين ارز 
تاثيرات خاص خود را نيز داشته و در صورت حذف آن 

تبعات تورمي قابل توجهي نيز به وجود خواهد آمد.
هرچند تحليل هايي همچ��ون افزايش چند برابري 
قيمت كاالهايي مانن��د دارو، گندم و مرغ فعا در حد 
حرف باقي مانده اما در عين حال اين نگراني نيز وجود 
دارد كه با حذف ارز ترجيحي قيمت اين كاالها و برخي 
از ديگر كاالها به ش��كلي افزايش پيدا كند كه قدرت 

خريد مردم از چيزي كه تا امروز رخ داده نيز بيش��تر 
افت كند. احتماال تحت تاثير همين نگراني ها بود كه 
مجلس در ابتدا براي ح��ذف اين ارز ترديد كرد اما در 

نهايت تصميم به اجراي پيشنهاد دولت گرفت.
نمايندگان براي جب��ران افزايش احتمالي قيمت ها 
پيشنهاد كرده اند كه دولت كاالبرگ الكترونيكي صادر 
كند و به اين وس��يله قدرت خريد مردم حفظ ش��ود، 
طرحي كه هنوز هيچ جزيياتي از آن منتش��ر نشده و 
معلوم نيست به چه شكل بناست اجرايي شود. در كنار 
آن، با توجه به اينكه يكي از انتقادات اصلي از ارز 4200 
توماني، ايجاد فساد و رانت بوده، اين نگراني وجود دارد 
كه صدور كاالبرگ نيز فساد خاص خود را به وجود آورد. 
ميثم هاشم خاني، كارشناس اقتصادي  در اين رابطه 
گفته: رويك��رد تخصيص كاالبرگ يا كوپن به صورت 
بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد شكل گيري 
بازار سياه براي خريد و فروش سهميه كاالهاي اساسي 
بوديم.وي با بيان اينكه اين جايگزيني هوش��مندانه 
نبود، تصريح كرد: ممكن اس��ت يك خانواده هزينه 
مهم تر از كاالهاي اساسي مثل هزينه درماني داشته 
باشد؛ بنابراين بهتر اس��ت براي اين پول حق انتخاب 
داشته باش��ند. به گفته اين كارشناس اقتصادي بهتر 
است منابع مالي به صورت يارانه نقدي به مردم برگردد 
كه ساختاري كم فس��اد و كم هزينه است و به مردم 
قدرت انتخاب مي دهد تا بر اس��اس نيازهايشان آن را 

هزينه كنند.
با وجود اين نگراني ها، حذف ارز 4200 توماني، منابع 
جديدي را ب��راي دولت آزاد مي كن��د كه مي تواند به 

شيوه هايي جديد در اختيار مردم قرار گيرد. وي با اشاره 
به منابع ۱0 ميليارد دالري كه بعد از حذف ارز دولتي 
آزاد مي ش��ود، تصريح كرد: اگر نرخ دالر را معادل 24 
هزار تومان در نظر بگيريم، حدود ٢٥٠ هزار ميليارد 
تومان آزاد مي شود كه اگر آن را بين همه مردم تقسيم 
كنيم ماهانه يك ميليون تومان به يك خانواده چهار 
نفره اختصاص پيدا مي كن��د. اما اگر اين منابع صرف 
نصف جامعه يعني طبقات متوسط رو به پايين و قشر 
ضعيف شود، اين مبلغ براي هر خانواده چهار نفره در 

ماه معادل دو ميليون تومان خواهد بود.
هاش��م خاني با بيان اينكه مش��كات اجرايي توزيع 
كاال بين مردم زياد است، اظهار كرد: رساندن سهميه 
كاالهاي اساس��ي به ويژه به شهرهاي دورتر و نظارت 
بر آن براي جلوگيري از فساد بسيار دشوار و پرهزينه 
خواهد بود. راهكار ديگر ارايه كارت به افراد اس��ت كه 
با آنها بتوانند فقط كاالهاي اساسي خريداري كنند. 
اين س��اختار نس��بت به توزيع كاالها آسان تر است، 
اما همچنان س��اخت و توزيع اي��ن كارت مخصوص، 
پروژه پرهزينه اي خواهد بود و ممكن است بخشي از 
منابع آزاد شده به اجراي پروژه شامل ساخت كارتي با 
امكانات مشخص، نظارت و جلوگيري از سوءاستفاده و 

آماده كردن فروشگاه ها، اختصاص پيدا كند.
به اين ترتيب بخشي از كارشناسان همچنان معتقدند 
كه يارانه نقدي بهتر از طرح هايي مانند كاالبرگ خواهد 
بود و در نهايت اين يارانه مي تواند به مردم حق انتخاب 
بدهد كه پول خود را در چ��ه حوزه هايي خرج كنند. 
اين برنامه نيز يك ابهام جدي خواهد داشت. با توجه 

به باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران، يارانه نقدي كه 
تاكنون پرداخت شده در طول اين ساليان تاثير خود را 
به شدت از دست داده است و اين نگراني وجود دارد كه با 
گراني هاي جديد، تاثير يارانه هاي جديد نيز از بين برود. 
اين كارشناس اقتصادي درباره آثار رواني خبر حذف 
ارز 4200 توماني بر بازار، اظهار كرد: احتمااًل با انتشار 
اين خبر قيمت برخي كاالها افزايش مي يابد، اما راه حل 
مقابله با گراني اين است كه اجازه دهيم هر توليد كننده 
و وارد كنن��ده اي كه مي تواند، كاالهاي كليدي كه ارز 
دولتي دريافت مي كردند را وارد كند؛ چرا كه در حال 
حاضر واردات شكر، گندم، ذرت و كنجاله انحصاري و 
فقط در دست عده معدودي است؛ بنابراين اين امكان 
وجود دارد كه كاالها را احتكار و بازار را بنا به سود خود 
كنترل كنند كه با شكستن انحصار، مشكل برطرف 
مي شود. اگر به سرعت مجوزهاي جديد براي واردات 
اين كاالها صادر ش��ود، كس��ري و محدوديت بازارها 
برطرف خواهد ش��د و رقابت از كمبود مصنوعي كاال 

جلوگيري مي كند.
اعتبار 250 هزار ميليارد توماني، قطعا دست دولت 
را در اج��راي حمايت ه��اي نق��دي و غيرنقدي باز 
مي كند اما نحوه اجراي طرح هاي حمايتي جديد و 
استفاده از ظرفيت هاي موجود و پرهيز از خطاهايي 
كه در سال هاي قبل رخ داده خطوط قرمزي هستند 
كه مسووالن دولت سيزدهم بايد به آن توجه كنند، 
زيرا در غير اين ص��ورت نه تنها حذف ارز ترجيحي 
به نفع اقتصاد نخواهد بود كه حتي خود مي تواند به 

مشكاتي جديد دامن بزند.
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آخرين برنامه دولت
براي مبارزه با فقر

س��خنگوي دولت در آغاز نشست خبري خود با اشاره 
به اينكه در جلسه ستاد تنظيم بازار تصميمات مهمي 
در زمينه كاهش و كنترل قيمت ها به ويژه در كاالهاي 
اساسي اتخاذ شده است، اظهار كرد: در خصوص كنترل 
برخي كاالها از جمله برنج مصوب ش��د برنج هندي به 
20 هزار و 500 تومان و گوش��ت منجمد گوساله هم 
به ۱00 هزار توم��ان كاهش يابد.  وي افزود: همچنين 
4 هزار و500 قلم كاال در فروش��گاه ها با تخفيف 20 تا 
50 درصد از جمله در حوزه پوشاك عرضه خواهد شد. 
در حوزه لوازم خانگي ش��اهد كاهش 5 تا ۱۳ درصدي 
بوده ايم.  بهادري جهرمي اظهار كرد: تا پايان سال شاهد 
افزايش دوبرابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت آن به 
سهامداران خواهيم بود. اين مبلغ از 500 هزار تومان تا 
يك ميليون تومان خواهد بود.  سخنگوي دولت با تاكيد 
بر اينكه قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ۱۳ 
سال پيش تصويب شده است، اظهار كرد: اما متاسفانه 
كوتاهي هاي زيادي براي اجرايي شدن آن صورت گرفته 
است و با اقدامات جهادي دولت سيزدهم، موانع اجرايي 
شدن اين قانون برداشته شده است.  وي يادآور شد: صرفا 
در حوزه مشاغل خانگي وزارت كار صدور 509 عنوان 
مجوز كسب و كار را صددرصد الكترونيكي كرده است. 
۳50 عنوان صرفا ثبت  مجوز است و به محض ثبت، مجوز 
در لحظه صادر مي شود و ۱59 حوزه نيز تنها مجوزمحور 
است كه پس از ثبت مدارك كه آن هم كاما الكترونيكي 
اس��ت، نهايتا تا س��ه روز مجوز صادر مي شود. بهادري 
جهرمي گفت: از 2۸ بهمن ماه تا روز گذشته 40۷۸۶ نفر 
مجوز كسب وكار خود را به صورت الكترونيكي دريافت 
كرده اند. ۳9۶۱2 به صورت لحظه اي مجوز گرفته اند و 
۱۱۶4 نفر هم پس از ثبت و در مهلت سه روزه مجوز خود 
را دريافت كرده اند. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي 
درباره برنامه دولت براي رفع فقر مطلق تاكيد كرد: در 
جلسه اخير ش��وراي عالي رفاه گزارشي در اين زمينه 
ارايه شد و رييس جمهوري دستورات الزم را در سطوح 
مختلف و در زمانبندي مشخص جهت رفع فقر دادند 
 كه اين برنامه و زمانبندي در سه سطح است. وي افزود: 
در خصوص سطح فقر مطلق رييس جمهوري گفتند 
قابل پذيرش نيست كه كسي شب سر گرسنه بر بالين 
بگذارد، ب��راي آنها بايد برنامه فوري تري انجام ش��ود. 
همچنين براي آن افرادي هم كه وضعيت مناسب ندارند 
همزمان برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در 
دستور كار قرار گرفته است و براي كارمندان و كارگران 
شريفي كه كف دريافتي دارند نيز اقداماتي انجام خواهد 
گرفت. بهادري جهرمي با اشاره به ديگر اقدامات دولت 
در خصوص رفع فقر مطلق، گفت: هزينه آب، برق، گاز 
براي س��طوح و دهك هاي پايين كه الگوي مصرف را 
رعايت كرده اند رايگان شده است. در زمينه مسكن مهر 
هم زمين هاي رايگان به افراد تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي تحويل خواهد شد. همچنين توزيع بسته هاي 

نقدي و غيرنقدي ادامه خواهد داشت.

تاكيد رهبري بر فقرزدايي
رييس دفتر مقام معظم رهبري گفت: حضرت آيت اهلل 
آقاي خامنه اي مدظله العالي روي قضيه فقرزدايي و 
رسيدگي به محرومان تاكيد دارند كه كم هم نيستند.

حجت االسام والمس��لمين محمدي گلپايگاني در 
مراسم »افتتاح همزمان ۸92۷ طرح محروميت زدايي 
بنياد مستضعفان به ارزش ۷۸۸ ميليارد تومان« گفت: 
نامي برده ش��د از ش��هيد بزرگوارمان، مرحوم آقاي 
قاسم سليماني؛ شخصيت وااليي كه افتخار مي كرد 
و مي گفت ما امام حسيني هستيم. وي با بيان اينكه 
مكتب حضرت اباعبداهلل الحس��ين مكتبي است كه 
تا ابديت زنده خواهد بود، گفت: همه حوادثي كه در 
جهان اتفاق افتاده و حوادث بزرگي هم بوده، به مرور 
زمان گرد فراموشي بر آن نشسته است. جنگ جهاني 
اول و دوم كم تلفات نداش��ت. تا 55 ميليون نفر هم 
نوشته اند. اما اگر كسي بخواهد اطاعاتي از اين جنگ 
داشته باش��د در گوش��ه كتابخانه ها و در كتاب هاي 
تاريخي بايد بگردد و پيدا كند كه اين داستان چيست 
و از كجا ش��روع شده اس��ت؟ همه فراموش شد، اما 
حادثه كربا نه تنها زنده اس��ت، روزبه روز هم بر رونق 
آن بيشتر افزوده مي ش��ود. رييس دفتر مقام معظم 
رهب��ري در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: ما 
افتخار داريم كه ايام محرم كه مي شود وضع و سبك 
زندگي مردم عوض مي شود. لباس سياه مي پوشند و 
دسته جات عزاداري راه مي اندازند و هرچه با شكوه تر 
هرسال برگزار مي شود. اين قضيه فراموش نمي شود. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود در اين مراسم، 
افزود: از آقاي مهندس فتاح تشكر مي كنيم و خدا قوت 
عرض مي كنيم. محمدي گلپايگاني همچنين گفت: 
حضرت آيت اهلل آقاي خامنه اي مدظله العالي تاكيد 
روي قضيه فقرزدايي و رسيدگي به محرومان تاكيد 

دارند كه كم هم نيستند.

ماهواره نور2
در فضا  قرار گرفت

صبح روز سه ش��نبه ماه��واره نور 2 ب��ا موفقيت در 
مدار 500 كيلومت��ري زمين قرار گرفت. به گزارش 
سپاه نيوز، همزمان با اعياد شعبانيه نيروي هوافضاي 
سپاه پاسداران انقاب اسامي با استفاده از ماهواره 
بر سه مرحله اي قاصد از كوير شاهرود ماهواره نور 2 
را در م��دار 500 كيلومتري زمين قرار داد. بنا بر اين 
گزارش؛ ماموريت اين ماهواره سنجشي و شناسايي 
است و ماهواره نور 2 با سرعت ۶/۷ كيلومتر بر ثانيه و 
4۸0 ثانيه پس از پرتاب در مدار 500 كيلومتري قرار 
گرفت. گفتني است؛ اولين اقدام فضايي سپاه 2۱ ماه 
قبل و در س��ال 99 با قرار دادن ماهواره نور يك آغاز 
شد وبه برغم پيش بيني هاي عمر يكساله، ماهواره نور 
همچنان زنده و فعال است و اطاعات خود را منتقل 
مي كند. اطاعات تكميلي و ويژگي هاي اين اقدام و 
دستاورد راهبردي متعاقبا اطاع رساني خواهد شد.

وصول 278 هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور از وصول 
حدود 2۷۸ هزار ميليارد تومان ماليات در ۱۱ ماهه 
امسال خبر داد و گفت: درآمدهاي مالياتي در اين 
مدت به صورت كامل و پيش از موعد محقق شده اند.

داود منظور با اش��اره به موفقي��ت قابل توجه و كم 
سابقه وصول درآمدهاي مالياتي ۱۱ ماهه امسال 
اظهار كرد: در اجراي تكاليف سازمان امور مالياتي، 
در اين دوره زماني حدود 2۷۸ هزار ميليارد تومان 
ماليات وصول شده كه رش��د ۶۱ درصدي نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل را نش��ان مي دهد كه 
بدين ترتيب، تكليف بودجه اي س��ازمان در س��ال 
جاري به طور كامل انجام شده و ركورد جديدي در 

وصولي درآمدهاي مالياتي به ثبت رسيده است.
وي با اشاره به اينكه وصول ماليات، نقش مهمي در 
كمك به تحقق برنامه هاي دولت در عمران و آباداني 
كش��ور دارد، افزود: در ۱۱ ماهه امسال و در بخش 
ماليات هاي مس��تقيم، ح��دود ۱۶۸ هزار ميليارد 
تومان ماليات وصول ش��ده كه رش��د 5۶ درصدي 

نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان مي دهد.
منظور اضافه كرد: اقدامات الزم براي وصول منابع 
جديد از جمله مالي��ات خودروهاي گران قيمت، 
ماليات واحدهاي مس��كوني گران قيمت و ماليات 
خانه  هاي خالي كه تاكنون معطل مانده بود، صورت 

گرفته است.
رييس كل س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور با بيان 
اينكه رشد كم س��ابقه درآمدهاي مالياتي امسال 
حاصل اجراي برنامه هاي تحولي و افزايش كوشش 
ماليات��ي همكاران خ��دوم در حوزه هاي گوناگون 
از جمله مبارزه با فرار مالياتي و شناس��ايي موديان 
جديد، تسريع در وصولي معوقات مالياتي، تسريع 
در رس��يدگي به پرونده ه��اي ماليات��ي و اصاح 
فرآيندهاي حسابرس��ي و دادرس��ي است، عنوان 
كرد: بديهي اس��ت گذار نظام مالياتي به وضعيت 
مطلوب از طريق هوشمندسازي و داده مبنا كردن 
فرآينده��اي ماليات��ي، نقش مهم��ي در افزايش 
كارآيي و توانمندس��ازي نظ��ام مالياتي در تامين 
درآمدهاي مالياتي ايفا مي كند. منظور ضمن تاكيد 
بر پيوس��ت عدالت محوري در همه امور سازمان، 
گفت: در رويكرد تحولي جدي��د، نظام مالياتي به 
سمت شيوه هاي اثربخش و مطلوب ماليات ستاني، 
مودي مداري و افزايش اقتدار و اعتبار نظام مالياتي 
در حركت اس��ت و فرآيندها و س��از و كارهايي كه 
مبتني بر اطاعات و داده هاي دريافت شده از مراجع 
ذيربط و همچنين سامانه هاي مالياتي است، مبناي 
تش��خيص درآمد و وصول عادالنه ماليات خواهد 
بود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: 
نظام مالياتي در تاش اس��ت تا با هوشمندسازي 
فرآيندهاي مالياتي، مبارزه جدي با فرارهاي مالياتي 
و ارايه خدمات الكترونيك��ي موثر، ضمن افزايش 
رضايت مندي موديان، اقدامات موثري را نيز براي 
تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه 
س��ال ۱40۱ كل كشور كه با رشد چشمگيري نيز 
همراه است، به اجرا در آورد. وي در خاتمه تاكيد كرد: 
رويكرد اصلي سازمان در فرآيند ماليات ستاني اين 
است كه ضمن برنامه ريزي هدفمند براي استفاده 
بهين��ه از ظرفيت هاي موجود، رش��د درآمدهاي 
مالياتي با تكيه بر اطاعات ش��فاف، دقيق و بدون 
فشار بر موديان داراي پرونده و منضبط انجام گيرد 
و به گونه اي عمل شود كه با تمركز بر پايه هاي جديد 
مالياتي حتي از بار مالياتي بخش توليد كاسته شود.

افزايش حقوق  سربازان
قطعي شد

ماه هاي پاياني س��ال۱400، ماه هايي پرحاش��يه 
براي سربازان بود؛ خبرهاي زيادي در اين چند ماه 
در رابطه با سربازي منتش��ر شد؛ از خريد سربازي 
و س��ربازي حرفه اي گرفته تا افزايش حقوق براي 
سربازان؛ شروع همه خبرها نيز از انتشار خبري در 
رابطه با امكان خريد سربازي براي مشموالن خارج 
از كشور آغاز شد؛ در اين خبر آمده بود كه مشموالن 
غايب خارج از كشور امكان خريد سربازي را دارند؛ 
پس از آن خبري منتش��ر شد كه اين موضوع براي 
مش��موالن غايب داخل كش��ور هم صادق خواهد 
بود و آنها هم با ش��رايطي امكان خريد س��ربازي را 
خواهند داش��ت. يكي از اخباري كه در اين مدت و 
با آغاز زمزمه هاي خريد س��ربازي سر و صدا كرد، 
موضوع حقوق س��ربازان بود؛ قرار ش��ده بود كه با 
بودجه اي كه از محل خريد سربازي تامين مي شود، 
حقوق س��اير س��ربازان نيز افزايش يابد؛ اما پس از 
مدتي خريد سربازي منتفي شد؛ بنابراين بودجه اي 
هم براي افزايش حقوق س��ربازان وجود نداشت و 
احتمال منتفي شدن افزايش حقوق سربازان، قوت 
گرفت؛ اما نمايندگان مجلس اذعان داشتند كه اين 
طور نيست و حقوق سربازان افزايش مي يابد؛ روز 
گذشته باالخره افزايش حقوق سربازان تاييد شد. 
بر اين اساس، در اجراي ماده )49( قانون خدمت 
وظيف��ه عمومي، حقوق س��ربازان وظيفه مجرد 
مش��غول در مناطق غير عملياتي حداقل شصت 
درصد )۶0%(، حق��وق س��ربازان وظيفه مجرد 
مشغول در مناطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج 
درصد )۷5%( و حقوق سربازان متاهل نوددرصد 
)90%( حداقل دريافتي كاركنان نيروهاي مسلح 
مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري تعيين 
مي شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصيات و 
درجات آنان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه 
مي شود. به عبارتي ديگر حداقل حقوق سربازان 
در سال آينده به بيش از ۳ميليون تومان برسد و 
ميانگين حقوق س��ربازان نيز به 4ميليون تومان 
نزديك مي شود كه نسبت به دو سال پيش حدود 

۱0برابر افزايش حقوق را شاهد هستيم.

حذفارز4200تومانيبااقتصادايرانچهميكند؟

رييسجمهوردراجالسيهمجلسخبرگانرهبري:

يارانه 250 هزار توماني

نگران تامين كاالهاي اساسي نيستيم
آيت اهلل رييسي با اشاره به اينكه دولت به دنبال توسعه 
روابط با همه كشورها است، به مذاكرات رفع تحريم ها 
در وين اشاره كرد و افزود: از هيچ يك از خطوط قرمز 

عقب نشيني نكرده و نخواهيم كرد.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور در اجاسيه 
رس��مي مجلس خبرگان رهب��ري مهم ترين نتيجه 
»جهاد تبيين« را همگام ش��دن مردم با نظام اداري، 
افزايش س��رمايه اجتماعي و ارتق��اء اعتماد عمومي 
به نظام و كارگزاران كش��ور دانس��ت و افزود: قدرت 
جمهوري اسامي بر همراهي مردم و حضور آنان در 
صحنه هاي مختلف استوار بوده و سرمايه اجتماعي و 
اعتماد عمومي از مهم ترين مولفه هاي قدرت، اقتدار و 

امنيت ملي كشور است.
رييس��ي با بيان اينكه دولت مردم��ي اعام كرده كه 
حسب انتظار مردم وظيفه اصلي خود را ايجاد تحول 
در كشور مي داند، اظهار داشت: براي اجراي تحول ابتدا 
بايد وضع موجود را دقيقًا ش��ناخت و وضع مطلوب را 
ترسيم كرد و در مرحله بعد، فاصله بين وضع موجود و 

وضع مطلوب را كمتر كرد.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بيانيه گام دوم انقاب 
اسامي س��ند و مبناي تحول در دولت است، تصريح 
كرد: مح��ور اصلي فعاليت هاي دول��ت مردمي اقامه 
عدالت و رفع عقب ماندگي ها در اين زمينه است. امام 
راحل پرچم عدالت را در كشور برافراشت و رهبر معظم 
انقاب پس از ايشان پرچمدار عدالت بودند و اين دولت 
نيز به پيروي از امام و رهبري تحت لواي پرچم عدالت 

فعاليت خواهد كرد.
رييسي در ادامه با تش��ريح اقدامات دولت در كاهش 
قابل توجه آمار مرگ و مير كرونايي، نگراني از وضعيت 
ذخاير كاالهاي اساسي را ديگر دغدغه دولت در آغاز 
فعاليت خود عنوان كرد و گفت: دولت پس از برطرف 
كردن نگراني ذخاير كاالهاي اساسي، بر رفع كسري 
بودجه و كنترل نقدينگي تمركز كرد و در اين زمينه 

نيز موفقيت هاي خوبي به دست آورد.
رييسي افزود: اليحه بودجه سال ۱40۱ بدون كسري 
بودج��ه و با در نظر گرفتن تحقق رش��د اقتصادي ۸ 
درصدي تنظيم شد، در حالي كه در سال هاي گذشته 
متوسط رش��د اقتصادي كشور كمتر از يك درصد و 

حدود 4 دهم درصد بوده است. رييس جمهور با طرح 
اين سوال كه آيا امكان تحقق هدف رشد ۸ درصدي 
اقتصادي وجود دارد، يا نه؟ اظهار داش��ت: براساس 
س��ند بودجه ۱40۱ اگر هزينه ها كنترل، درآمدها 
افزايش و جريان نقدينگي به س��مت توليد هدايت 

شود، تحقق اين هدف دور از دسترس نيست.
وي در تش��ريح چگونگي تحقق رش��د اقتصادي ۸ 
درصدي، گف��ت: با دو گام افزايش س��رمايه گذاري 
و افزايش بهره وري قدم در مس��ير تحقق اين هدف 
گذاش��ته ايم. دولت توانسته ش��ركت هاي بزرگ را 
براي اجراي 4۸ پروژه ب��زرگ با بيش از ۱۷ ميليارد 
دالر اعتبار پاي كار بياورد و از سوي ديگر مقرر شده 
بانك ه��ا نيز به ج��اي فعالي��ت در عرصه هايي مثل 
خريد ملك، طا و ارز و فعاليت هاي غيرمولد مشابه 

سرمايه هايشان را به طرف توليد هدايت كنند.
رييس جمهور تصري��ح كرد: به ط��ور طبيعي وقتي 
ش��ركت هاي بزرگ و بانك ها در اقتصاد و توليد مولد 
فعال شوند، بخش خصوصي نيز به افزايش حضور در 

اين عرصه ترغيب مي شود.

رييسي با بيان اينكه تعداد پروژه هاي نيمه كاره كشور 
به قدري زياد است كه اگر تا سال ها پروژه جديد كليد 
نزنيم باز هم پروژه براي تكميل وجود دارد، خاطرنشان 
كرد: بودجه مصوبات تمام س��فرهايي كه انجام شده، 
تصويب و فعاليت ها با سرعت خوبي در حال انجام است.

رييس جمهور ادامه داد: به عن��وان مثال كارگاه هاي 
عمراني در خوزس��تان نس��بت به قبل از سفر دولت 
چندين برابر شده است يا عمليات احياي خليج گرگان 
در طول همين چند روزي كه از س��فر اخير دولت به 
استان گلستان مي گذرد، آغاز شده است. يكي ديگر 
از برنامه هاي دولت در سفرهاي استاني، فعال كردن 
واحدهاي توليدي نيمه تعطيل اس��ت كه ستادي به 
همين منظور تشكيل شده و به طور جدي پيگير رفع 

مشكات اين واحدها است.
رييس��ي گفت: در مدت سپري ش��ده از آغاز فعاليت 
دول��ت تاش كرديم، خلق پ��ول و افزايش نقدينگي 
مهار شود و از بانك مركزي استقراض نشود. در نتيجه 
همين اقدامات نرخ تورم كه به ش��دت صعودي و در 
حال شكستن ركوردهاي ۷0 ساله بود، امروز متوقف 

ش��ده و در حال حركت به سمت س��ير نزولي است. 
رييس جمهور با ارايه برخ��ي آمارها از جمله كاهش 
رش��د پايه پولي از 42 درصد ب��ه ۳۳ درصد، كاهش 
۱2 درصدي خالص بدهي دول��ت به بانك مركزي و 
افزايش قابل توجه صادرات نفتي و غيرنفتي و وصول 
درآمدهاي آن، افزود: همه اينها در شرايطي است كه 
همچنان تحريم ها و تهديدهايي كه برخي ها مي گفتند 
مانع فروش نفت و صادرات غيرنفتي است، وجود دارد.

رييس��ي با اش��اره به افزايش چش��مگير تج��ارت با 
كشورهاي همسايه، اظهار داشت: عده اي ما را متهم به 
نگاه تك بعدي به شرق مي كنند و مي گويند همان گونه 
كه در گذش��ته نگاه ها متوجه غرب بود، امروز دولت 
چشم به شرق دوخته است. اين سخن صحيحي نيست 
و دولت به دنبال توسعه روابط با همه كشورها و ايجاد 

توازن در سياست خارجي كشور است.
رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنانش با بيان 
اينكه رفع فقر مطلق يكي ديگر از دغدغه هاي جدي 
دولت ب��وده و هس��ت، گفت: اگر چه ش��اخص هاي 
متفاوتي براي تعيين فقر مطلق در جهان وجود دارد، 
اما ما براساس تعريف عرفي خودمان از فقر مطلق در 
تاش هستيم تا آن را در جامعه اسامي به طور كامل 

ريشه كن كنيم.
رييس��ي ادامه داد: گام بعدي س��امان دادن وضعيت 
خانواده هايي است كه با خط فقر درگير هستند. دولت 
براي بهبود معيشت اين بخش از جامعه تصميم دارد 
با حذف نظام چانه زني در تعيي��ن حقوق كارگران و 
كارمندان و متناسب سازي دريافتي ها، نظام پرداخت 

را عادالنه كند.
رييس جمهور با اشاره به موضوع مذاكرات هسته اي در 
تشريح راهبرد دولت در اين زمينه، تصريح كرد: دولت 
در گام اول خنثي سازي تحريم ها را با جديت پيگيري 
كرد و در گام دوم در مذاكراتي كاما عزتمندانه به دنبال 

رفع تحريم ها است.
رييسي تاكيد كرد: دولت مردمي مذاكرات هسته اي 
را كاما براس��اس اصول و چارچوب تعيين شده از 
س��وي مقام معظم رهبري دنبال مي كند و از هيچ 
يك از خطوط قرمز اعام ش��ده عقب نشيني نكرده 

و نخواهد كرد.



گروه بانك و بيمه |
نماين��دگان مجلس مصوب كردند ك��ه اعطاي اعتبار 
جديد به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون 
دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، 
توسط بانك مركزي ممنوع است. نمايندگان مجلس در 
جريان بررسي بخش هزينه اي اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
كل كش��ور، با بند الحاقي ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده اين 
اليحه موافقت كردند. در بند الحاقي ۵ تبصره ۱۶ ماده 
واحده اين اليحه آمده است:  ۱- بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتي 
خود و عنداللزوم اطالعات دريافتي از بانك ها و موسسات 
اعتباري غير بانكي )موضوع جزو )۲( اين بند( براساس 
تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، 
مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان پرداختي و مانده 
تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي 
هريك از بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي را به 
تفكيك هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار 
)مرتبط يا ذي نفع واحد(، نرخ سود، مدت بازپرداخت، 
دوره تنف��س، وضعيت بازپرداخت )جاري، سررس��يد 
گذشته، معوق يا مشكوك الوصول(، نوع و ميزان وثيقه 
دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران در دس��ترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به 

روز رساني نمايد.
۲- بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي موظفند 
اطالعات مندرج در جزو )۱( اين بند را به صورت فصلي 
در اختيار بانك مركزي قرار دهند. درصورت استنكاف از 
ارسال تمام يا بخشي از اطالعات، در موعد مقرر، موسسه 
اعتباري حس��ب مورد به تش��خيص بانك مركزي، به 
يكي از جرايم مندرج در ماده )۴۴( قانون پولي و بانكي 
كش��ور يا اجزاي )۳( يا )۴( بند )الف( ماده )۱۴( قانون 
برنامه پنجساله ششم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران محكوم مي گردد. بانك 
مركزي موظف است گزارش همكاري يا تخلف بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غير بانكي را به صورت فصلي به 
كميس��يون اصل نودم )۹۰( قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران و ديوان محاسبات كشور ارايه نمايد.
۳- اعطاي اعتبار جديد به بانك ها و موسسات اعتباري 

غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا 
اضافه برداشت، توسط بانك مركزي ممنوع است. نوع و 
ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي 

پول و اعتبار تعيين مي شود.
۴- بانك مركزي مكلف اس��ت درصورت تسويه اصل و 
سود مطالبات بانك ها بابت اقساط تسهيالت اعطايي 
به زلزله زدگان و سيل زدگان مناطق محروم و روستاها 
و شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت نسبت 

به بخشودگي جريمه هاي )وجه التزام( آنها اقدام نمايد.
۵- وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي ب��ا همكاري بانك 
مركزي موظف است در راس��تاي توسعه دامنه وثائق 
بانكي و تسهيل دريافت تسهيالت خرد از شبكه بانكي، 
زيرساخت هاي الزم براي توثيق برخط اوراق بهادار نظير 
سهام، اوراق مالي اسالمي، واحدهاي سرمايه گذاري در 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس نزد 

شبكه بانكي را فراهم نمايد.

     خالصي بانك ها از تكاليف تحميلي تلفيق
نمايندگان مجلس با تصويب پيش��نهاد شمس الدين 
حس��يني براي اصالح تبص��ره ۱۶، پرداخت هرگونه 
تسهيالت تكليفي را مشروط به عدم افزايش نقدينگي 
و ت��ورم كردند. در جريان بررس��ي تبص��ره ۱۶ اليحه 
بودجه بررسي پيشنهاد شمس الدين حسيني رييس 
كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي براي اصالح اين 
بند در دستور كار مجلس قرار گرفت.همزمان با بررسي 
اين پيشنهاد مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و 
بودجه در صحن علني مجلس حضور يافت. در تبصره ۱۶ 
كميسيون تلفيق در ۱۶ بند الحاقي تسهيالت تكليفي را 
به بانك مركزي تحميل مي كرد كه به گفته شمس الدين 
حسيني موجب افزايش تورم، رشد نقدينگي و افزايش 

پايه پولي مي شد.

    تحميل تسهيالت تكليفي به بانك ها 
موجب رشد تورم مي شود

سيد شمس الدين حسيني با اشاره به تذكر بودجه اي 
مقام معظم رهبري به مجلس در مورد تحميل تسهيالت 
تكليفي به بانك مركزي گفت: قرض الحس��نه سنت 

پسنديده است اما تحميل تسهيالت تكليفي به بانك ها 
موجب افزايش پايه پولي و افزايش تورم مي ش��ود كه 
مش��كالت زيادي را براي مردم و كش��ور در پي خواهد 
داشت.پيش��نهادي را با تعدادي از نمايندگان تنظيم 
كرديم مبني بر اينكه دستورالعملي توسط بانك مركزي 
تهيه شود و ظرف دو ماه به تصويب شوراي پول و اعتبار 
برسد تا ضمن اينكه اهداف اين تبصره محقق مي شود 
مانع از اين شود كه تعادل منابع و مصارف بر هم خورده 
و پايه پولي، تورم و نقدينگي افزايش يابد.اين پيشنهاد 
مورد تاييد اعضاي كميس��يون اقتصادي است. نبايد با 
افزايش نقدينگي تورم را به مردم تحميل كنيم. از طريق 
اين پيشنهاد به دنبال كنترل نقدينگي هستيم. در ادامه 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس اعالم كرد كه دولت و 
كميسيون تلفيق با اين پيشنهاد موافق هستند.در پايان 
اين پيشنهاد با ۱۴۱ رأي موافق نمايندگان تصويب شد.

متن كامل مصوبه به شرح زير است: دستورالعمل اين 
تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنين رعايت 
تعادل منابع و مصارف قرض الحس��نه و پيشگيري از 
افزايش پايه پولي و نقدينگي با پيشنهاد بانك مركزي 
حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصويب 
شوراي پول و اعتبار مي رسد. در ادامه جلسه و در جريان 
بررسي تبصره ديگري حميدرضا حاجي بابايي رييس 
كميسيون تلفيق در جايگاه سخنران قرار گرفت و خطاب 
به نمايندگان گفت: تبصره ۱۶ با تصويب پيشنهاد هوا 
شد.كميسيون با اين پيش��نهاد مخالف بود اما رييس 
مجلس اعالم كرد كه كميسيون با اين پيشنهاد موافق 
است. در ادامه محمد باقر قاليباف رييس مجلس خطاب 
به حاجي بابايي گفت: جناب عالي ابتدا اعالم كرديد كه 
كميسيون تلفيق با اين پيشنهاد موافق است و بعد با شما 
صحبت كردند، ُترش كرديد، شما نمي توانيد در لحظه 

نظر خود را عوض كنيد.

    مجوز مجلس به دولت
 براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي

نمايندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف 
۳۵ هزار ميليارد تومان از سهام و سهم الشركه خود در 
ش��ركت هاي دولتي را صرف افزايش سرمايه دولت در 

بانك هاي دولتي كند، بانك هاي مذكور موظفند س��ه 
برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيالت حمايت از توليد 
و اشتغال اختصاص دهند. نمايندگان در نشست علني 
)سه شنبه ۱۷ اسفند ماه( مجلس در جريان بررسي بخش 
هزينه اي اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور با بندهاي 
)د(، )ه�( و )و( تبصره ۱۸ ماده واحده اين اليحه موافقت 
كردند. براس��اس بند )د( تبصره ۱۸ ماده واحده اليحه 

بودجه ۱۴۰۱ كل كشور؛ 
- در سال ۱۴۰۱ سهم بخش هاي مختلف اقتصادي از 
تسهيالت پرداختي شبكه بانكي براي توليد و اشتغال را 
وفق قوانين و با رعايت بند )پ( ماده )۴۶( قانون برنامه 
ششم توسعه و براساس شاخص هايي كه تا يك ماه پس 
از ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 

تهيه مي شود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
براساس بند )ه�( تبصره ۱۸ ماده واحده اليحه بودجه 

۱۴۰۱ كل كشور؛ 
- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصد و پنجاه هزار 
ميليارد از سهام و سهم الشركه خود در شركت هاي دولتي 
و همچنين اموال منقول و غير منقول را صرف افزايش 
سرمايه دولت در بانك هاي دولتي نمايد. بانك هاي مذكور 

موظفند س��ه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيالت 
حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند.

براس��اس بند )و( تبصره ۱۸ ماده واحده اليحه بودجه 
۱۴۰۱ كل كشور؛ 

- به  شركت ها و سازمان هاي توسعه اي تابعه وزارتخانه هاي 
ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد كشاورزي و نفت اجازه داده مي شود با تأييد وزير 
مربوطه تا مبلغ ده هزار ميليارد ريال از منابع داخلي خود 
را براي كمك به س��رمايه گذاري در برنامه هاي تحقق 
رشد و توليد، صادرات كاال و خدمات، حمايت از ساخت 
داخل و طرح  )پروژه( هاي توسعه اي توسط بخش هاي 
خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده، كمك هاي 
فني و اعتباري و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص 
دهند. آيين نامه  اجرايي اين بند مش��تمل بر سازوكار 
تصويب طرح ها، ميزان حماي��ت و چهارچوب قرارداد 
عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 
وزارتخانه هاي مذك��ور تهيه و به تصويب هيات وزيران 
مي رسد. اقس��اط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده 
)مسدود نش��ده بابت تعهدات( در پايان سال به حساب 

شركت ذي ربط واريز مي گردد.

يادداشت
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هدايت اعتبار
به تسهيالت تكليفي ختم نشود

 در سياس��ت هدايت اعتبار 
بايد مق��ام اعتب��اري بانك 
تصميم گيرنده نهايي باشد، 
در غير اين صورت تفاوتي با 
تسهيالت تكليفي نخواهد 

داشت.
درباره الگوي هدايت اعتبارات 
بانك��ي و تاثي��ر آن بر بهبود 
توليد و رشد اقتصادي كش��ور توجه كنيم كه هدايت 
منابع، بخشي از يك بسته سياستي كلي است. ما بايد 
سياست هاي سمت عرضه -كه در كشور ما ذيل عناويني 
همچون رفع موانع توليد و ... شناخته مي شود- را مدنظر 
قرار دهيم. حاال اگر ساير ابزارها در اين راستا قرار بگيرند، 
سياست هدايت اعتبار نيز مي تواند به عنوان مكمل عمل 
كند، در غير اين صورت به تنهايي نمي تواند تحول ايجاد 
كند. در مبحث تامين مالي زنجيره اي، ممكن است يك 
زنجيره توليد ايرادات مختلفي در بخش هاي مديريت، 
پش��تيباني و ... داشته باشد و البته ممكن است بخشي 
از مش��كالت نيز مربوط به تامين مالي باشد، حاال اگر 
كمبودهاي مالي و اعتباري برطرف شود ولي ساير موارد 
در جاي خود باق��ي بماند، بهبود اندكي ايجاد مي كند، 
بنابراين بايد اين سياست را به عنوان يك مكمل نگاه كرد 
نه اينكه به تنهايي بتواند معجزه كند. موفقيت سياست 
هدايت اعتبار شرط دومي هم دارد؛ بايد روشن شود كه آيا 
منظور از هدايت اعتبار همان تكليف است يا واقعاً هدايت 
مورد نظر است. اگر واقعاً هدايت مورد نظر باشد به اين معنا 
است كه در نهايت تصميم گيرنده مقام اعتباري بانك است 
كه اعتبار را تخصيص بدهد يا ندهد. سياست گذار بايد اين 
هنر را داشته باشد كه عرضه و تقاضاي منابع بانكي را به 
سمتي هدايت كند كه هم جهت با توسعه كشور باشد، 
در غير اين صورت تفاوتي با تسهيالت تكليفي نخواهد 
داشت. آمار بانك جهاني مربوط به سهولت كسب و كار 
در سال ۲۰۲۰ نشان مي دهد ايران در زمينه دستيابي به 
اعتبار در رتبه ۱۰۴ قرار دارد، يعني دسترسي به اعتبارات 
و تسهيالت بانكي در كشور ما دشوار است. اين موضوع 
را نمي توان با بخشنامه درست كرد. بخشي از اين مساله 
بزرگ مربوط به ضعيف بودن بانك ها است و بخشي به 
ضعف قوانين بازمي گردد كه خود را در قالب تسهيالت 
تكليفي نشان مي دهد. اعمال كنترل هاي گوناگون بر 
متغيرهاي بانكي مانند نرخ سود، دسترسي به منابع را 
در كشور ما دشوار كرده است. اگر بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد به دنبال سياست هايي هس��تند كه در نهايت 
تحركي در نظام بانكي ايجاد كند، بايد ابتدا تالش كنند 
رتبه ۱۰۴ كش��ور در زمينه دسترسي به اعتبار به مرور 
كاهش يابد. اگر دفتر توسعه كسب و كار در وزارت اقتصاد 
با همكاري س��اير دستگاه ها بتوانند اين رتبه را كاهش 
دهند بهبود بس��يار بزرگي ايجاد خواهد كرد و اين كار 
بسيار اثرگذارتر از سياست هاي تكليفي خواهد بود. اگر 
نگاه ما رفع موانع و تسهيل توليد باشد مي توان از ابزارهاي 
مالياتي استفاده نمود، اما اين موضوع نيز بايد در بسته 
سياستي جامع سمت عرضه ديده شود. مثاًل مي توان 
هزينه هاي قابل قبول مالياتي مانند هزينه هاي تحقيق 
و توسعه يا آموزش را لحاظ كرد و حتي دامنه اين موارد 
را افزايش داد اما به شرطي كه اين اتفاق صوري نباشد. 
درباره ابزارهاي تنظيم��ي مالياتي همچون ماليات بر 
عايدي سرمايه بر جلوگيري از انحراف منابع و اعتبارات 
بانكي نيز توجه داشته باشيم كه ماليات بر عايدي سرمايه 
يك ابزار تنظيمي است كه ممكن است سرعت تحوالت 
را كاهش دهد، ولي اگر شرايط مولفه هاي اقتصاد كالن 
مانند نقدينگي و نوسانات نرخ ارز نامناسب باشد اين پايه 
مالياتي به تنهايي اثر گذار نخواهد بود در بعضي مواقع 
ممكن است برعكس عمل كند. در موضوع اعتبارسنجي 
در نظام تسهيالت دهي نيز دقت كنيم كه ما در بسياري 
از حوزه ها مانند پزشكي و مهندسي جايگاه خوبي داريم 
اما در حوزه مالي از ميانگين سطح علمي جهان و حتي 
كشور خودمان پايين تر هستيم.خوشبختانه در كشور ما 
استفاده از كارت بانكي به جاي پول نقد بسيار گسترش 
يافته كه اتفاق خوبي است و زمينه را براي رصد و مجازات 
متخلفان مالي مانند افراد داراي چك برگشتي، فراهم 
مي كند. اين موضوع موجب مي شود شفافيت مالي و از 
جمله رتبه اعتباري براي افراد مهم باشد. وقتي با برگشت 
خوردن چك رتبه اعتباري فردي كاهش پيدا كرده و او 
ديگر نتواند تسهيالت دريافت نمايد يا دسته چك خود 
را تمديد كند، باعث مي شود در كشيدن چك يا خيلي از 
رفتارهاي مالي ديگر خود احتياط كند و به اين ترتيب نرخ 
بسياري از تخلفات مالي كاهش پيدا مي كند، شفافيت 
سيستم مالي ارتقاء يافته و ريسك نكول كاهش مي يابد.

افزايش ساعت كاري
ساتنا و پايا در پايان سال

بانك مركزي اعالم كرد كه ساعت پايان كار سامانه ساتنا 
در روزهاي ۲۶ و ۲۸ اسفندماه براي دستور پرداخت هاي 
بين مشتري ساعت ۲۰:۳۰ و دستور پرداخت هاي بين 
بانكي ساعت ۲۱:۰۰ تعيين شده است. در همين راستا 
در روز ۲۹ اسفندماه دستورپرداخت هاي بين مشتري تا 
ساعت ۱۶:۳۰ و دستورپرداخت هاي بين بانكي تا ساعت 
۱۷:۰۰ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت. همچنين 
سامانه پايا، همانند روزهاي عادي )غيرتعطيل رسمي( 
شامل چهار چرخه بوده و دستور پرداخت هاي شاپركي 
نيز در چرخه اول )۰۳:۴۵ بامداد( تسويه خواهند شد. 
شايان ذكر است همانند روال روزهاي عادي )غيرتعطيل 
رسمي(، اسناد تسويه بين بانكي )Net( كليه سامانه ها 
)ش��تاب، پايا، پل، تجمي��ع قب��وض و...( در تاريخ ۲۹ 
اس��فندماه نيز در سامانه ساتنا تسويه شده و بانك ها با 
توجه به وضعيت نقدينگي حساب خود نزد بانك مركزي 
در اين روز، در صورت تمايل مجازند نس��بت به ارسال 

دستورپرداخت هاي ساتنا اقدام كنند.
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خالصي بانك ها از تكاليف تحميلي تلفيق

دردسر سقف سه روزه نگهداري ارزهاي خريداري شده صرافي ها
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

با عبور هر اونس طال در بازار جهاني از مرز ۲۰۰۰ دالر و 
ثبت عدد ۲۰۱۳ دالر، و همچنين افزايش اندك قيمت 
دالر در بازار آزاد به قيمت ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و ۱۱۰ تومان، قيمت سكه نيز به كانال ۱۲ 
ميليون تومان وارد شد و به قيمت ۱۲ ميليون و ۲۰۰ 

هزار تومان معامله مي شود.

   تداوم افت و خيز دالر 
در كانال ۲۴ هزار تومان 

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي سه شنبه، ۱۷ اسفندماه 
با ۱۲۲ تومان افزايش نسبت به ديروز، ۲۴ هزار و ۵۴۹ 
تومان معامله شد.قيمت فروش يورو در ساعت ۱۳ و 
۲۰ دقيقه با افزايش ۷۵ توماني نسبت به روز گذشته 
برابر با ۲۶ هزار و ۹۵۵ تومان بود.قيمت خريد هر دالر 
۲۴ هزار و ۳۰۵ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۶ هزار 
و ۶۸۷ هزار تومان اعالم شد. عالوه بر اين، بهاي خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۲۹۴ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۴ هزار و ۵۱۴ تومان بود.اين در حالي است 
كه نرخ خريد ي��ورو در اين بازار ۲۶ هزار و ۳۸۳ تومان 

و نرخ فروش آن نيز ۲۶ هزار و ۶۲۲ تومان اعالم شد.
همچنين در س��امانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲۶ هزار و ۳۷۳ تومان فروخته و حواله دالر به 

بهاي ۲۴ هزار و ۲۸۴ تومان معامله شد.

    افزايش بهاي انواع سكه
 با رشد قيمت اونس جهاني طال 

قيمت سكه )سه شنبه، ۱۷ اسفندماه( در بازار تهران 
با افزايش ۱۹۰ هزار توماني نس��بت به روز گذشته به 
بهاي ۱۲ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۲ ميليون و ۱۵۰ 
هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
۹۰۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و ۴۰۰ 

هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۲۳۷ هزار تومان رس��يد و قيمت هر 
مثقال طال نيز پنج  ميليون و ۳۶۰ هزار تومان شد. اونس 
جهاني طال نيز با قيمت ۲ هزار و هفت دالر معامله شد.

رش��د بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه و 
اوكراين بر قيمت انواع س��كه و طال در بازار داخل نيز 
تاثير گذاشته و موجب افزايش فلز زرد در داخل كشور 
شده است. سكه طرح در هفته هاي اخير در كانال ۱۱ 

و ۱۲ ميليون تومان نوسان داشته است.

    دردسر نگهداري سه روزه 
ارزهاي خريداري شده صرافي ها

دبيركل كانون صرافان نسبت به مصوبه بانك مركزي 
مبني بر الزام صرافي ها به نگهداري سه روزه ارزهاي 
خريداري ش��ده انتقاد كرد و گفت: امكان نگهداري 
بيش��تر از س��ه روز ارزهايي غير از دالر و يورو براي 
صرافي ها وجود ندارد كه اين موضوع موجب مي شود 
تا مش��تريان براي تامين ني��از ارزي خود به دالالن 

و بازار غيررس��مي مراجعه كنند. س��عيد مجتهدي 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: بانك مركزي در 
دستورالعملي صرافي ها را ملزم كرده است تا ارزهاي 
خريداري ش��ده خود را طي س��ه روز بفروش��ند و 
نگهداري بيش از سه روز ارز براي صرافي ها را ممنوع 
كرده اس��ت كه در صورت نگهداري بيش از سه روز 

مشمول اخطار خواهد شد. 
وي افزود: صرافي ها براي ارزهاي��ي چون دالر و يورو 
مشكالت كمتري به منظور فروش دارند و اگر با مازاد 
در موجودي دالر و يورو در صرافي نيز مواجه ش��وند، 
مي توانند آن را در بازار متشكل ارزي عرضه كنند اما 
براي ساير ارزها چون فرانك سوييس، ين ژاپن، كرون 
سوئد، يوان چين و ... صرافي ها نمي توانند مقدار زيادي 
اين ارزها را بفروش��ند و از س��وي ديگر نمي توانند از 
مشتريان اين ارزها را بخرند كه در نهايت منجر مي شود 
تا مش��تريان اين ارزها را به دالالن و بازار غيررسمي 
بفروش��ند.   بنابراين، مصوبه بان��ك مركزي مبني بر 
الزام صرافي ها به نگه��داري ۳ روزه ارزهاي خريداري 
شده موجب مي شود تا نيازهاي واقعي ارزي مشتريان 
از سوي صرافي ها پاس��خ داده نشود و آنها براي خريد 
و ف��روش اين ارزها ب��ه دالالن و بازار غيررس��مي ارز 

مراجعه كنند.
تامين نيازه��اي واقعي ارزي در بازار غيررس��مي ارز 
پيامدهايي منفي براي سيستم نظارتي بانك مركزي 
بر بازار ارز خواهد داشت. يكي اينكه در پي اين موضوع، 
دولت نمي توان��د از دالالن ماليات بگيرد و يك منبع 
درآمدي خود را از دست مي دهد. پيامد ديگر اينكه بر 
روند خريد و فروش انواع ارزها نيز نمي توان نظارت كرد.

وي درباره وضعيت فعلي بازار ارز نيز توضيح داد: افزايش 
قيمت نفت را مي توان از جمله عوامل حائز اهميت در 
كاهش نرخ ارز دانس��ت، از س��وي ديگر، اينكه اخبار 
مذاكرات در جهت احياي برجام باشد يا برعكس، در 
كاهش يا افزايش نرخ ارز در بازار تاثيرگذار است. روند 
قيمت ها در بازار ارز در روز گذش��ته كاهش��ي بود اما 
مقداري افزايشي اس��ت كه اين افزايش روند طبيعي 

بازار است.

    با حذف ارز ترجيحي
 ٢٥٠ هزار ميليارد تومان آزاد مي شود

يك كارشناس اقتصادي ضمن برشمردن نقاط قوت و 
ضعف راه هاي مختلف جايگزين كردن ارز ترجيحي از 
جمله كاالبرگ و يارانه نقدي، گفت: حدود ٢٥٠ هزار 
ميليارد تومان با حذف ارز دولتي آزاد مي شود كه اگر 
آن را بين همه مردم تقسيم كنيم ماهانه يك ميليون 

تومان به يك خانواده ۴ نفره اختصاص پيدا مي كند.
ميثم هاش��م خاني با اش��اره به مصوبه مجلس مبني 
بر جايگزين ش��دن كاالبرگ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
توماني، گفت: رويكرد تخصي��ص كاالبرگ يا كوپن 
به صورت بالقوه فس��اد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد 
شكل گيري بازار س��ياه براي خريد و فروش سهميه 

كاالهاي اساسي بوديم.
وي ب��ا بيان اينكه اين جايگزيني هوش��مندانه نبود، 
تصريح كرد: ممكن اس��ت يك خانواده هزينه مهم تر 

از كاالهاي اساس��ي مثل هزينه درماني داشته باشد؛ 
بنابراين بهتر است براي اين پول حق انتخاب داشته 

باشند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي بهتر است منابع مالي 
به صورت يارانه نقدي به مردم برگردد كه ساختاري كم 
فساد و كم هزينه است و به مردم قدرت انتخاب مي دهد 

تا بر اساس نيازهايشان آن را هزينه كنند.

    چقدر از حذف ارز دولتي 
به جيب مردم مي رود؟

وي با اشاره به منابع ۱۰ ميليارد دالري كه بعد از حذف 
ارز دولتي آزاد مي ش��ود، تصريح كرد: اگر نرخ دالر را 
معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگيريم، حدود ٢٥٠ هزار 
ميليارد تومان آزاد مي شود كه اگر آن را بين همه مردم 
تقسيم كنيم ماهانه يك ميليون تومان به يك خانواده 
چهار نفره اختصاص پيدا مي كن��د. اما اگر اين منابع 
صرف نصف جامعه يعني طبقات متوسط رو به پايين و 
قشر ضعيف شود، اين مبلغ براي هر خانواده چهار نفره 

در ماه معادل دو ميليون تومان خواهد بود.
هاش��م خاني با بيان اينكه مش��كالت اجرايي توزيع 
كاال بين مردم زياد است، اظهار كرد: رساندن سهميه 
كاالهاي اساس��ي به ويژه به شهرهاي دورتر و نظارت 
بر آن براي جلوگيري از فساد بسيار دشوار و پرهزينه 
خواهد بود. راهكار ديگر ارايه كارت به افراد است كه با 
آنها بتوانند فقط كاالهاي اساسي خريداري كنند. اين 
ساختار نسبت به توزيع كاالها آسانتر است، اما همچنان 
ساخت و توزيع اين كارت مخصوص، پروژه پرهزينه اي 
خواهد بود و ممكن است بخشي از منابع آزاد شده به 
اجراي پروژه شامل ساخت كارتي با امكانات مشخص، 
نظارت و جلوگي��ري از سوءاس��تفاده و آماده كردن 

فروشگاه ها، اختصاص پيدا كند.

    با جو رواني گراني ها چه كنيم؟
اين كارشناس اقتصادي درباره آثار رواني خبر حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني بر بازار، اظهار كرد: احتمااًل با انتشار 
اين خبر قيمت برخي كاالها افزايش مي يابد، اما راه حل 
مقابله با گراني اين است كه اجازه دهيم هر توليد كننده 
و وارد كنن��ده اي كه مي تواند، كاالهاي كليدي كه ارز 
دولتي دريافت مي كردند را وارد كند؛ چرا كه در حال 
حاضر واردات شكر، گندم، ذرت و كنجاله انحصاري و 
فقط در دس��ت عده معدودي است؛ اين امكان وجود 
دارد كه كاالها را احتكار و بازار را بنا به سود خود كنترل 
كنند كه با شكستن انحصار، مشكل برطرف مي شود. 
اگر به سرعت مجوزهاي جديد براي واردات اين كاالها 
صادر شود، كسري و محدوديت بازارها برطرف خواهد 
شد و رقابت از كمبود مصنوعي كاال جلوگيري مي كند.

وي با بيان اينكه دالر چند نرخي همواره يك ساختار 
پر فساد است، اظهار كرد: تاثير اين سياست بر كنترل 
تورم كم است و در دنيا هم تقريبًا ديگر هيچ كشوري 

دالر چند نرخي ندارد.
هاش��م خاني با بيان اينكه قيمت كاالها تا زماني كه 
ماشين چاپ پول خاموش نشود، رشد مي كند، تصريح 
كرد: ارز دولتي رانت عجيبي براي برخي افراد فراهم 

كرده بود و در مواردي هم اتالف منابع شد. مثال در سال 
۱۳۹۷ پول هنگفتي از منابع ارزي براي سفر توريستي 
هزينه شد. بر اس��اس تصميم اخير مجلس، به دولت 
اجازه داده ش��د در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف 
)۱۸( جدول مصارف تبصره )۱۴( اين قانون را از طريق 
تأمين منابع مابه التف��اوت ارز ترجيحي براي واردات 
كاالهاي اساس��ي، دارو، تجهيزات مصرفي پزشكي 
اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد كااليي را از 
سبد ارز ترجيحي حذف كند، بايد قبال ترتيبات قانوني 
جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي اساسي 
را از طريق كاال برگ الكترونيكي و در امور پزش��كي از 
طريق بيمه ها يا از ط��رق جايگزين مطمئن به انجام 
رسانده باش��د؛ به طوري كه افراد بتوانند اين كاالها و 
خدمات را به نرخ پايان ش��هريور ۱۴۰۰ و در س��قف 
سهميه تعيين شده تهيه كنند. از سوي ديگر، مصطفي 
قمري وفا؛ مديركل روابط عمومي بانك مركزي اعالم 
كرد بهبود روند برگشت ارز حاصل از صادرات موجب 
شده تا وضعيت تامين ارز و عرضه آن در بازار اسكناس 
و حواله مناسب شود. در ۱۱ ماه نخست امسال جهت 
مصارف ارزي فعاالن اقتص��ادي، ۱۰ ميليارد دالر ارز 
بيشتري در سامانه نيما نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته عرضه شده است.
به گفته وي، فروش ارز توسط صادركنندگان در سامانه 
نيما و معامالت اس��كناس دالر در بازار متشكل ارزي 
هم طي ۱۱ ماه گذشته رشد قابل توجهي داشته است.

 در ۱۱ ماه نخس��ت امسال حدود ۲۶ ميليارد دالر ارز 
توسط صادركنندگان در سامانه نيما عرضه شده كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۶ درصد )بيش 

از ۱۰ ميليارد دالر( رشد داشته است.
معامالت اسكناس دالر در بازار متشكل ارزي هم در 
۱۱ ماه نخست امسال ۱.۶ ميليارد دالر بوده كه بيش 
از ۳ برابر سال قبل اس��ت. صالح آبادي به وضعيت رو 
به رش��د رفع تعهد ارزي واردكنندگان اشاره كرد و 
يادآور ش��د: ميزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷ 
معادل ۲۶.۶ درصد بوده است، اين ميزان در اسفند 
۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به 
۷.۳۳ درصد رسيد و در حال حاضر اين رقم به ۵.۹ 
درصد رسيده است كه نشان مي دهد واردكنندگاني 
براي واردات كاال به كشور كه ارز در اختيارشان قرار 
گرفته است به تعهداتشان عمل مي كنند و كاالها را 

وارد كشور مي كنند.
صالح آبادي با تاكيد بر اينكه درآمدهاي ارزي كشور در 
وضعيت خوبي قرار دارد، ثبات و آرامش در بازار ارز را 
در گرو درآمدها وعرضه مناسب ارز در كشور دانست 
و خاطرنش��ان كرد: بازار متش��كل ارزي با رشد ۲۰۷ 
درصدي در امس��ال به رقم ۱ ميليارد و ۶۲۰ ميليون 

دالري در معامالت خود رسيد.
ارزش تجارت خارجي نيز با رشد ۳۸ درصدي نسبت 
به سال گذشته به ۹۰ ميليارد دالر رسيد و در سامانه 
نيما نيز بيش از ۲۶ ميليارد دالر عرضه به ثبت رسانديم 
كه در مجموع ۶۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است؛ برهمين اساس نسبت به پايداري و بهبود 

شاخص هاي اقتصادي در سال آتي اميدواريم.

    اگر دولت بتواند بازار را كنترل كند
 بايد ارز ترجيحي را نگه دارد

نماينده ادوار مجلس با بيان اينك��ه اگر دولت بتواند 
كنترل كند و بازار در اختي��ار دالالن قرار نگيرد، بايد 
ارز ترجيحي را نگه دارد، گفت: اگر دولت بر حذف ارز 
ترجيحي اصرار دارد، بايد معادل ريالي ۱۸ ميليارد دالر 

را براي جبران هزينه ها در نظر بگيرد.
دولت اصرار دارد تا ارز ترجيحي از بودجه سال آينده 
حذف شود اما برخي نمايندگان مجلس و بسياري از 
كارشناسان اقتصادي با اين موضوع مخالف هستند و 
معتقدند دولت حتما بايد يك سيستم حمايتي كامل 

را در نظر بگيرد تا معيشت مردم دچار مشكل نشود.
دول��ت در اليحه خود براي جب��ران هزينه هاي ارز 
ترجيحي تنه��ا ۱۳۷ هزار ميلي��ارد تومان تعيين 
كرده بود اما كميس��يون تلفيق اين رقم را به ۲۵۰ 
هزار ميلي��ارد تومان )معادل ريالي ۹ ميليارد دالر( 

افزايش داد.
در ح��ال حاضر يك وضعيت غير ش��فاف در مجلس 
حكم فرما است به اين معنا كه دقيقا مشخص نيست 
نمايندگان مجلس به حذف ارز ترجيحي يا باقي ماندن 
ارزترجيحي )در قالب ريالي يا ارزي( راي دادند و برخي 
اخبار نشان از تالش نمايندگان براي جمع آوري امضا 
براي نگه داشتن ارز ترجيحي به همان شكل سال هاي 

گذشته است.
موسي الرضا ثروتي نماينده ادوار مجلس در خصوص 
حذف ارز ترجيحي گفت: در زماني كه رييس جمهور 
وارد مجلس ش��دند، گفتند كه م��ا اليحه دو فوريتي 
داديم كه ارز ۴۲۰۰ در مجلس حذف شود اما فوريت 
آن در مجل��س راي نياورد و دولت با كس��ب اجازه از 
مقام معظم رهبري روند قبل��ي را ادامه داد و تا حدود 
۱۸ ميلي��ارد دالر ب��راي ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص 
داده است. وي با بيان اينكه پس از آن رييس مجلس 
اعالم كردند كه اختيار اين مساله پيش ازاين به دولت 
داده شده بود و نيازي نبود كه دولت اليحه دو فوريتي 
بدهد، گفت: در عين حال كميسيون تلفيق حذف ارز 
ترجيحي را در اليحه نپذيرفت و ۹ ميليارد دالر براي 
آن تعيين كردند. ظاهرا نماين��ده دولت بر حذف ارز 
ترجيحي اصرار كرده است و نمايدگان نيز به آن راي 
دادند. با اين حال مجلس زير بار پذيرش اين مس��اله 
نرفته و اختيار را به دولت داده است. اقتصاددان هاي 

مجلس بر دادن كاال برگ الكترونيكي اصرار دارند.
اگر دولت بتواند كنترل كند و بازار در اختيار دالالن قرار 
نگيرد، بايد ارز ترجيحي را نگه دارد. در سال جاري ۱۸ 
ميليارد دالر براي ارز ترجيحي در نظر گرفته شد، كه 
اين پيش بيني براي سال آينده ۲۳ هزار ميليارد دالر 
است. اگر دولت مي گويد اين ارز بايد حذف شود بايد 
حداقل معادل ريالي همي��ن ۱۸ ميليارد دالر را براي 
جبران هزينه ها در نظر بگيرد و طبقه متوسط جامعه 
را نيز كه نيازمند اين حمايت ها هس��تند، مش��مول 

يارانه ها كند.
در اليحه بودجه دولت شاهد چنين اقدامي نبوديم و در 
واقع دولت قصد دارد تا بخشي از كسري بودجه خود را 

از طريق حذف ارز ترجيحي تامين كند.

حسن حيدري



ريزش بورس از مردادماه 99 آغاز شد و پس از گذشت 
نزديك به 20 م��اه، هنوز هم كه هنوز اس��ت به طور 
كامل به اتمام نرسيده و بازار نتوانسته به شرايط عادي 

بازگردد. 
در طول اين مدت، بازار سرمايه افت و خيزهاي زيادي را 
تجربه كرده و جلسات و دستورات مختلف هم نتوانسته 

كمكي به بهبود اين بازار داشته باشد. 
بازار س��رمايه، آيينه تمام نماي اقتصاد كشور است. 
بر اس��اس اظهارنظرهاي صورت گرفته، بيش از 50 
ميليون ايراني داراي كد بورسي هستند؛ آنها يا سهام 
عدالت دارند يا به شيوه مستقيم اقدام به خريد و فروش 

سهام شركت ها در بورس مي كنند.
طي س��ال هاي 99 و 1400، شايد افراد بسيار اندكي 
بوده اند كه طعم ضرر و از دست دادن سرمايه خود را در 
اين بازار نچشيده باشند. اتفاقات رخ داده و بازيچه قرار 
داده شدن روح، روان و البته سرمايه سهامداران؛ بورس 
را تبديل به قتلگاه اعتماد مردم كرده كه به شيوه هاي 

مختلف اتفاق افتاده است. 
چه در دولت دوازدهم و چه در دولت سيزدهم، اقدامات 
و وعده هاي داده  ش��ده نتوانسته كمكي به حال و روز 
بازار سرمايه داشته باشد. سرمايه هاي مردم در چند 
ماه گذشته، هر روز بيشتر از ديروز آب شده و كسي هم 

در اين ميان پاسخگو نيست. 
در اينكه افت و خيز، ذات بازارهاي مالي بوده و در تمامي 
اين بازارها اتفاق مي افتد، هيچ ش��كي وجود ندارد اما 
مساله مطرح شده، شيوه افت بازار و البته تصميمات 
عجيب و غريب از سوي برخي هاست؛ تصميمات يك 
شبه و خلق الساعه كه بدون در نظر گرفته شدن منافع 
سهامداران اتخاذ مي شود، در اين مدت حسابي صداي 

مردم را درآورده است. 
در اينچنين شرايط، سهامداران انتظار دارند كه دولت 
و مجلس با جديت بيشتري پيگير منافع آنها باشند و 

اجازه پايمال شدن حق آنها را ندهند. 

    وضعيت بورس چگونه است؟
بورس در شرايط ناپايداري به سر مي برد؛ سهامداران 
به دليل بي اعتمادي ايجاد شده، مثبت هاي احتمالي را 
فرصت خروج دانسته و با اولين عرضه صف هاي خريد 

اقدام به فروش سهام شان مي كنند. 
از ابتداي در هفته جاري، دماس��نج بازار س��رمايه از 
حوالي يك ميليون و 280 هزار واحد به س��طح يك 
ميليون و 340 هزار واحد رسيد تا رشد نزديك به پنج 
درصدي را تجربه كند.  شاخص كل بورس تهران كه از 
اوايل شهريورماه 1400 وارد كانال نزولي شده بود، در 
معامالت روز يكشنبه موفق شد سقف اين كانال نزولي 
را شكسته سهامداران را به ادامه روند خوش بين كند. 
با اين حال، در دقايق پاياني معامالت روز دوشنبه، اكثر 
نمادهاي بازار با فش��ار فروش گسترده مواجه شدند 
و صف خريد نمادهاي پااليش��ي ه��م كه در واكنش 
به افزايش بهاي نفت با افزاي��ش تقاضا همراه بودند، 

عرضه شد. 
مطابق با پيش بيني ه��اي انجام گرفته، معامالت روز 
سه شنبه با فش��ار فروش از سوي سهامداران حقيقي 
و حقوقي آغاز شد و تا پايان معامالت نيز ادامه داشت. 
در ارزندگي اكثر س��هام مختلف، هيچ ش��كي وجود 
ندارد. بر اساس نظرات كارشناسان، برخي از نمادها از 
لحاظ تكنيكالي و بنيادي به مناطق جذابي رسيده اند. 
همچنين پي بر اي سهام بنيادي نيز به سطوح ارزندگي 

رسيده و از شرايط خوبي برخوردار است. وجود ارزندگي 
و سود س��ازي بس��ياري از ش��ركت ها، نمادهاي آنها 

همچنان خريداري ندارند. 

    بورس بي توجه به تحوالت
به بحث ارزندگي سهام بورسي، بايد بحث قيمت هاي 
جهاني را نيز اضافه كرد. قيمت هر بشكه نفت برنت در 
روزهاي گذشته حتي به سطح 130 دالر هم رسيد كه 

در نوع خود اتفاق منحصر به فردي است. 
همچنين قيمت كاموديتي هاي��ي از جمله روي، به 
باالترين نرخ خود پس از س��ال 2006 رسيده و رشد 

عجيب قيمت مس و آلومينيوم نيز ادامه دارد. 
در اين شرايط اما، بورس تهران بدون توجه به نرخ هاي 
جهاني به روزه��اي بالتكليفي خود ادامه مي دهد. به 
عقيده كارشناس��ان، بازار س��رمايه همچنان منتظر 
تعيين تكليف نرخ دالر اس��ت تا روند خود را در سال 

جديد مشخص كند. 

    چه سهامي رشد نمي كنند؟
پيام الياس كردي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با تجارت نيوز درباره وضعيت بازار سرمايه، مي گويد: 
خبرهاي مثب��ت همانند برجام باعث ش��د كه روند 
معامالت مثبت ش��ود. احتمااًل روزه��اي آينده روند 
بورس به همين ش��كل باش��د، همچنين سهم هاي 

كوچك بازار شرايط متعادل و روبه بااليي دارند.
وي در ادامه يادآور مي شود: حذف ارز 4200 توماني 
نيز تأثير مثبتي روي بازار و بسياري سهم ها دارد و روند 

معامالت را افزايشي مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه چه سهامي 
تا پايان س��ال رشد نمي كنند اظهار مي كند: برخي از 
سهام بورسي طي چند هفته اخير هيچ تغيير قيمتي 
نداش��ته اند و به نوع��ي از دايره ارزش گ��ذاري خارج 

شده اند. اين سهام تا پايان سال رشد نمي كنند.

   تأثير حذف ارز 4200 توماني چيست؟
موضوع حذف ارز 4200 توماني ديگر موردي بود كه 
باعث ايجاد نوسانات در برخي از گروه هاي بازار سرمايه 
ش��د. گروه هاي زراعتي، غذايي و دارويي؛ گروه هايي 

هستند كه از حذف ارز ترجيحي سود مي برند.
اين گروه ها در روزهاي گذشته با نوساناتي مواجه بودند 

و گروه زراعتي با افزايش تقاضاي زيادي مواجه شد. 
احمد اشتياقي، كارش��ناس بازار سرمايه درباره تأثير 
ح��ذف ارز 4200 توماني بر صنايع بورس��ي، اظهار 
داشت: حذف مشروط ارز 4200 توماني در ميان مدت 
گروه هاي روغن خوراكي، دارو و بخشي از صنايع غذايي 

و زراعت را سبزپوش مي كند.
وي توضيح مي دهد: اين چهار صنعت بخشي از مواد 
اولي��ه خود را با ارز نيمايي تهي��ه مي كنند. اما مكلف 
هس��تند كه محصوالت خود را به ارز 4200 توماني 

بفروشند.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه مي دهد: با حذف 
ارز 4200 تومان��ي قيمت خريد م��واد اوليه و فروش 
محصوالت ش��ركت ها با ارز نيمايي تعيين مي شود. 

در نهايت افزايش سودآوري شركت ها را در پي دارد.
اش��تياقي تاكيد مي كند: ح��ذف ارز 4200 توماني 
موج��ب افزايش صف ه��اي خري��د در صنايع روغن 

خوراكي، دارو، غذايي و زراعت است.
وي اظهار مي كند: دولت ساالنه 15 ميليارد دالر به ارز 
4200 توماني اختصاص مي دهد و اين ارز موجب رانت 
مي شود. دولت اين ارز را توزيع مي كند اما محصول با 
چند برابر قيمت به دست مصرف كننده مي رسد و اين 

مابه التفاوت موجب كسري بودجه مي شود.
اشتياقي تاكيد مي كند: با حذف ارز 4200 توماني 
كسري بودجه دولت كاهش پيدا مي كند. در مقابل 
مي��زان عرض��ه اوراق بدهي و نرخ س��ود بانكي نيز 
كاهشي مي شود كه اين موضوع براي كليت بورس 

خوب است.

    بورس تا پايان سال چه مي شود؟
با تمامي اين تفاسير، حاال كمتر از 10 روز معامالتي 
تا پايان س��ال 1400 باقي مانده اس��ت؛ يك سال 
س��خت، پرحاش��يه، پر تنش و پر افت و خيز براي 
س��هامداران بورس��ي در حال اتمام اس��ت. در اين 
شرايط س��والي كه براي سهامداران به وجود آمده، 
اين است كه بورس در روزهاي پاياني سال به كدام 

سو خواهد رفت؟
از شنبه تا دوشنبه هفته جاري، ارزش معامالت بورس 
به ش��كل قابل توجهي با رش��د مواجه شد؛ به طوري 
كه طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه، بيشترين ارزش 
معام��الت خ��رد در چهار م��اه اخير به ثبت رس��يد. 
كارشناسان عقيده دارند كه ارزش معامالت مقوله اي 
بسيار مهم براي بازار سهام به حساب مي آيد كه افزايش 
و تثبيت آن در باالي پنج هزار ميليارد تومان، موجب 

آغاز روند صعودي بورس خواهد شد. 
افزايش ارزش معامالت در روزهاي گذشته، سيگنال 
بسيار مهمي براي فعاالن بازار سرمايه است كه آنها را 
نسبت به آينده بورس تا پايان 1400 اميدوار كرده. با 
اين حال، عده ديگري از كارشناسان هم معتقدند كه در 
هفته پاياني سال و با توجه به احتمال افزايش عرضه ها، 

افت اندك بورس دور از انتظار نيست. 
محمدمهدي سماواتي، كارشناس بازار سرمايه درباره 
روند بورس، عنوان كرد: بورس فقط با خبر توافق رشد 
مي كند. نوس��انات بازارهاي جهان��ي و اخبار داخلي 
هيجاناتي را متوجه بورس مي كند و اين تركيب فعاًل 

اجازه تصميم گيري به بازار را نمي دهد.
وي ادامه داد: شرايط تصميم گيري در بازار وجود ندارد 
و متأسفانه اخبار نشان مي دهد كه نمي توان به توافق 
در آينده خيلي زود، اميدوار باشيم. در اين مقطع، همه 
متغيرها روند هيجاني دارند و مردم اگر به دنبال خريد 
سهم هستند، كمي صبر كنند. البته من فروختن را هم 

به سهامداران توصيه نمي كنم.
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سرخابي ها 
چقدر سهام فروختند؟ 

در سه روز نخست پذيره نويسي سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس به ترتيب 65 و ۷4 ميليارد تومان از سهام اين 
دو باشگاه فروخته شد.  پذيره نويسي سهام جديد ناشي از 
سلب حق تقدم در افزايش سرمايه شركت هاي فرهنگي 
ورزشي استقالل ايران و پرسپوليس در حالي روز يكشنبه 
)15 اسفند( به ترتيب در قيمت هاي 2,910 ريال و 3,38۷ 
ريال از ساعت 09:30 لغايت ساعت 11:30 انجام شد كه 
در روز نخست اين پذيره نويسي 16۷ ميليون و 403 هزار 
و 930 سهم باشگاه استقالل توسط 1۷9 هزار و 185 نفر و 
162 ميليون و 229 هزار و 136 سهم باشگاه پرسپوليس 
توسط 201 هزار و 254 نفر خريداري شد. اين در حالي 
است كه با احتساب پذيره نويسي دوشنبه و سه شنبه در 
نمادهاي معامالتي )استقاللح1( و )پرسپوليسح1(، حجم 
تقاضاي خريد در نماد معامالتي )استقاللح1( در مجموع 
س��ه روز به 226,213,3۷1 س��هم و در نماد معامالتي 
)پرسپوليسح1( به 219,034,165 سهم در سامانه ثبت 
شده است. بدين ترتيب تا پايان سومين روز از پذيره نويسي 
نماد دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس به ترتيب 65 و 
۷4 ميليارد تومان از س��هام اين دو باشگاه فروخته شده 
است. شايان ذكر است براي اين پذيره نويسي تعداد 1، 
236، 099، 656 سهم از سهام جديد شركت فرهنگي 
ورزشي استقالل ايران )سهامي عام( در نماد معامالتي 
)اس��تقاللح1( و تعداد 1، 034، 840، 56۷ س��هم از 
سهام جديد ش��ركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس 
)سهامي عام( در نماد معامالتي )پرسپوليسح1( ناشي 
از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش روز 15 اسفند 
در تابلوي نارنجي بازار پايه فرابورس ايران عرضه شده 
بود. بر اس��اس اعالم مديريت عمليات بازار فرابورس 
ايران، مطابق بند 18 اعالميه هاي پذيره نويسي سهام 
جديد ناش��ي از س��لب حق تقدم در افزايش سرمايه 
شركت هاي فرهنگي ورزشي استقالل ايران )سهامي 
عام( و فرهنگي ورزش��ي پرسپوليس )سهامي عام(، 
پذيره نويسي از روز يكشنبه مورخ 1400/12/15 آغاز 

شد و به مدت 30 روز ادامه خواهد يافت.

زمانبندي عرضه هاي بورس كاال در 
پايان سال و نوروز ۱40۱ اعالم شد

مدير عمليات عرضه ب��ورس كاالي اي��ران در نامه اي به 
شركت هاي كارگزاري، زمان بندي عرضه در ايام پاياني سال 
1400 و نوروز س��ال 1401 را ابالغ كرد. در اين نامه آمده 
است: عرضه محصول ها در هفته پاياني سال 1400 )از تاريخ 
21 تا 24 اسفند( و ايام نوروز سال 1401 )از تاريخ 6 تا 10 
فروردين( به ترتيب زير خواهد بود. اين گزارش مي افزايد: 
آخرين روز عرضه همه محصول ها در س��ال 1400، روز 
سه شنبه 24 اسفند است. جزييات عرضه ها به قرار زيرند: 

يكشنبه 22 اسفند، عرضه ورق و مقاطع طولي شامل 
ميلگرد و تيرآهن در تاالر صنعتي

دوشنبه 23 اسفند، عرضه ش��مش بلوم و تختال در 
تاالر صنعتي

سه شنبه 24 اسفند، عرضه مقاطع طولي شامل ميلگرد، 
تيرآهن، نبش��ي و ناوداني در تاالر صنعتي، محصوالت 
پتروشيمي و محصوالت آف گريد پليمري به غير از پلي 

پروپيلن و پلي وينيل كلرايد در تاالر پتروشيمي
عرض��ه مابقي محصول ه��ا طبق روال ع��ادي هر هفته 
صورت خواهد پذيرفت. همچني��ن در ادامه نامه ابالغي 
درباره زمان بندي عرضه ها در س��ال 1401 آمده اس��ت: 
روز 6 فروردين سال 1401 هيچ گونه عرضه اي صورت 
نمي پذيرد. همچنين جزييات عرضه در روزهاي ۷ تا 10 

فروردين به ترتيب زير خواهد بود: 
يكش�نبه 7 فروردين، عرضه زنجيره ف��والد در تاالر 

صنعتي و محصوالت غير بهين يابي در تاالر پتروشيمي
دوش�نبه 8 فروردين، عرض��ه ورق در تاالر صنعتي و 
اسالك واكس و روغن پايه SOC4 در تاالر فرآورده هاي 

نفتي
 SOC4 سه شنبه 9 فروردين، عرضه روغن پايه به جز

در تاالر فرآورده هاي نفتي
عرضه مابقي محصول ها طبق روال عادي هر هفته صورت 
مي گيرد. در پايان معامالت سه ش��نبه بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با دوش��نبه، 0.6درصد كاهش 
يافت. ارزش سبد 532هزار توماني، يك ميليون توماني 
و 492هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به 12 ميليون 
و 6۷۷ه��زار تومان، 23 ميلي��ون و 8۷9هزار تومان و 11 
ميليون و ۷49هزار تومان رس��يد. ارزش 60درصد قابل 
فروش سبد 532هزار توماني سهام عدالت به ۷ ميليون و 

606هزار تومان رسيده است.

فروش سرخابي ها كم بود؟ 
مقايسه آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد كه ميزان 
مشاركت در پذيره نويس��ي استقالل و پرسپوليس 
در مقايس��ه با پذيره نويس��ي قبل كمتر بوده است. 
آذرماه امسال تجليح با روش سرخابي ها در فرابورس 
پذيره نويسي شد. تنها در دو روز 932 ميليارد تومان 
سهام فروخته شد. نكته مهم اينجاست كه اين شركت 
وجود نداشت و قرار بود تاسيس شود. بخش عمده اي از 
كارشناسان عدم استقبال از پذيره نويسي سرخابي ها 
را ناش��ي از قيمت گذاري نادرس��ت و عدم شفافيت 
صورت مالي ها مي دانند. تنها چند كارشناس معتقدند 
كه اين عدم استقبال ناشي از بي اعتمادي سهامداران 
به بورس است. ميانگين نظرات فعاالن بورس نشان 
مي دهد كه بخش عمده اي از ش��ركت كنندگان در 
پذيره نويسي استقالل و پرس��پوليس هواداران اين 

دو تيم بوده اند.
    طرفداري با سهامداري فرق دارد

فعاالن بورسي در فضاي مجازي نيز به اين موضوع واكنش 
نش��ان دادند و نوش��تند:  »طي 2روز فقط 128 ميليارد 
تومان سهام استقالل و پرسپوليس فروخته شده كه تا رقم 
۷00ميليارد تومان كه مد نظر دولت هست فاصله زيادي 
داره. اشتباه دولت اين بود كه سهامداري رو با طرفداري 
اشتباه گرفت وفكر كرد سرخابي ها با هر قيمتي عرضه 
بشن، مردم در كسري از ثانيه همه سهام رو جارو مي كنن.« 
»سهامداري يعني اينكه سهام ارزشمند بخري نه اينكه به 

عشق تيمت پولتو دور بريزي!«

عرضه انواع فرآورده 
هيدروكربوري در بورس انرژي

ديروز كاالهاي »MTBE«، »گاز بوتان صنعتي« و »گاز 
مايع صنعتي« ش��ركت پتروش��يمي بندر امام، »برش 
سنگين« شركت پتروشيمي ش��ازند، »حالل 402« و 
»نفتاي سنگين« شركت پااليش نفت تهران، »رافينيت«، 
»ريفورميت« و »هيدروكربن سنگين« شركت پتروشيمي 
بوعلي سينا، »متانول« ش��ركت پتروشيمي فن آوران و 
»ميعانات گازي« شركت پتروش��يمي رازي در رينگ 
داخلي و »برش سنگين«، »رافينت« شركت پتروشيمي 
نوري، »رافينت2 عمده« شركت پتروشيمي شيمي بافت، 
»رافينيت«، »ريفورميت« و »هيدروكربن س��نگين« 
شركت پتروشيمي بوعلي سينا و »فول رنج نفتا«، »نفتاي 
سبك« و »نفتاي مياني« شركت نفت ستاره خليج فارس 
در رينگ بين الملل ش��ركت بورس انرژي ايران عرضه 
مي شود. براساس اين گزارش، در ادامه  عرضه هاي مستمر 
گاز مايع در رينگ صادراتي بورس انرژي ايران، دوشنبه نيز 
در مجموع 26 هزار تن گاز مايع از انبارهاي مختلف شركت 
ملي پااليش و پخش عرضه شد كه 110 تن تقاضا براي اين 
كاال وجود داشت. در اثر ميزان باالي تقاضا روي قيمت پايه 
گاز مايع رقابت شد، به طوري كه در مجموع 45۷ ميليارد 
و 83 ميليون و 954 هزار و پنج ريال معادل يك ميليون 
8۷9 هزار 430 دالر مازاد درآمد ناشي از رقابت، نصيب 
عرضه كننده شد. ارزش معامله گاز مايع در معامالت روز 
گذشته، چهار هزار و 314 ميليارد و 291 ميليون و 464 
هزار و پنج ريال معادل 1۷ ميليون و ۷39 هزار و 430 دالر 
بود. به صورت تجميعي در روزهاي 14 و 16 اسفند، بيش از 
60 هزار تن گاز مايع در رينگ بين الملل بورس انرژي ايران 
عرضه و هر 60 هزار تن آن معامله شد، اين در حالي است 
براي اين ميزان عرضه 211 هزار تن تقاضا وجودداشت 
داشت و حدود سه ميليون و 900 هزار دالر مازاد درآمد 
ناشي از رقابت نصيب عرضه كننده ها شد. شايان ذكر است، 
بورس انرژي ديروز ش��اهد دادوستد 51 هزار و 890 تن 
فرآورده هيدروكربوري به ارزش هفت  هزار و 845 ميليارد 
و 930 ميليون و 290 هزار و پنج ريال در بازار فيزيكي بود. 
 ،»DAE10در معامالت روز دوشنبه »اكستراكت سبك
»اكستراكت سبكDAE11 « و »اكستراكت سنگين

DAE40 « شركت نفت ايرانول، »اكستراكت« شركت 
نفت سپاهان، »برش سنگين«، »پنتان«، »سوخت كوره 
سبك« و »نيتروژن مايع« ش��ركت پتروشيمي تبريز، 
»برش سنگين« شركت پتروشيمي جم، »برش سنگين« 
شركت پتروشيمي اميركبير، »پنتان« و »سي او« شركت 
پااليش نفت آبادان، »متانول« شركت پتروشيمي زاگرس، 
»متانول« شركت پتروشيمي شيراز، »متانول« شركت 
متانول كاوه و »نيتروژن مايع« شركت فجر انرژي خليج 
فارس در رينگ داخلي و »ته مانده تصفيه شده برج تقطير 
)ATR-140( « شركت پااليش نفت شازند و »گاز مايع« 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رينگ 

بين الملل بورس انرژي ايران معامله شد.

كدام شركت هاي بورسي 
افزايش سرمايه دادند؟

بر اساس اطالعيه هاي منتشر در سايت كدال شركت هاي 
تاپيكو و وفتخار افزايش سرمايه خود را ثبت كرد. همچين 

شستا اطالعيه برگزاري مجمع را ثبت كرد.
    تاپيكو

افزايش سرمايه 25 درصدي شركت سرمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروشيمي تامين از محل مطالبات وصول شده 
سهامداران و آورده نقدي مورد تاييد حسابرس قرار گرفت.

بر همين اساس سرمايه تاپيكو از 8,1 هزار ميليارد تومان 
به 10,1 ميليارد تومان مي رسد.

    وفتخار
شركت س��رمايه گذاري افتخار با نماد وفتخار مهلت 
اس��تفاده از حق تقدم خريد سهام خود را تمديد كرد. 
طبق گزارش منتشر در سامانه كدال، سرمايه شركت 
از ۷0 ميليارد تومان به 130 ميليارد تومان مي رسد. 
محل تامين اين افزايش سرمايه مطالبات و آورده نقدي 
و از محل سود انباشته است. اين افزايش سرمايه براي 
اصالح ساختار مالي و توسعه پرتفوي سرمايه گذاري 
انجام مي شود.، همچنين مهلت استفاده از حق تقدم 

خريد سهام تا 15 اردبيشهت ماه سال آينده است.
    شستا

ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
شستا اگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده خود را در سايت كدال منتشر كرده است. 
روز 20 فروردين ماه مجم��ع عمومي خود را براي 

انتخاب اعضاي هيات مديره برگزار مي شود.

دومينوي شفافيت
 با خصوصي سازي در بورس

با ابالغ سياس��ت هاي اصل 44 يكي از وظايف محوله به 
وزارت اقتصاد و امور دارايي واگذاري بنگاه ها و شركت هاي 
دولتي با هدف افزايش بهره وري و درگير كردن بيش��تر 
مردم در اقتصاد شد. براي اجراي اين سياست روش هاي 
مختلفي مانند مزايده، مذاكره، قراردادهاي اجاره، پيمان 
مديريت و... وجود دارد؛ روش هايي كه عموما منتهي به 
بازار سرمايه نمي شوند. تجربه نشان داده در اكثر اوقات اين 
سبك واگذاري ها به دليل عدم شفافيت، قيمت گذاري 
مساله دار، سليقه اي بودن نحوه اجراي تكاليف طرفين 
معامله و مداخالت سياسي منتهي به شكست شده اند. 
يكي از مس��يرهاي مغفول مانده  براي واگذاري بنگاه ها، 
بهره گيري از بستر بازار سرمايه است، بستري كه ضمن 
ش��فافيت باعث درگير كردن و مشاركت پيش از پيش 
مردم در اقتصاد مي ش��ود. اينطور كه پيداست سازمان 
خصوصي سازي توجه ويژه اي نسبت به روش هاي واگذاري 
با بهره گيري از ظرفيت هاي بازار سرمايه دارد. شاهد آن هم 
اينكه اولين واگذاري انجام پذيرفته پس از تشكيل دولت 
سيزدهم با همين روش بوده و هم اكنون در حال اجراست. 
واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقالل از طريق افزايش 
سرمايه صرف سهام بدون حق تقدم گامي بلند در راستاي 
بهره مندي از ظرفيت هاي بازار سرمايه جهت واگذاري 
شركت هاي دولتي است. اين اتفاق را مي توان قطعه اول 
دومينوي واگذاري از طريق بورس دانس��ت كه در آينده 
نزديك و در صورت موفقيت، شاهد ادامه آن خواهيم بود.

»تعادل«وضعيتصنايعبورسيرابررسيميكند

چشم انداز بازار سرمايه تا پايان سال

ترمز بورس را كشيدند
بورس تهران پس از پش��ت س��ر گذاش��تن روزهاي 
شيريني كه س��هامداران در روزهاي اخير شاهدش 
بودند به نظر مي رس��د بار ديگر وارد فاز نزولي ش��ده 
است. البته افت 6هزار واحدي شاخص كل نمي تواند به 
معناي آغاز دوران نامساعد براي بازار باشد اما همانطور 
كه اشاره شد حجم پايين معامالت و كاهش چشمگير 
آن نس��بت به روزهاي اخير به عنوان نشانه خوبي از 

سوي سهامداران تلقي نمي شود.
اما با گشتي در شبكه هاي اجتماعي بورسي مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه بسياري از سهامداران و فعاالن 
حقيقي بازار سرمايه ايران معتقدند حقوقي ها نسبت 
به ش��رايط بازار در روزهاي گذش��ته و روند صعودي 
شاخص كل خشنود نبوده و حاال سعي دارند جلوي 

اين روند را بگيرند.
البته ش��واهدي هم از سوي حقيقي ها براي اين ادعا 
ارايه مي شود كه مي توان روي هر يك از آنها به بحث و 
گفت وگو نشست اما به طور كلي شاهد مدعاي محكم 
و متقني در دست نيست كه حقوقي ها از رشد پايدار 
بورس ناراضي شده و سعي در توقف آن داشته باشند. 
اما كماكان در محافل بورسي شاهد تكرار اين جمله 

هستيم؛ »ترمز بورس را كشيدند«!
اهالي بازارس��رمايه براي نقدشوندگي آخرسال خود 
بايد به جنگ نقدش��وندگي مازاد پرتفوي خود گام 
بردارند و همين عامل هيجان، درب قفس خرس ها را 

باز كرده و تابلوي بازار سرخ خواهد شد.
از روند معامالت روز دوش��نبه به خص��وص در پايان 
معامالت نيز اين سيگنال به بازار مخابره شد كه زيرپاي 
شاخص كل و هم وزن با عرضه هاي آبشاري خالي شد 
كه درس و تجربه بزرگي براي سهامداران تازه وارد بود 

كه آخر سال را بايد چگونه نقد كرد.
البته اگر حوض هاي سرمايه گذاري بازارسرمايه را نگاه 
كنيم، مي توان دريافت كه سهم هاي بنيان دار و البته 
تك سهم ها مانند ماهي سياه بازار توانسته اند كه چراغ 
سهم خود را سبز و روشن نگاه دارند اما پيش بيني بدين 

صورت خواهد بود كه معامالت امروز و حداقل شنبه 
آينده نيز فش��ار فروش و خروج نقدينگي به سهم ها 

فشار بياورد.
دليل ادامه دار بودن قرمزي بازار در روز هاي آينده نيز به 
خاطر آن است كه سرخي و فروش بازار با شدت بااليي 
همراه نيست و شايد بگوييم كه فروشندگان مراعات 
كرده اند و فروش ها را بين س��ه ش��نبه و چهارشنبه 
تقس��يم كرده اند تا بازار از روند سبز روز هاي گذشته 

خارج نشود.

    پله اي كه شاخص بر آن ايستاد
در ادامه معامالت روز س��ه ش��نبه بازار سهام )بورس 
و فرابورس( بيش از 9 ميليارد و 825 ميليون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷4هزار و ۷60 ميليارد 

ريال و در بيش از 631هزار و 910 نوبت معامله شد.
در ادامه معامالت بورس تهران بي��ش از 6 ميليارد و 
955 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
4۷ هزار و 351 ميليارد ري��ال و در 418 هزار و ۷48 

نوبت معامله شد.
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و 168 
واحد كاهش ب��ه 340 هزار و 343 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۷30 واحد افت به 212 هزار و 92۷ 

واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول، 6 هزار و 158 واحد و شاخص بازار 

دوم، هفت هزار و ۷49 واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين هم��ه نمادها، نماد پااليش نفت 
تهران )ش��تران( با 336 واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با يك هزار و 210 واحد، فوالد كاوه جنوب 
كي��ش )كاوه( با 202 واحد، مل��ي صنايع مس ايران 
)فملي( با 200 واحد و آلومينيوم ايران )فايرا( با 185 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل فوالد مباركه اصفه��ان )فوالد( با يك هزار و 
539 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا( با يك هزار و 186 واحد، بانك ملت )وبملت( با 

6۷8 واحد، ايران خودرو )خودرو( با 460 واحد، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 359 واحد، و بانك 
تجارت )وتجارت( با 358 واحد تاثير منفي بر شاخص 

بورس داشتند.
برپايه اين گزارش، ديروز نماد شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت تهران )شتران(، 
پاالي��ش نفت بندرعب��اس )ش��بندر(، پااليش نفت 
اصفهان )شپنا(، ايران خودرو )خودرو( و ملي صنايع 
مس ايران )فملي( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

گ��روه فلزات اساس��ي هم در معامالت س��ه ش��نبه 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
535 ميليون و 851 هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار 

و 1۷5 ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از 4۷ واحد افزايش 

داشت و به 18 هزار و 145 واحد رسيد.
در اين بازار 2 ميليارد و 8۷0 ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش 2۷ هزار و 409 ميليارد ريال دادو ستد 
شد، تعداد دفعات معامالت سه شنبه فرابورس بيش 

از 213 هزار و 162 نوبت بود.
نمادهاي پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، پليمر آريا 
ساسول )آريا(، تجلي توسعه معادن و فلزات )تجلي(، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند( با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 

همراه بودند.
همچنين شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
)صبا(، فراب��ورس اي��ران )فرابورس(، پتروش��يمي 
تندگويان )شگويا( و پااليش نفت الوان )شاوان( تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
فرصت جنگ روسيه و اوكراين براي بازار سرمايه ايران

عباسعلي حقاني نس��ب به فرصت هاي جنگ روسيه 
و اوكراين براي بازار س��رمايه ايران اشاره كرد و اظهار 
داشت: با توجه به شرايط جنگ روسيه و اوكراين، اگر 

توافق برجام زودتر به امضا برسد زمينه ايجاد شرايط 
مناسب براي پتروش��يمي ها و نيز فروش نفت كشور 
فراهم خواهد شد.  وي اظهار كرد: البته ايران هميشه در 
شرايط خاص قرار داشته است، بدين معنا كه در زماني 
شاهد وجود تحريم در كشور نبوديم، قيمت نفت پايين 
بود و در زمان تحريم نيز قيمت نفت با افزايش شديد 
همراه شد و قادر به فروش نفت نبوديم، اگر اين توافق 
صورت بگيرد عمال يك شرايط طاليي براي كل اقتصاد 
ايران به ويژه بورس و بازار سهام ايجاد خواهد شد، دليل 
آن هم اين اس��ت كه تحت تاثير عدم وجود تحريم و 

افزايش قيمت نفت بايد از اين فرصت استفاده كرد.
حقاني نسب تاكيد كرد: اگر توافق صورت نگيرد، ممكن 
است تشديد تحريم ها را به همراه داشته باشد كه اين 
اتفاق به صنعت پتروشيمي  آسيب وارد خواهد كرد ولي 
براساس شواهد به نظر مي رسد در روزهاي آينده توافق 

برجام به امضا برسد.
اين كارش��ناس ارش��د بازار س��رمايه گفت: جنگ 
اوكراين باعث افزايش نرخ كاموديتي ها و نفت و گاز 
شده كه عماًل شرايط خوبي براي صنعت پتروشيمي 
 ايران به وجود آورده اس��ت، البته بايد به اين نكته 
توجه داشت كه وقتي غربي ها بانك مركزي يا بعضي 
از بانك هاي روسيه را تحريم مي كنند باعث كاهش 
فروش نفت روسيه مي شوند چراكه نمي تواند پول 
فروش را از طريق ش��بكه بانكي دريافت كند، اين 
اتفاق زمين��ه كاهش فروش و افزايش قيمت انرژي 

را فراهم مي كند. 
حقاني نسب اظهار داشت: از طرفي بحث هايي وجود 
داش��ت كه با امضاي برجام و توافق احتماال قيمت 
دالر كاهش پيدا  كند ولي با افزايش قيمت مواد اوليه 
و انرژي عمال نه تنها اين اثر خنثي مي شود بلكه در 
مجموع حتي اگر دولت تصميم به ارزپاش��ي بگيرد 
تا قيمت ارز كمي  كاهش پيدا كند، اين اقدام به نفع 
بازار س��رمايه خواهد بود و مش��كلي براي اين بازار 

ايجاد نخواهد كرد.



گروه راه و شهرسازي|
يك اعتراض و يك اخطار نس��بت به دو رويداد مهم 
و كليدي، فضاي جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران 
را تحت تاثير ق��رار داد. اعتراض ب��ه آنچه »فاجعه 
مديريتي« ترافيك دوشنبه شب هفته جاري خوانده 
شد و اخطار رييس شوراي شهر به معاونان شهرداري 
تهران درباره تخطي از طرح تفصيلي پايتخت. آنگونه 
كه مجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران اعالم كرده اس��ت، دوشنبه شب هفته جاري 
سنگين ترين ترافيك ۱۴۰۰ با افزايش ۴۱ درصدي 
طول ترافيك ثبت شد. به گفته او، شب عيد، باران، 
تغيير الگوي سفرهاي شهري در دوران كرونا، و ضعف 
در زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي۴ علت عمده 

ترافيك دوشنبه شب هستند.
شفيعي در مورد ترافيك دوشنبه شب پايتخت گفت: 
دوشنبه شب با س��نگين ترين ترافيك سال ۱۴۰۰ 
مواجه ش��ديم به گونه اي كه ۴۱ درصد افزايش در 
طول شبكه معابر درگير نسبت به شب قبل را شاهد 

بوديم و عدد ترافيك جهشي بود. 
وي درباره علل ترافيك دوش��نبه ش��ب اظهار كرد: 
اين روزها بعد از دو سال وقفه به دليل شيوع ويروس 
كرونا شاهد افزايش سفرهاي خريد نوروزي هستيم 
و اين در حالي است كه در صورت بارش عادي باران 
۲۵ درصد معابر درگير ترافيك مي شوند و آبگرفتگي 
شب گذش��ته نيز مزيد بر علت بود.  معاون حمل و 
نقل ش��هرداري تهران اضافه كرد: همچنين ضعف 
جدي در زيرساخت ها و عدم توجه به توسعه حمل 
و نقل عمومي در يك دهه گذش��ته، سبب شده كه 
تعداد اتوبوس ها كاهش يابد و از س��وي ديگر تعداد 
واگن هاي خراب مترو افزايش يابد و همچنين شيوع 
كرونا سبب شده تمايل مردم به استفاده از خودروي 
شخصي افزايش يافته و اين افزايش خودروها سبب 
كاهش ظرفيت معابر مي ش��ود.  شفيعي كه ديروز 
در ي��ك برنامه تلويزيوني صحب��ت مي كرد، درباره 
برنامه اين معاونت براي ش��ب هاي ديگر با توجه به 
تداوم بارندگي گفت: برنامه ه��اي بلندمدت اعم از 
حمايت دولت و تامين منابع در حال حاضر راهگشا 
نيستند، اما اقدامات فوريتي همچون تقاضا از مردم 
براي كاهش س��فرها يا توزيع سفرهايشان در طول 
روز و همچنين جلوگيري از آبگرفتگي و رفع موانع 
و همچني��ن روان س��ازي ترافيك و حضور بيش��تر 
عوامل پليس راهور در دس��تور كار قرار دارد. امروز 
)سه شنبه( با مسووالن پليس راهور جلسه داريم تا 

ترافيك كنترل شود. 

    ترافيك تا ساعت ۲۳ طول كشيد
جعفر تشكري هاش��مي، رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران نيز صبح ديروز در تذكر 
پيش از دس��تور خود ب��ا بيان اينكه همه س��اله در 
روزهاي پاياني س��ال، س��فرهاي مردم براي خريد 
عيد افزايش مي يابد و مردم هم اين حجم سفرهاي 
بيشتر را در پايان سال پذيرفته اند، گفت: اما بارش 
باران دوش��نبه ش��ب در اوج ترافيك سبب شد كه 
عمده معابر شهري دچار اختالل شوند. به گونه اي 
كه همه عوامل تالش كردند اما منجر به حل مشكل 
نشد و تا ساعت ۲۳ بسياري از معابر درگير ترافيك 
بود و شاهد بوديم كه در برخي معابر مردم ساعت ها 
در همان جاي خود مانده بودند و خودروهايش��ان 
تكان نمي خورد، اتفاقي كه در سال هاي اخير كمتر 

آن را تجربه كرده بوديم.
وي ب��ا بيان اينك��ه ۴۰ نقطه آبگرفتگ��ي جدي در 
تهران داريم كه موجب اختالل تردد شد و ۲۰ چراغ 
راهنمايي و رانندگي نيز چشمك زن شده بود، گفت: 
بايد همكاري بين پليس راه��ور و معاونت خدمات 

شهري براي حل نقاط بحران و حضور در آن جدي تر 
ش��ود. به عنوان مثال، منطقه ۳ هميش��ه بدترين 
وضعيت را در بحران ها دارد و حضور موثر مي تواند به 

كاهش مخاطرات كمك كند.
 

    يك فاجعه مديريتي 
احم��د صادق��ي، رييس كميته ش��فافيت و ش��هر 
هوشمند ش��وراي اسالمي ش��هر تهران نيز در اين 
جلسه گفت: ترافيك روزهاي باراني پايتخت شكل 
پيچيده ت��ر به خود گرفته و اي��ن نگراني را به وجود 
مي آورد كه در زمان وقوع بحران��ي مانند زلزله چه 

اتفاقي در تهران رخ خواهد داد.
صادقي روز س��ه ش��نبه در جريان پنجاه و دومين 
جلسه شوراي اسالمي ش��هر تهران افزود: ضرورت 
اتخاذ تدابير الزم براي مقابله با روزهاي باراني و نيز 
رفع مشكل ترافيك با استفاده از روش هاي علمي و 
فناوري هاي نوين بيش از پيش احساس مي شود. در 
خصوص موضوع ترافيك روزهاي باراني بارها و بارها 
بحث شده و تذكر داده شده ولي متاسفانه تا به امروز 

نه تنها حل نشده بلكه پيچيده تر شده است.
صادقي به شهردار تهران تذكر داد و گفت: بارش باران 
و برف اين روزها بايد يك مانور و تمرين دس��تگاه ها 
باش��د براي روزهاي بحراني نه اينكه خود تبديل به 

بحران شود.
وي ادام��ه داد: در اين اي��ام امكان فراخ��وان كليه 
دستگاه ها در قالب مانور ساعت صفر تمريني براي 
مديريت يكپارچه و تقسيم يك كار هماهنگ براي 
كليه دستگاه هاو رفع چالش ها براي روزهاي بحراني 
اس��ت. در اين ايام صرفا چند دستگاه خدمت رسان 
وارد مي شود نظير معاونت خدمات شهري و پليس 
راهور در حالي كه اين كار نياز به يك كار هماهنگ 
ب��زرگ ميان دس��تگاهي دارد.صادق��ي گفت: اين 
روزها با سواالت متعددي از سوي شهروندان مواجه 
مي ش��ويم كه مي پرس��ند فرمانده راهور آيا برنامه 
منسجم و تمرين شده اي براي روزهاي پاياني سال 
دارند؟ يا شهر و شهروندان در امان خدا رها شده  اند؟

وي ادامه داد: آيا پليس تنها ضابط قضايي براي اعمال 
قانون و برخورد با رانندگان خاطي است يا برنامه اي 
براي كمك به شهروندان تهراني در مواقع اضطراري 

دارد؟ آيا وقت آن نشده كه با هماهنگي بين دستگاهي 
و بهره گيري از تكنولوژي ه��اي روز برنامه اي جامع 

براي حل مشكل ترافيك شهر تدوين شود؟ 

    فرهنگ ترافيك نيازمند اصالح
مهدي چمران، رييس شوراي شهر نيزدر بخشي از 
تذكر ديروز خود نيز خواستار اصالح فرهنگ ترافيك 
ش��د و گفت: مهم ترين كاري كه باي��د انجام دهيم 
اصالح فرهنگ ترافيك است. او با بيان اينكه دوشنبه 
شب مردم خود براي باز كردن ترافيك پيشگام شده 
بودند، افزود: هرچند ممكن است شهروندان در اين 
خصوص تجربه اي نداشته باشند اما حضورشان براي 

باز كردن گره ترافيك موثر بود.

    اخطار به معاونان شهردار
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران اما با اشاره به 
ضرورت پس گرفتن س��ه دستورالعمل كه معاونان 
شهردار تهران امضا و ابالغ كرده اند، گفت: هشدار و 
اخطار مي دهم كه در صورت ادامه اين روند موضوع 

به مراجع قضايي اعالم خواهد شد.
چمران در جريان پنجاه و دومين جلس��ه ش��وراي 
اس��المي ش��هر تهران با ارايه تذكري در خصوص 
شهرس��ازي اظهار كرد: معاونان ش��هرداري تهران 
تفاهم نام��ه اي امض��ا كردن��د كه مت��ن آن قوانين 
شهرس��ازي و كار آن نيز از وظايف معاونان شهردار 
نيست. بخش��ي از اين تفاهم نامه امضا شده بايد در 
شوراي معماري و شهرسازي تصويب و بخش ديگر 
بايد در شوراي شهر يا كميس��يون ماده ۵ تصويب 
ش��ود.اگر جلوي اين تفاهمنامه گرفته نشود حتمًا 

موضوع را به مراجع قضايي منعكس خواهيم كرد.
او با بيان اينكه ما تصويب كرديم كه پول قطع درختان 
بايد به يك حساب خاص ريخته شود، اظهار كرد: در 
اين تفاهم نامه گفته شده است جريمه قطع درختان به 
حساب خزانه واريز و شهرداران مناطق از آن برداشت 
كنند.وي با تاكيد بر اينك��ه اين موضوع و تفاهم نامه 
خالف قانون است، افزود: بايد سريعًا موضوع را جمع 
كنند و گرنه هم براي شهرداري و هم براي ما مشكالتي 
ايجاد خواهد شد.رييس شوراي اسالمي شهر تهران با 
بيان اينكه در اين خصوص نامه اي به عليرضا زاكاني 

شهردارتهران نوشته و توضيح داده ام، عنوان كرد: ما 
گفتيم قفل و بست هاي ش��هر را باز كنيد اما نگفتيم 
خالف ها را رسمي كنيد. بايد به قاموس شهر كه طرح 
جامع شهر است پايبند باشيم وگرنه سنگ روي سنگ 
بند نخواهد شد و نمي توانيم شهر را كنترل كنيم.وي با 
بيان اينكه هشدار و اخطار مي دهم كه در صورت ادامه 
اين روند موضوع به مراجع قضايي اعالم خواهد شد، 
گفت: معاونين شهردار كه اين تفاهم نامه را امضا كردند 
بدانند كه وظيفه آنها نيست و اگر مشكلي وجود دارد 
بايد قانون شهرسازي اصالح شود.وي به عنوان نمونه 
گفت: در حال حاضر ش��وراي شهر قانون باغات قبلي 
را اجرا مي كند و اين موضوع ت��ا زمان تصويب قانون 
جديد باغات ادامه خواهد داشت.چمران با بيان اينكه 
قطعاً و يقيناً كساني كه امضا كننده تفاهم نامه هستند، 
ريش ش��ان گرو خواهد بود، اظهار كرد: چه كس��ي با 
كدام قانون اين اجازه را به معاونان شهردار داده است.

وي با بيان اينكه اين دستورالعمل ها بايد پس گرفته 
شود، گفت: اين دس��تورالعمل ها در حال اجرا شدن 
است و اجرا شدن آن ضرر و زيان خواهد داشت و براي 

شهرداري مشكل آفرين خواهد شد.

    تصميمات مطابق با 
طرح جامع و تفصيلي باشد

رييس ش��وراي ش��هر تهران همچنين در حاشيه 
نشست علني ش��وراي ش��هر در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به تذكرش به ش��هردار ته��ران گفت: در 
تذكرم خطاب به شهردار اعالم كرديم كه مصوبات، 
تصميمات و صورت جلس��ه ها باي��د مطابق با طرح 

جامع و تفصيلي باشد و نمي تواند آنها را نفي كند.
چمران با بيان اينكه ما مي خواهيم قفل و بس��ت ها 
را ب��از كنيم اما تاكي��د داريم كه ب��ا رعايت اصول و 
براساس طرح تفصيلي جامع باشد، اظهار كرد: اگر 
نس��بت به اين طرح ها انتقاد داريم بايد اصالح شود 
مثل قان��ون باغات كه به زودي اصالح آن به ش��ورا 
مي آيد.رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه 
آيا اين صورت جلسه شهرداري شهر فروشي است، 
ادامه داد: شهرفروشي نيس��ت، بلكه به آنها گفتيم 
اگر مي خواهند اغماضي داشته باشند بايد براساس 

قانون و نه صورت جلسه باشد.
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تولد دوباره پالسكو در پايان هفته
پرويز فت��اح، رييس بني��اد مس��تضعفان از افتتاح 
پالس��كوي جديد در آخ��ر هفته جاري خب��ر داد. 
ساختمان پالسكو در تاريخ ۳۰ دي ماه سال ۱۳9۵ 
بر اثر يك آتش سوزي چند ساعته در طبقات بااليي 
آن دچار فروپاشي شد و فرو ريخت. پس از آن حادثه، 
مس��ووالن وقت بني��اد وعده س��اخت و افتتاح اين 
ساختمان در دو س��ال را اعالم كردند. اما اين وعده 
تاكنون محقق نشده است. به گزارش مهر، فتاح در 
ايين بهره برداري از پروژه هاي محروميت زدايي بنياد 
مستضعفان با بيان اينكه در دو سالي كه كرونا شايع 
ش��ده، ۲۰ تن از همكاران ما در بنياد مس��تضعفان 
درگذش��ته اند، گفت: تغيي��ر رييس جمهور بركات 
زيادي به همراه داشت.وي افزود: ما در بنياد به تمام 
اهداف س��ال جاري خود از نظر توليد، س��وددهي، 
محروميت زدايي و رس��يدگي به كاركنان رسيديم. 
همچني��ن پروژه هاي عمران��ي و محروميت زدايي 
ما طبق زمان بندي اجرا ش��د. برنامه س��ال آينده نيز 
تنظيم شده است و س��طح خدمات و توليد نسبت به 
۱۴۰۰ افزايش مي يابد.رييس بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي ادامه داد: هيچ پروژه اي در بنياد به خاطر تحريم 
و محدوديت ها متوقف نشد. ما منتظر خارجي ها نمانديم 
هيچ كارخانه اي كاهش توليد نداشت.فتاح درباره كاهش 
منابع بنياد علوي بيان كرد: امسال نتوانستيم بخشي از 
منابع بنياد علوي را تأمين كنيم. چون بخشي از منابع 
اين بنياد از طريق بورس و عرضه اوليه تأمين مي شود 
كه به خاطر شرايط بورس نتوانستيم به برنامه ريزي اوليه 
دست يابيم.وي با اشاره به افتتاح تونل ۶.۵ كيلومتري 
البرز ش��رقي در قطعه دو آزادراه تهران – شمال ادامه 
داد: امس��ال فوالد خواف افتتاح شد و آخر هفته جاري 
ساختمان پالس��كو به بهره برداري مي رسد. در بخش 
شركت هاي دانش بنيان نيز موفقيت هاي خوبي كسب 
كرديم. رييس بنياد مستضعفان تأكيد كرد: ما به دولت 
آقاي رييسي كمك مي كنيم ۲۰ نفر از مديران اصلي ما 
به دولت رفته اند. در سفرهاي استاني كنار دولت هستيم 
و اجراي برخي از مصوبات بر عهده بنياد است. با نيروهاي 
مسلح و كميته امداد و بهزيستي نيز همكاري داشته و 
امسال به ۵ هزار و ۶۰۰ گروه جهادي كمك كرديم.فتاح 
از ابراز محبت و رضايت رهبر معظم انقالب نس��بت به 

فعاليت هاي بنياد مستضعفان خبر داد.

بررسي فني فرونشست هاي 
بزرگراه آزادگان

فرونشس��ت هاي بزرگ��راه آزادگان و محله خزانه در 
محدوده منطقه ۱۶ ضمن حفر گمانه هاي ژئوتكنيكي 
بررس��ي خواهد ش��د.به گزارش فارس، سيد محمد 
فياض، سرپرست اداره كل هماهنگي فني و عمراني 
مناطق و سازمان هاي شهرداري تهران كه در حاشيه 
نشس��ت اداره كل هماهنگي فني و عمراني مناطق و 
سازمان هاي شهرداري تهران با معاونت فني و عمراني 
شهرداري منطقه ۱۶ س��خن مي گفت، ضمن اعالم 
خبر ف��وق افزود: موضوع فرونشس��ت ها در محدوده 
منطقه ۱۶ با كارشناس��ان س��ازمان مش��اور فني و 
مهندسي شهر تهران مطرح ش��ده و به زودي ضمن 
حفر گمانه هاي ژئوتكنيكي مورد بررس��ي و ارزيابي 
دقيق قرار خواهد گرفت.سرپرست اداره كل هماهنگي 
فني و عمراني مناطق و سازمان هاي شهرداري تهران، 
سرپوشيده س��ازي كانال جمع آوري و هدايت آبهاي 
س��طحي محدوده خيابان فداييان اس��الم را از ديگر 
ضرورت هاي عمراني منطقه ۱۶ دانس��ت و خواستار 
تسريع اجراي اين عمليات توسط شركت خاكريزآب 
شد. در اين نشست كه با هدف بررسي عملكرد منطقه 
۱۶ در خصوص هزينه كرد اعتبارات و وضعيت اجراي 
پروژه هاي عمراني برگزار ش��د، گزارش��ي از اقدامات 
معاونت فني و عمراني منطقه در خصوص پيشرفت 
فيزيكي و ريالي پروژه هاي در حال اجرا و نيز مشكالت 

و موانع اجرايي پيش روي اين طرح ها ارايه شد.

غرس روزانه ۳۵۰ هزار نهال 
رايگان در منازل شهروندان تهراني

علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان پارك ها و 
فضاي سبز شهر تهران از غرس روزانه ۳۵۰ هزار نهال 
رايگان در منازل شهروندان تهراني خبر داد. مختاري 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به بهره برداري از يك 
هزار و ۲۵۰ هكتار از طرح كمربند س��بز تهران در 
روز درختكاري، اظهار كرد: با حضور رييس جمهور 
اين ميزان به بهره برداري رسيد.مديرعامل سازمان 
بوس��تان ها و فضاي سبز ش��هر تهران تاكيد كرد: 
تا پايان س��ال ۱۴۰۰ ح��دود ۵ هزار هكت��ار از فاز 
دوم طرح كمربند س��بز پيرامون شهر تهران باقي 
خواهد ماند كه براساس رهنمودها و تأكيد شهردار 
تهران مقرر ش��ده كه اين مساحت باقيمانده طي 
يك دوره ۳ ساله به اتمام برسد.مديرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز ش��هر تهران همچنين از 
برنامه ريزي سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران در هفته درختكاري اش��اره كرد و گفت: بر 
اس��اس هماهنگي هاي صورت گرفته مراسم هاي 
مختلف��ي در طول اين هفته برگزار خواهد ش��د و 
در قالب مراس��م هاي مد نظر درختان و نهال هاي 
متعددي غرس خواهد شد.مختاري با اشاره به توزيع 
و كاش��ت نهال رايگان در پايتخت، افزود: بر اساس 
برنامه ريزي انجام شده شهروندان تهراني مي توانند 
از طريق مراكز آموزش گل و گياه در سطح پايتخت 
و همچنين برقراري تماس از طريق سامانه ۱888 
نسبت به درخواست كاش��ت نهال در منازل خود 
اقدام كنند.مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز ش��هر تهران گفت: اين اقدام كامال به صورت 
رايگان توس��ط پيمانكاران فضاي سبز در مناطق 
مختلف تهران انجام مي ش��ود.مختاري با اشاره به 
اينكه روزان��ه ۳۵۰ هزار نه��ال و درخت در منازل 
شهروندان تهراني غرس مي شود، تصريح كرد: 9۰ 
درصد از اين درختان مثمر بوده همچنين اين طرح 

تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

برخورد با افزايش قيمت
بليت هواپيما در نوروز

مي��ر اكبر رضوي، س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي 
كشوري از ابالغ مصوبات ستاد ويژه سفرهاي نوروزي 
در خصوص ارتقاي خدمت رساني و تكريم مسافران 
در ايام نوروز از س��وي سازمان هواپيمايي كشوري به 
شركت هاي هواپيمايي خبر داد و گفت: قيمت بليت 
هواپيما براساس ليست اعالمي در آذر ماه سال جاري 
تعيين ش��ده و در ايام عيد به هيچ عنوان افزايش پيدا 
نخواهد كرد و سازمان هواپيمايي كشوري با هرگونه 
تخل��ف در اين زمين��ه برخورد مي كند. ب��ه گزارش 
ايسنا، رضوي با اش��اره به افزايش تقاضاي سفر هاي 
هوايي اظهار كرد: در دو س��ال گذشته صنعت حمل 
و نقل هوايي به دليل ش��يوع وي��روس كرونا با ركود 
مواجه بود. خوشبختانه امسال با كنترل اين ويروس 
و واكسيناس��يون عمومي در كشور ش��اهد افزايش 
تقاضا براي مسافرت هاي هوايي هستيم.وي افزود: با 
توجه به افزايش تقاضاي س��فر هوايي در ايام نوروز و 
وظيفه سازمان در سياست گذاري براي صنعت حمل 
و نق��ل هوايي جهت حفظ ايمن��ي و امنيت پروازها و 
افزايش خدمات رساني به مسافران گرامي با دستور و 
پيگيري رييس سازمان، ستاد ويژه سفرهاي نوروزي 
با حضور كليه دست اندركاران صنعت از جمله شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، شركتهاي هواپيمايي 
و... با محوريت سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل و 
جلسات متعددي در خصوص برنامه ريزي و هماهنگي 
انجام سفرهاي نوروز برگزار شد. براين اساس مصوبات 
ستاد جهت اجرا به شركت هاي هواپيمايي ابالغ گرديد. 
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري در خصوص 
اهداف اصلي اين س��تاد بيان كرد: ه��دف اصلي اين 
ستاد، ارتقاء كيفيت خدمات رساني، تكريم مسافرين، 
كاهش تاخيرات و ايجاد همدلي، همكاري و همگرايي 
بيش��تر در بين مسووالن و دس��ت اندركاران صنعت 
هوايي اس��ت و خانواده بزرگ صنعت هوايي كشور با 
همدلي، همياري و همكاري، شرايط مناسب براي انجام 
سفرهاي ايمن و همراه با آرامش و آسودگي خيال را 
براي مسافران گرامي فراهم مي كنند. رضوي با اشاره 
به حمايت از شركتهاي هواپيمايي داخلي اضافه كرد: 
تاكنون، از تعداد 9۳۴ مجوز ص��ادره براي پروازهاي 
خارجي نوروز، 8۱۳ مجوز به ش��ركتهاي هواپيمايي 
داخلي و ۱۲۱ مجوز به شركتهاي هواپيمايي خارجي 
اختصاص يافته است. همچنين تعداد 889 مجوز پرواز 
براي شركتهاي هواپيمايي داخلي در مسيرهاي داخل 
كشور صادر شده است. لذا اين شركتها بايد از ظرفيت 
ايجاد شده جهت خدمت رساني و جلب رضايت بيشتر 
مسافرين هوايي استفاده نمايند.سخنگوي سازمان 
ايمني و امنيت پروازها را اولويت سازمان هواپيمايي 
كشوري دانسته و تصريح كرد: با توجه به هدف اصلي 
اين سازمان در نظارت بر ايمني و امنيت پروازها، بررسي 
و چك محس��وس و نامحسوس س��ازمان از عمليات 
هوانوردي شركتها و فرودگاه ها در ايام نوروز به ويژه در 
حوزه عملياتي همچون تجهيزات فني، هواپيما، گروه 
پروازي و س��رويس دهي در فرودگاه افزايش خواهد 
يافت.وي در خص��وص افزايش قيمت بليت هواپيما 
در ايام عيد گفت: قيمت بليت هواپيما براساس ليست 
اعالمي در س��ايت انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
آذر ماه س��ال جاري تعيين شده و در ايام عيد به هيچ 
عنوان افزايش پيدا نخواهد كرد و سازمان هواپيمايي 
كشوري با هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد مي كند.  

بارش برف و باران از پنجشنبه 
در جاده ها

فرهاد مهرياري، مديركل بحران و تجهيز ماشين آالت 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: بر 
اس��اس پيش بيني هاي هواشناسي صورت گرفته از 
پنجشنبه هفته جاري بارش برف و باران در استان ها و 
محورهاي مختلف آغاز مي شود و مردم بايد براي انجام 
سفرهاي نوروزي آمادگي كامل داشته باشند. مهرياري 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به پيش بيني آب 
و هوايي صورت گرفته در روزهاي پاياني هفته جاري 
استان هاي مختلفي درگير بارش باران و برف هستند. 
بر اين اساس از پنجشنبه )۱9 اسفند ماه( استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، گيالن، 
تهران، البرز، مازندران، زنجان، كردستان، و اصفهان 
درگير بارش باران و برف هستند و بيشترين بارش ها 
در اس��تان هاي البرز با ۲8 س��انتي متر، آذربايجان 
غربي با ۲۲ سانتي متر و تهران با ۱۷ سانتي متر است. 
همچنين اس��تان هاي همدان، مركزي، كرمانشاه، 
لرستان، قزوين، خوزستان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و فارس، درگير بارش 
باران خواهند بود.وي افزود: در محورهاي ش��مالي از 
جمله محور چالوس، هراز، آزاد راه تهران شمال و محور 
فيروزكوه بارش برف وباران براي پنجشنبه پيش بيني 
شده است. كه كمتر از ۲۰ سانتي متر در اين محورها 
پيش بيني ش��ده و بر اين اساس از مردم مي خواهيم 
براي انجام سفرهاي خود در پايان اين هفته آمادگي 
كامل داشته باشند و تجهيزات سفرهاي زمستاني را 
نيز به همراه داشته باشند.مهرياري همچنين درباره 
وضعيت استان ها و محورهاي مواصالتي از نظر آب و 
هوايي در روز جمعه )۲۰ اسفند ماه( گفت: بر اساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته استان هاي آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و گيالن، تهران، البرز، 
مازندران، زنجان، كرمانش��اه، كردستان، اصفهان، و 
چهار محال بختياري در روز جمعه درگير بارش باران 
و برف خواهند بود و بيش��ترين بارش در استان هاي 
تهران، با ۱۷ سانتي متر و زنجان با ۱۲ سانتي متر اتفاق 
خواهد افتاد. همچنين استان هاي همدان، مركزي، 
لرستان، قزوين، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، 
فارس، سمنان، گلستان، خراسان شمالي و خراسان 
رضوي نيز درگير بارش باران خواهند شد.وي اعالم 
كرد: محور چالوس، محور هراز، آزاد راه تهران شمال، و 
محور فيروزكوه نيز در اين روز مانند پنجشنبه درگير 

بارش باران و برف خواهد بود.
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وزيرراهوشهرسازيخبرداد

كارت زرد چمران به معاونان زاكاني

كشف ۱۰۰ هكتار  زمين تصرف شده دولت  در تهران
گروه راه و شهرسازي|

 رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از كشف ۱۰۰ 
هكتار زمين تصرف شده دولت در تهران خبر داد و 
گفت: بخشي از مردم در ش��رايطي مثل زندگي در 
پشت بام ها و زير پله ها به سر مي برند. در همين حال، 
در يك جلس��ه مشترك ميان مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي و مديران ارشد ديوان محاسبات كشور بر 
ضرورت توجه به آمايش سرزميني در طرح نهضت 
ملي مسكن تاكيد شد. مساله اي كه به نظر نمي رسد، 
فراتر از اظهارات مسووالن مجالي براي بروز و ظهور 
پيدا كند. چه آنكه با فراخوان وزارت راه و شهرسازي 
در مهرماه سال جاري، تاكنون بيش از ۵ ميليون نفر 
)يك ميليون نفر بيش��تر از وعده ۴ ميليون واحدي 
دولت( براي مس��كن دولتي ثبت ن��ام كرده اند و بر 
همين اس��اس هم مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
مدعي هستند كه انبوه سازي دولتي بر اساس تقاضا 
انجام مي ش��ود. در حالي كه اين ثب��ت نام به معني 
تقاضاي براي خريد يا پيش خريد مسكن دولتي به 
ش��مار نمي رود، بلكه نوعي اعالم نياز براي دريافت 

امكانات دولتي ارزيابي مي شود.
ديروز اما قاسمي با يادآوري اينكه حدود 8 ميليون 
مس��تأجر و حدود 9 ميليون جوان مجرد در كشور 
داريم، اظهار كرد: يكي از مش��كالت آنها نداش��تن 
مسكن است. همچنين بخشي از مردم در شرايطي 
مثل زندگي در پشت بام ها و زير پله ها به سر مي برند.

به گزارش تسنيم، وي افزود: طبق آمار و گزارش هاي 

رسمي، بايد چند سال تالش كنيم تا عرضه و تقاضا 
در حوزه مس��كن به هم نزديك ش��ود چرا كه يكي 
از مهم تري��ن مولفه ه��اي موثر در مش��كالتي مثل 
قيمت هاي باالي اجاره و مس��كن مربوط به بخش 
عرضه اس��ت.وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نياز 
مردم، قانون مجلس و وظايف دولت ايجاب مي كند 
اقدام اساس��ي و جهادي در جهت س��اخت مسكن 
انجام دهيم، گفت: با گذشت تنها ۴ تا ۵ ماه از قانون 
جهش توليد مس��كن، هر هفته جلس��ات متعددي 
در حوزه مس��كن برگزار كرديم. طبق قانون جهش 
مسكن در نهضت ملي مسكن زمين از سوي دولت 
تأمين مي شود كه اين موضوع با چالش هايي همراه 
بود.قاس��مي از جمله چالش هاي تأمي��ن زمين را 
نبود زيرس��اخت هاي نرم افزاري مانند بانك زمين 
اعالم كرد و افزود: در زم��ان راه اندازي بانك زمين، 
 زمين هاي وزارت راه و شهرسازي از ۱۳۰۰ شهر در 
بانك زمين به ثبت رسيد و طي اين اتفاق زمين هاي 
جدي��دي از جمله يك ميليون مت��ر مربع زمين در 
شهر تهران كشف شد كه سند آن به نام وزارت راه و 

شهرسازي بوده و تحت تصرف قرار دارد.
وي ادامه داد: همچنين مش��خص شد كه ۴۰ هزار 
پرونده حقوقي در حوزه زمين موجود است كه ارزش 
برخي از آنها به ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان مي رسد.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: به اين ترتيب كليات 
اطالعات درباره زمين و مشكالت حقوقي مربوط به 
آن مشخص شده و طي مالقات با رييس قوه قضاييه 

بر اين موضوع تأكيد شد كه دادگاه ويژه اي مخصوص 
اختالفات زمين  تشكيل و تكليف زمين ها در مدت 

زمان كوتاهي مشخص شود.

    آمايش سرزميني 
در طرح نهضت ملي مسكن

 در تحولي ديگر، ديروز پنجمين نشس��ت تخصصي 
ديوان محاسبات با وزراي دولت سيزدهم با حضور وزير 
راه و شهرسازي و معاونين اين وزارتخانه، نمايندگان 
دستگاه هاي نظارتي و دادستان و مقامات ارشد ديوان 
محاس��بات به رياس��ت مهرداد بذرپاش برگزار شد. 
به گزارش ايرنا، در اين نشس��ت، وضع موجود حوزه 
حمل و نقل، زيرساخت ها، عدم تحقق اهداف مقنن 
در رش��د و بهره وري اين زيربخ��ش و همچنين عدم 
تحقق سهم حمل و نقل ريلي بررسي شد. موضوعاتي 
از قبيل ضعف جدي در توس��عه لجستيكي و حمل 
و نق��ل چندوجه��ي )تركيبي(، عدم توج��ه الزم به 
موضوع راهبردي ترانزيت كاال، ابالغ نكردن به موقع 
طرح جامع حمل و نقل كش��ور، عدم تعريف و وجود 
اس��تراتژي و اهداف و سياس��ت گذاري مشخص در 
بخش حمل و نقل، ضع��ف يكپارچگي و هماهنگي، 
فرس��ودگي ناوگان هوايي - ريلي و عدم توجه كافي 
به تعمير و نگهداري زيرس��اخت هاي مرتبط و حجم 
باالي بودجه براي تكميل طرح هاي ناتمام، يادآوري 
و حل اين مشكالت مورد تاكيد قرار گرفت. در بخش 
ديگري از اين نشست، در حوزه مسكن و شهرسازي به 

عدم تحقق اهداف در رشد ارزش افزوده و توليد مسكن 
اشاره ش��د و ضمن بررسي چالش ها و تخلفات حوزه 
مسكن مهر و اقدام ملي مسكن، وضعيت اجراي قانون 
جهش توليد مسكن و راهكارهاي الزم براي موفقيت 

آن مورد بررسي قرار گرفت.
برخي ديگر از موضوعات مانند بازآفريني بافت هاي 
ناكارآمد شهري به عنوان يكي از موضوعات خاص، 
طرح هادي روستايي، قانون حمايت از احيا، بهسازي 
و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد شهري، 
نوسازي و مقاوم س��ازي و بازآفريني ساالنه حداقل 
۲۷۰ محله، بهسازي و نوس��ازي مسكن روستايي، 
مش��كالت س��اخت و اقامت در ش��هرهاي جديد و 
داليل عدم توفيق سياس��ت ايجاد شهرهاي جديد 
واكاوي شد. ديوان محاس��بات كشور احكام قانوني 
مغفول مانده دستگاه ها در اجراي اقتصاد مقاومتي، 
اقدامات اولويت دار وزارتخانه راه و شهرسازي خصوصًا 
نهضت توليد مس��كن و حفظ و نگهداري و توس��عه 

زيرساخت هاي حمل و نقل را مورد تاكيد قرار داد.
از جمل��ه تاكيدات مطرح ش��ده درباره طرح نهضت 
توليد مس��كن، ض��رورت توج��ه به موض��وع مهم 
آمايش سرزميني بود.گفتني است نمايندگان ساير 
دس��تگاه هاي نظارتي به تخلف��ات، انحرافات، ترك 
فعل ها، چالش هاي مس��تمر و نق��اط ضعف و قوت 
وزارت راه و شهرسازي اشاره كردند و خواستار توجه به 
گزارش ديوان محاسبات كشور و دستگاه هاي نظارتي 

در پيشبرد اهداف شدند.



در حالي كه حواش��ي طرح صيانت طي يك ماه اخير به 
اوج خود رس��يده است، به تازگي تعدادي از نمايندگان 
مجلس با مطرح كردن طرح��ي جديد در حوزه فضاي 
مجازي بررسي فرايند قانون گذاري در كميسيون ويژه 
ط��رح صيانت از حقوق كاربران فض��اي مجازي را فاقد 
اعتبار دانستند. اكنون طرحي موسوم به صيانت پالس بر 
نگراني افراد جامعه افزوده است. فرآيند جمع آوري امضا 
و پيشنهاد اين طرح تير ماه امسال صورت گرفته است اما 
نكته جالب توجه آن، بي اطالعي برخي از امضاكنندگان 

از جزييات آن است. 
ماه ها از زمان آغاز رسيدگي به طرح صيانت مي گذرد با 
اين وجود هنوز نمايندگان مجلس نتوانسته اند به توافق 
جامعي براي قانون گذاري در حوزه فضاي مجازي دست 
يابند. در شرايطي كه بسياري از كشورهاي دنيا به منظور 
كنترل و نظارت ب��ر محتواي توليدي در فضاي مجازي 
قوانين مختلفي را تصويب و اجرا كرده اند فرآيند تصويب 
قانوني جامع براي ساماندهي فضاي مجازي در ايران در 
پيچ و خم راهروهاي مجلس گم شده و نمايندگان هنوز 
موافقت خود با اين طرح را اعالم نكردند. كمتر از دو هفته 
پيش اعضاي كميسيون ويژه رسيدگي به طرح صيانت از 
حقوق كاربران فضاي مجازي كليات اين طرح را تصويب 
كردند و انتشار خبر آن جنجال هاي زيادي را برپا كرد. با 
وجود اينكه اعضاي كميسيون ويژه پيش تر اعالم كرده 
بودند تصويب كليات طرح صيانت به معناي اجرايي شدن 
اين طرح نيست ولي عدم شفافيت در روند رسيدگي به 
طرح صيانت و انتشار صحبت هاي ضد و نقيض از سوي 
برخي از نماين��دگان مجلس موجب ايجاد نگراني هاي 
گسترده در ميان كاربران فضاي مجازي و به ويژه صاحبان 
كسب وكارهاي اينترنتي شده اس��ت. مجتبي توانگر، 
رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس شوراي اسالمي 
مدتي پيش در حساب توئيتر خود نوشت: »پنهان كردن 
ضعف هاي كارشناسانه طرح صيانت و حاكميتي جلوه 
دادن آن دروغ و به دور از صداقت است. با اطالع مي گويم 
اين طرح بي پايه هيچ تاييدي از سوي مراجع عالي نظام 
ندارد. آبروي مجلس انقالبي در گرو تصويب قانوني خوب 

است كه حقوق مردم و كسب وكارها را تضمين كند.«

هيچگاهباتذكرآييننامهاي
قانونباطلنميشود

به گفته عيسي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
»اگرچه عنوان طرح و مفاد از زماني كه اولين بار مطرح 
شد تغيير اساس��ي كرده اس��ت ولي همچنان ايرادات 
اساسي در آن وجود دارد و اين ايرادات بايد برطرف شود. 
از نمايندگان مي خواهيم در بررسي جزييات طرح حتمًا 
به نظرات كارشناسي و دغدغه هاي مردم و كارشناسان 
توجه بكنند. اكنون كه فرصت مناسبي براي قانون گذاري 
در فضاي مجازي وج��ود دارد بايد مبتني بر تجربيات 
جهاني عمل كنيم و مردم حق دارند نگران موضوع قوانين 
مرتبط ب��ا فضاي مجازي باش��ند.« مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي در چند نوبت مفاد طرح ارايه 
ش��ده از سوي اعضاي كميس��يون ويژه طرح صيانت را 
بررسي كرده و اشكاالت موجب در اين طرح را به اعضاي 
كميسيون ويژه اعالم كرد. با اين حال اعضاي كميسيون 
تنها به تغيير ن��ام طرح رضايت داده و موضوعات مطرح 
شده از سوي كارشناسان مركز پژوهش ها را صرفًا در حد 

پيشنهاد دانستند. پس از انتشار خبر ابطال طرح صيانت 
از حقوق كارب��ران فضاي مجازي تعدادي از نمايندگان 
مجلس در نامه اي به رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
و رييس كميس��يون مش��ترك طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي ضمن انتقاد از فرآيند بررس��ي و 
تصويب كليات اين طرح خواستار ادامه روند رسيدگي 
به طرح صيانت در صحن علني مجلس ش��دند. در اين 
ميان برخي از نمايندگان به انتقاد از طرح مطرح ش��ده 
از سوي اعضاي كميس��يون ويژه اكتفا نكرده و طرحي 
جديد را كه با عناوين »طرح صيانت ۲« و »طرح صيانت 
پالس« شناخته مي ش��ود را در مجلس مطرح كردند. 
اگرچه طبق اطالعات منتشر شده از سوي مجلس طرح 
صيانت ۲ ناظر بر ممنوعيت تبليغ هرگونه كاال، خدمات 
و آثار هنري ايراني از طريق شبكه ها، رسانه ها، بسترها و 
پلتفرم هاي غيرمجاز است ولي به دليل عدم شفافيت در 
طرح ارايه شده از سوي نمايندگان مجلس نگراني هاي 
زيادي از بابت اعمال فيلترينگ بر شبكه هاي اجتماعي 

مورد استفاده مردم ايجاد شده است.

لزومبررسيطرحمرتبطبافضايمجازي
درصحنعلنيمجلس

حس��ن همتي، موافق و از طراحان طرح صيانت پالس 
در خصوص جزييات ارايه قانوني جديد در حوزه فضاي 
مجازي اظه��ار كرد: طرحي با چنين اهميت و جزييات 
گسترده بايد در صحن علني مجلس و با حضور تمامي 
نمايندگان و كارشناس��ان حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات بررسي شود. به نظر بنده روند رسيدگي به طرح 
صيانت تاكنون اشكاالت جدي داشته است. وي افزود: 
اين طرح بايد در صحن علني مجلس بررسي شود تا مردم 
از چگونگي رس��يدگي به آن آگاه شوند. مشكل اساسي 

در طرح صيانت اين است كه مردم با اصل طرح آشنايي 
ندارن��د و همين موضوع قانون گ��ذاري در حوزه فضاي 
مجازي با اختالل روبرو مي كند. در اين ش��رايط عده اي 
از نمايندگان با كليات طرح صيانت و اصل مطرح شدن 
اين طرح مخالف و تعدادي ديگر موافق هستند و همين 
موضوع سبب شده فشار زيادي به نمايندگان وارد شود. 
اين عضو كميسيون امنيت ملي بيان كرد: طرح صيانت 
تحت هيچ شرايطي به معناي محدود كردن و قطع كردن 
اينترنت نيست. همه مي دانند كه امروز فضاي مجازي 
بستري براي ادامه فعاليت بسياري از كسب وكارهاست و 
هيچ كس حق ندارد در اين حوزه محدوديت ايجاد كند. 
اين طرح نبايد تنها توسط عده اي محدود و در كميسيون 
ويژه بررسي شود بلكه بايد از نظرات مختلف استفاده شده 
و همه فرآيندهاي قانون گذاري در حوزه فضاي مجازي 
ش��فاف باش��د. همتي عنوان كرد: امروز فضاي مجازي 
كشور رهاس��ت و هركس هر آنچه را مي خواهد در اين 
فضا منتشر و در دسترس عموم قرار مي دهد. تصور كنيد 
در آينده نزديك يكي از پلتفرم هاي بزرگي كه هم اكنون 
مورد استفاده مردم است سرويس هاي خود را قطع كند 
در اين صورت كس��ب وكارهاي زيادي در كشور صدمه 
مي بينند و حتي نابود مي شوند. وي درباره عدم نياز ورود 
مجلس به موضوع قانون گذاري در حوزه فضاي مجازي 
گفت: قانون گذاري تنها مختص به مجلس است و ساير 
دستگاه ها تنها مي توانند مصوبات خود را به سازمان هاي 

ذي ربط مختلف ابالغ كنند.

بيتوجهيكميسيونويژه
بهنظرمركزپژوهشها

احم��د عليرضابيگي، مخالف ط��رح صيانت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي در گفت وگو با خبرنگار گروه علم 

و فناوري خبرگزاري آنا در مورد علت مطرح شدن طرح 
صيانت ۲ از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس اظهار 
كرد: طرحي كه پيش تر با عنوان طرح صيانت در مجلس 
مطرح و بر اس��اس اصل هشتاد و پنج قانون اساسي به 
كميسيون ويژه ارجاع شد اشكاالت جدي داشت كه اين 
اشكاالت از سوي مركز پژوهش ها شناسايي و اعالم شد. 
باتوجه به كاركرد كميسيون ويژه و اهميت قانون گذاري 
در حوزه فضاي مجازي بيش از ۱۶۰ نفر از نمايندگان 
مجلس درخواس��ت كردند كه طرح صيانت مجدداً در 
صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. وي افزود: 
اكنون نمايندگان منتظر هستند تا رسيدگي به اليحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ تمام شود و پس از آن جلسه اي با 

دستور كار طرح صيانت در مجلس برقرار شود.

طرحصيانتقابليتاجراوتصويب
درمجلسراندارد

اين عضو كميسيون امور داخلي مجلس بيان كرد: اينكه 
طرحي براي قانون گ��ذاري در حوزه فضاي مجازي از 
س��وي نمايندگان مجلس مطرح شود اشكال قانوني 
ن��دارد ولي قطعًا اگر اليحه از س��وي دولت به مجلس 
ارايه ش��ود جامعيت بيش��تري خواهد داشت. چون 
دولت مجري طرحي اس��ت كه قان��ون آن در مجلس 
تصويب مي شود اگر اليحه از سوي دستگاه هاي اجرايي 
طراحي و ارايه ش��ود نتيجه نهايي قابل اجراتر خواهد 
بود. عليرضابيگي عنوان كرد: اگر كميسيون ويژه طرح 
صيانت به نظر تخصصي مركز پژوهش هاي توجه كرده 
اس��ت چرا از ادامه رسيدگي به اين طرح كنار گذاشته 
شد؟ يعني در حالي كه اعضاي كميسيون ويژه مدعي 
هستند برخالف آيين نامه داخلي مجلس عمل نكرده اند 
ولي از رسيدگي به طرح صيانت كنار گذاشته شده اند.
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امكانفعاليتشركتهاي
خصوصيدرشادفراهمشد

بخش خدمات افزوده شبكه ش��اد )شادبوم( پس از 
فراخوان ارايه خدمات افزوده و خدمات زيرس��اخت 
كه از ۱۶ اس��فند آغاز مي ش��ود، به طور رس��مي در 
شبكه آموزشي دانش آموز )ش��اد( آغاز به كار كرده 
و واجدين شرايط مي توانند نسبت به ارايه محصول 
و خدمات خود در اپليكيش��ن ش��اد اقدام كنند. به 
گزارش روابط عمومي ش��اد، فراخوان ارايه خدمات 
افزوده شامل طرح هاي آموزشي اقتصادي در شبكه 
ملي ش��اد، به اس��تناد بند ۳ ماده يك سند الزامات 
س��امانه هاي آموزش الكترونيكي و شبكه آموزشي 
دانش آموز )ش��اد( مصوب جلسه شهريورماه امسال 
شوراي عالي فضاي مجازي، با موضوع تنظيم گري 
و صدور مجوز ارايه خدمات افزوده طراحي و تدوين 
شده اس��ت. بر همين اساس، كليه اشخاص حقوقي 
دولتي و غيردولتي واجد ش��رايط شامل سازمان ها، 
نهادها، شركت ها، موسسات، مدارس و مراكز علمي، 
آموزش��ي، فرهنگي، ورزش��ي، هنري و انتشاراتي 
عالقه مند به ارايه حداقل يكي از انواع خدمات افزوده 
آموزش��ي، كه داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع 
ذي صالح قانوني و مرتبط با اين خدمات هس��تند، 
مي توانند از ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ با 
مراجعه به پايگاه اينترنتي شادبوم طرح اقتصادي خود 
را براي كميسيون تنظيم مقررات مشاركت در شاد 
ارسال كنند. كميسيون تنظيم مقررات مشاركت در 
شاد، مستقر در وزارت آموزش و پرورش پس از بررسي 
صالحيت فن��ي، محتوايي و حقوقي ش��ركت هاي 
متقاض��ي ارايه خدمات آموزش��ي اقتصادي، مجوز 
فعاليت در ش��بكه ملي شاد را مي دهد. عالقه مندان 
مي توانند به منظور ارس��ال مدارك خود، به سايت 
شادبوم مراجعه و پس از اطالع از شرايط اختصاصي، 
اقدام به بارگذاري مدارك خود كنند. پس از بررسي 
صالحت و تاييد، واجدين ش��رايط بايد با استفاده از 
پنل كاربري خود نسبت به ارايه محصول و خدمات 

در اپليكيشن شاد اقدام كنند.

وزيرارتباطاتخبرداد
مسيرتثبيتتزريقماهواره

بهاليهلئوهموارشد
وزير ارتباطات در پي ارسال موفقيت آميز ماهواره نور۲ به 
مدار زمين گفت: مسير تثبيت تزريق ماهواره به اليه لئو 
كه دستور رياست محترم جمهور در جلسه شوراي عالي 
فضايي بود، هموار شد. به گزارش خبرنگار مهر، عيسي 
زارع پور در شبكه هاي اجتماعي نوشت: در ايام پربركت 
شعبانيه كه زمين و زمان به يمن والدت ائمه اطهار منور 
است و باران رحمت پروردگار در زمين جاري است امروز 
با تالش و مجاهدت جوان��ان متخصص و انقالبي اين 
سرزمين و به دست سبزپوشان سپاه اسالم، ماهواره نور ۲ 
در شانه ماهواره بر بومي قاصد با موفقيت براي اولين بار در 
مدار ۵۰۰ كيلومتري زمين قرار گرفت. وي گفت: به اين 
ترتيب مسير تثبيت تزريق ماهواره به اليه لئو كه دستور 
رياست جمهور و مصوبه اولين جلسه شوراي عالي فضايي 
در دولت مردمي بود، هموار شد. وزير ارتباطات تاكيد 
كرد: ماهواره نور ۲ كه نخستين سيگنال هاي آن توسط 
ايستگاه هاي زميني با موفقيت دريافت شد ماهواره اي 
سنجشي – شناسايي است كه هر ۹۰ دقيقه به دور زمين 
گردش خواهد كرد و در هر شبانه روز ۱۶ بار از فراز سپهر 
ايران زمين مي گذرد و ماموريتش حداقل ۳ سال ادامه 
خواهد داشت. زارع پور گفت: اين موفقيت ارزشمند را به 
محضر رهبر فرزانه انقالب، رياست جمهور، مردم سرفراز 
ايران، دانشمندان مجاهد نيروي هوافضاي سپاه و همه 
متخصصان و تالشگران صنعت فضايي كشور تبريك 
مي گويم. وي افزود: به تدريج با تكميل حلقه هاي دانش 
ساخت و پرتاب ماهواره به فضل خداوند، مسير قراردادن 
ماهواره هاي مورد نياز كشور در مدارات مختلف زمين را 
با سرعت طي خواهيم كرد. آري، دانش اگر در ستاره ثريا 

باشد ايرانيان آن را به دست خواهند آورد.

نگاهيبهآخرينعواملموثر
بربورس

 در اين ش��رايط، سودآوري پااليشي ها در زمستان 
بهتر از پاييز خواهد بود. نرخ فروش محصوالت در 
بورس كاال ط��ي هفته اخير افزايش يافته اس��ت. 
نفت باالي ۱۰۰ دالر اس��ت و افزايش درآمدهاي 
ارزي دولت و روشن تر ش��دن چشم انداز درآمدي 
براي دولت نيز عامل مثبتي محس��وب مي شوند. 
در بانكي ها، بحث تس��عير ارز معادل ۹۰ درصد از 
متوسط ش��ش ماهه نرخ سامانه نيما، در كنار الزام 
بانك ها به واگذاري ام��الك و زيرمجموعه ها مهم 
است. به صورت موردي مي توان به بانك ملت اشاره 
كرد كه حداقل ۲ ميليارد دالر تس��عير ارز خواهد 
داشت. باالترين سود تسعير ارز متعلق به اين بانك 
بوده كه امسال با نرخ مالياتي صفر شناسايي مي شود. 
تمامي اين فاكتورها، بازاري متعادل و رو به بااليي را 
نويد مي دهد. اميد است برجام هم با خبرهاي خوب 
به پايان راه برسد تا شايد شروع راه بهتري براي بازار 

سرمايه شود.

دربارهمخفيكردنعمدياختالل

 دادگاه عالي در امريكا شكايت سهامداران گوگل درباره 
مخفي كردن عمدي اختاللي در ش��بكه اجتماعي 
گوگل پالس را تاييد كرد. به دليل اين اختالل داده هاي 
خصوصي حدود ۵۰۰ هزار كاربر فاش ش��ده بود. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، روز گذشته 
دادگاه عالي امريكا از تالش آلفابت )شركت مادر گوگل( 
براي خنثي كردن شكايت سهامداراني كه آن را متهم به 
پنهان كردن يك نقص امنيتي كه باعث افشاي اطالعات 
خصوصي كاربران مي ش��د، خودداري كرد. شاكيان 
گوگل را متهم كرده بودند به طور فريبكارانه يك اختالل 
امنيتي را مخفي كرده كه داده هاي خصوصي كاربران را 
افشا مي كرد. بنابراين شاكيان مي توانند شكايت خود از 
گوگل را ثبت كنند. به عبارت ديگر قضات روز گذشته 
راي دادگاه قبلي را تاييد كردند. رويداد مورد شكايت 
در سال ۲۰۱۸ ميالدي اتفاق افتاد و آلفابت متهم شده 
بود براي افش��اي آن دير عمل كرده است. شكايت به 
رهبري ايالت رود آيلند و پس از آن ثبت شد كه گزارش 
وال استريت ژورنال در اكتبر ۲۰۱۸ ميالدي نشان داد 
گوگل افش��اي داده هاي خصوصي حدود ۵۰۰ هزار 
كاربر گوگل پالس )يك ش��بكه اجتماعي( را مخفي 
كرده است. گوگل به دليل تحقيق رگوالتورها و آسيب 
به شهرتش اين رويداد را مخفي كرده بود. در شكايت 
گوگل به ارايه بيانيه اي اش��تباه يا گمراه كننده متهم 
شده كه برخالف قانون بورس اوراق بهادار امريكا است. 
گوگل در نهايت اعالم كرد افشاي اطالعات خصوصي 
كارب��ران را در مارس ۲۰۱۸ ميالدي كش��ف كرده، 
هرچند هيچ ش��واهدي از سوءاستفاده از آنها نيافته و 
تصميم گرفت گوگل پالس را تعطيل كند. در فوريه 
۲۰۲۰ دادگاهي در سانفرانسيسكو شكايت را رد كرد و 
در نتيجه شاكيان خواهان تجديد نظر شدند. در سال 
۲۰۲۱ دادگاه تجديد نظري در اين كشور به اين نتيجه 
رسيد كه الري پيج، مدير ارشد اجرايي وقت آلفابت و 
جانشين او )ساندار پيچاي( از اين چالش و يك يادداشت 
داخلي درباره موضوعات امنيتي مطلع بودند اما عمداً 
اطالعات را از سرمايه گذاران مخفي كردند. اين دادگاه 
توجيه شاكيان درباره اينكه دليل سكوت آلفابت، خريد 
فرصت و اجتناب از جلب توجهات بوده را معتبر شمرد.

اينروزهاطرحصيانتپالسبرنگرانيافرادجامعهافزودهاست

سرانجام صيانت به كجا رسيد؟

رييسكميسيوناينترنتسازماننصرتهران:

اگراينترنتسالبعدگراننشودبايدشركتهاراببنديم
رييس كميسيون اينترنت سازمان نصر تهران، در نشست 
خبري پايان سال اين سازمان با بيان اينكه هزينه هاي 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت، مدام در حال 
افزايش اس��ت بر لزوم اصالح تعرفه ها از س��وي وزارت 
ارتباطات تاكيد كرد و افزايش ۱۰۰ درصدي تعرفه ها را 
تنها راه ادامه كار شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت 
عنوان كرد. محمدعلي يوس��في زاده، در پاسخ به سوال 
ديجياتو مبني بر اينكه در نهايت چند درصد بايد تعرفه ها 
افزايش پيدا كند، تا مشكالت اپراتورها حل شود، گفت: 
»اين فاصله به قدري زياد شده كه اگر تعرفه ها ۱۰۰ درصد 

افزايش پيدا نكند، بايد شركت را تعطيل كرد.«

هزينههابيشترازتورماست
مديرعامل آسياتك همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه چرا شركت هاي ارايه دهنده خدمات مصرف را با 
ارايه خدمات متنوع تجاري مديريت نمي كنند، گفت: 
»بر اساس تجربيات دنيا تعرفه بر اساس رشد هزينه ها و 
تورم جامعه مديريت نشده است. اين تعرفه خيلي بيشتر 
از جريان تورم كاهشي بوده است.« يوسفي زاده در ادامه 
گفت: »كاهش هزينه در مقاب��ل افزايش مصرف براي 
كشورهايي منطقي است كه تورم آن در طول ۲۰ سال 
ثابت اس��ت يا به چند درصد هم نمي رسد.« به گفته او 
حفظ نيروي انساني براي شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت بسيار دش��وار است. اين موضوع تا جايي پيش 
رفته كه براي حفظ نيروي انساني در يك سال گذشته 

تا ۵ بار افزايش دس��تمزد انجام شده تا نيروهاي انساني 
به ش��ركت هاي خارجي مهاجرت نكنند. يوسفي زاده 
همچنين در توضيح درباره نيم بها شدن هزينه ترافيك 
اينترنت داخلي گفت: »اين روش در هيچ كشوري رواج 
ندارد. هرچند ش��ركت هاي ارايه دهنده سرويس هاي 
اينترنت به شكل دستوري اين روند را اجرايي كردند.« او 
باتاكيد بر اينكه در نهايت نتيجه مصرف اينترنت به اين 
شيوه توسط كاربران خيلي ويژه نبود، گفت: »اپراتورها 
فضاي مناسبي در دست ندارند تا بتوانند به شكل خالقانه 

سرويس هاي مختلفي ارايه دهند.«

دولتتعرفهرااصالحنكند
خودبايدآنراجبرانكنيم

رييس كميسيون اينترنت سازمان نصر تهران همچنين 
گفت: »ابزار تش��كيل دهنده سرويس هاي اينترنتي در 
چند سال گذشته برخي كاهشي و برخي افزايشي بوده 
است. اين در حالي است كه به دليل كاهشي بودن هزينه 
اينترنت خام گروهي تصور مي كنند هزينه ها بايد كاهشي 

باشد.« يوسفي زاده در بخش ديگري از توضيحات خود 
با تاكيد بر عدم امكان فعاليت در صورت اصالح تعرفه ها، 
گفت: »اگر دولت تا اول فروردين سال ۱۴۰۱ تعرفه ها را 
اصالح نكند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي درخواست 
خواهيم داد كه خود هزينه ها را جبران كند. اين موضوع به 
سازمان تنظيم مقررات و وزارت ارتباطات نيز اعالم شده 
است.« او با اشاره به بندي در اصل ۴۴ قانون اساسي كه 
بر اساس آن اگر دولت تعرفه اي را دستوري تعيين كند، 
بايد مازاد هزينه ها را خود براي بخش خصوصي جبران 
كند، بر اهميت مديريت تعرفه توسط وزارت ارتباطات 
خبر داد. مديرعامل آس��ياتك در ادامه توضيحات خود 
با برشمردن عواملي مثل دستمزد، نرخ ارز، گران شدن 
فضا و تنظيم مقررات مسائلي است كه شركت ها تامين 
مي كنند و در چند سال گذشته هيچ وقت روي تعرفه ها 
اعمال نشده. يوسفي زاده با اشاره به نگاه وزير وقت مبني 
بر باالرفتن جنس مصرف گفت: »ما بر اين باور نيستيم 
كه جنس مصرف باال نرفته است. به هر حال از سال ۹۸ تا 
امروز رشد مصرف سه برابر شده و هر ماه هم شبكه رشد 

جديدي را تجربه مي كند. اما نكته قابل توجه آن است كه 
تاثير بخش هايي كه تعرفه آن كاهشي بوده مثل اينترنت 
خام نس��بت به جمع هزينه هاي ديگر ارايه سرويس و 
خدمات خيلي كم بوده اس��ت.« مديرعامل آسياتك به 
جمع سرويسي كه از شركت زيرساخت با توجه به كاهش 
 هزينه ها دريافت مي ش��ود، گفت: »اي��ن نرخ حداكثر

 ۲۰ درصد زنجيره تامين است.«

حياتاپراتورهاتاامروزچطورممكنبود؟
او همچني��ن در ادامه توضيحات خود در پاس��خ به اين 
تصور كه در طول اين سال ها شركت هاي تامين كننده 
اينترنت چطور به حيات خ��ود ادامه داده اند، گفت: »ما 
در حال آينده فروشي هستيم. يعني با فروش سرويس 
يك ساله و شش ماهه، مبلغ دريافتي را هزينه حقوق و 
دستمزد و سرويس هاي امروز مي كنيم.« يوسفي زاده با 
بيان اين موضوع گفت: »اين روند منجر به اين خواهد شد 
كه شركت هاي ارايه دهنده خدمات مدام بدهكارتر شوند. 
اين بدهكاري به چند ميليون نفر است و مي تواند آغازگر 

يك بحران جدي در صنعت اينترنت باشد.«
به گفته او پيگيري ها براي تغيير شرايط از طرف شركت هاي 
ارايه دهنده خدم��ات اينترنت به طور روزان��ه ادامه دارد. 
يوسفي زاده در مصاحبه  تفصيلي كه تيرماه سال ۱۳۹۸ 
با ديجياتو داش��ت نيز بر اهميت افزايش تعرفه ها تاكيد 
داشت. او با انتقاد از شرايط وقت گفته بود: »ما هم تا يك 
حدي مي توانيم با تسهيالت، گذشت از توسعه و كاهش 
هزينه ها، تمام جوانب را كنترل كنيم. شرايط امروز مثل 
ساختماني است كه فونداسيون آن با مشكل جدي مواجه 
ش��ده. حاال هرچقدر هم كه نماي آن را درست كنيم، در 
نهايت فونداسيون مشكل دارد و مي ريزد.« حاال بعد از دو 
سال و روي كاري آمدن دولتي كه خود معتقد به افزايش 
تعرفه هاست بار ديگر بحث افزايش تعرفه داغ شده است. 
حاال بايد ديد آيا دولت به افزايش تعرفه ۱۰۰ درصدي تن 
خواهد داد؟ اما س��وال اساسي اين است كه اگر دولت هم 
اين مطالبه را بپذيرد آيا كاربران حاضر به پرداخت هزينه با 
رشد ۱۰۰ درصدي با اين نوع از خدمات اينترنت هستند؟

بدينوسيله به اطالع مي رساند كارت ماشين و برگ سبز وسيله نقليه 
سواري ال90 به رنگ مشكي پرشين متاليك سوخت بنزين مدل 1395، 
 100019606RP134777به شماره پالك 452ه41ايران99 ،شماره موتور
و ش�ماره شاس�ي NAALSRALDGA252747  به نام سيدمسلم 

موسوي درچه مفقود مي باشد.
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قاچاقهدفمنددرصنعتتهويه
مطبوعدرجرياناست

ريي��س هيات مديره انجمن صنف��ي توليدكنندگان 
سيستم هاي تهويه مطبوع ايران گفت: ۵۰ درصد از بازار 
در اختيار كاالي قاچاق است و شاهد قاچاق هدفمند 
تاسيسات تهويه مطبوع با استفاده از معافيت گمركي 
هستيم. نشست خبري مهدي بستانچي مديرعامل 
گروه صنعتي بستانچي و رييس و علي آريان پور نايب 
انجمن صنفي توليدكنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع 
ايران با موضوع توليدات دانش بنيان، چالش هاي توليد 
و فرصت هاي پيشرو، صبح دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 
در هتل اس��پيناس پاالس تهران برگزار ش��د.  رييس 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان سيستم هاي تهويه 
مطبوع ايران گفت: اين انجمن از س��ال ۹۴ تاس��يس 
شده اس��ت و ۱۰ عضو با سابقه ۵۰ س��ال داريم و اين 
نشان دهنده مي دهد صنعت تهويه مطبوع قدمتي ۷۰ 
ساله در ايران دارد. ايران در صنعت هواساز در خاورميانه 
سرآمد است و تنها رقيب منطقه اي ما جمهوري تركيه 
اس��ت. ما در اين صنعت داراي سطح تكنولوژي قابل 
قبولي هستيم و مزيت و قابليت رقابتي با دنيا را داريم. 
رييس دبيرخانه مردمي صنعتگران تهران با تاكيد بر 
توان اش��تغالزايي صنايع كوچك و متوسط در كشور 
عنوان كرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد اشتغال كشور برعهده اين 
بخش از صنعت است، چون صنايع بزرگ هميشه در 
معرض چالش هاي بين المللي وتحريم ها هستند و به 
نوعي صنايع كوچك ضربه گير صنايع بزرگ هستند اما 
چون قدرت چانه زني صنايع بزرگ بيشتر است متاسفانه 
به صنايع كوچك توجهي نمي شود. اين توليدكننده؛ 
ارزش اف��زوده واحدهاي توليدي، تامي��ن نهاده هاي 
توليد از جمله فوالد، برق و آب در شهرك هاي صنعتي، 
و تامين مالي و خدمات بانك��ي و گمرك را مهم ترين 
مشكالت اين صنعت عنوان كرد.  رييس هيات مديره 
انجمن توليدكنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع ايران 
گفت: يكي از درخواست هايي كه از قانون گذاران داريم 
اين است در راستاي حمايت از توليد ملي، دستگاه هاي 
دولتي ملزم شوند در مناقصات خود شرط عضويت در 
انجمن تخصصي را اجباري كنند و اولويت با اين شركت ها 
باشد. متاسفانه شاهديم كه شركت هاي متفرقه با خريد 
پروانه توليد در مناقصه شركت مي كنند و كاالي مشابه 
خارجي را با قيمت باال و كيفيت پايين ارايه مي دهند. 
بستانچي عمده مش��كالت صنعت در كشور را ناشي 
از تصميمات داخلي عن��وان كرد و گفت: صدور بخش 
نامه هاي خلق الساعه و متعدد همواره باعث بروز بسياري 
مشكل اس��ت. ما نياز به ثبات در تصميمات و تسهيل 
فرايند ها هستيم. ما نيازمند حمايت در توسعه دانش 
و ورود تكنولوژي و ماش��ين آالت مدرن هس��تيم. اين 
صنعتگر با اشاره به نبود استاندارد در محصوالت تهويه 
مطبوع تاكيد كرد: يكي از شروط شركت در مناقصات 
اين است كه محصول استاندارد يوروونت داشته باشد 
كه متاسفانه به دليل تحريم دريافت اين استاندارد امكان 
پذير نيست، يعني شركت هاي كنترل كيفيت خارجي 
به دليل تحريم، محصوالت ايراني را پذيرش نمي كنند. 

دادگاهامريكاشكايت
سهامدارانگوگلراتاييدكرد



تعادل |
رييس اتاق تهران با ارايه آماري اعالم كرد كه دو كش��ور 
روس��يه و اوكراين، حدود ۲۹ درصد از صادرات گندم، 
۱۹ درصد ص��ادرات ذرت، ۸۰ درصد ص��ادرات روغن 
آفتابگردان جهان را به خود اختصاص داده اند؛ از اين رو، 
كارشناسان سازمان خواربار كشاورزي معتقدند، شرايط 
حال حاضر در ايج��اد ناامني بازار غ��ذا  به خصوص در 
كشورهاي خاورميانه كه ۷۰ درصد نياز غالت خود را از 
اين دو كشور تأمين مي كنند، با طوالني شدن جنگ تأثير 
حداكثري خواهد داشت. همچنين به گفته خوانساري، 
ميزان صادرات نفت و گاز روس��يه ساالنه ۲۷۵ ميليارد 
دالر است كه بعد از ش��روع جنگ بين دو كشور قيمت 
نفت به ۱۲۰ دالر به ازاي هر بشكه رسيده كه اگر همين 
روند ادامه پيدا كند بسيار خطرناك خواهد بود. از اين رو، 
اتاق تهران به دولتمردان هشدار داد كه به طور جدي بازار 
غالت و روغن خوراكي را رصد كرده و تدابيري بينديشند 
كه طي بهار س��ال آينده عالوه بر تامين مايحتاج سفره 
مردم، نياز كشاورزان و مرغ داران و ديگر توليدكنندگان 
نيز دچار اخالل نشود. خوانساري در عين حال تاكيد كرد 
كه با توجه به اخبار خوب مخابره شده از وين، تورم تركيه 
و افزايش بهاي نفت، باي��د از موقعيت به وجود آمده به 
خوبي استفاده كرد تا در ادامه كمتر با تنگناها مواجه شد. 

    رشد ۷۰ درصدي ترانزيت كاال
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران در حالي 
كه آخرين نشست سال ۱4۰۰ خود را برگزار كردند كه هنوز 
جاي خالي نمايندگان وزارت صمت در جلسات محسوس 
است و از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم تاكنون، تنها 
چهار نماينده از سوي وزارت جهادكشاورزي به اتاق تهران 
معرفي شده اند، كه اين موضوع مورد انتقاد رييس اتاق تهران 
وبرخي از اعضاء قرار گرفت. در اين نشست مسائل مختلفي 
مانند شاخص هاي كالن اقتصاد كشور، تبعات جنگ روسيه 
و اوكراين و مساله مهم امنيت غذايي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. رييس اتاق تهران به بررسي مباحث اقتصادي 
كشور پرداخت و گفت: حجم تجارت خارجي كشور در ۱۱ 
ماه گذشته ۹۰ ميليارد دالر بوده كه نسبت به سال گذشته 
3۸ درصد رشد داشته است. طبق اين آمار هم صادرات و 
هم واردات در ماه هاي گذشته رشد كرده است. همچنين 
حجم ترانزيت كاال در مسير ايران به ۱۲ ميليون تن رسيده 
كه نسبت به سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است. البته 
اگرچه اين رشد قابل توجه بوده اما نسبت به جايگاه ايران 

و موقعيت جغرافيايي كشور ما، رقم بسيار پاييني است.
مسعود خوانساري افزود: باتوجه به اينكه كشور ما با ۸ كشور 
محصور در خشكي همسايه است، موقعيت منحصر به فردي 
دارد و مي تواند هاب هم دريايي و هوايي منطقه باشد و هم به 
شاهراه شرق به غرب و جنوب به شمال تبديل شود. با اين 
حال متاسفانه در دهه هاي اخير از اين ظرفيت غافل بوده ايم 
و مي بينيم مسيرهايي كه براي تجارت بين المللي طراحي 
مي شود، مانند ابتكار كمربند-جاده، اغلب ايران را دور زده 
مي زنند و در كريدورهاي هوايي، زميني و حتي مسيرهاي 
انتقال نفت و گاز هم كشور ما را نمي بينند. ايران موقعيت 
جغرافيايي ويژه اي دارد و اين فرصت، عالوه بر موقعيت مهم 
استراتژيك و سوق الجيشي، مي تواند براي كشور درآمدهاي 

ارزي بسيار زيادي داشته باشد.
خوانس��اري در ادامه به آخرين گزارش تورم در كشور هم 
اشاره كرد و گفت: تورم منتهي به بهمن ۱4۰۰ با يك درصد 
كاهش به 4۱.4 درصد رسيده است، اگر چه خوشبختانه 
نرخ تورم ساالنه روند كاهشي خودش را در چند ماه گذشته 
حفظ كرده اما هم چنان بسيار باال و هنوز بيشتر از 4۰ درصد 
است. البته به دليل سياس��ت هاي انبساط پولي در ديگر 
كشورها به دليل كاهش آثار همه گيري كرونا، تورم در ديگر 
كشورها هم در ماه هاي گذشته رو به افزايش بوده است. تا 
جايي كه برابر گزارش رويترز تورم ساالنه منتهي به ژانويه 

۲۰۲۲ در امريكا در مقايسه با دوره مشابه ۷.۵ درصد رشد 
داشته است و براي هشتمين ماه متوالي تورم امريكا به ۵ 
درصد رسيده و پيش بيني مي شود كه با افزايش نرخ بهره از 
سوي فدرال رزرو روبرو باشيم كه اگر اين اتفاق بيفتد، روي 

اقتصاد جهان نيز اثر مي گذارد.
او در ادامه به تورم تركيه هم اشاره كرد و گفت: تورم تركيه 
هم با رس��يدن به نرخ ۵4.4 درصد به يك ركورد رسيده و 
باالترين نرخ خود در ۲۰ سال گذشته را ثبت كرده است. 
همچنين طبق ارزيابي هاي اوليه اداره آمار اروپا قيمت انرژي 
نسبت به ژانويه سال گذشته ۲۸.6 درصد افزايش داشته كه 
عددي بي سابقه است و ش��اخص تورم در حوزه يورو را به 
ركورد جديدي رسانده است. قيمت كاالها و خدمات در 
اين ماه در اتحاديه اروپا افزايش ۵.۱ درصدي داشته كه اين 
باالترين شاخص تورم از سال ۱3۹۹ يعني از زمان تغيير 

سياست اقتصادي اروپا به يورو بوده است.

    تبعات اقتصادي جنگ روسيه و اوكراين
خوانس��اري در ادامه به اثرات اقتصادي جنگ روس��يه و 
اوكراين پرداخ��ت و گفت: در كنار اين تحوالت كه به آنها 
اشاره كردم، هفته گذشته ش��اهد بروز درگيري و جنگ 
بين روس��يه و اوكراين بوديم كه اثرات بس��يار زيادي در 
اقتصاد جهان داشته و خواهد داشت. هنوز اثر همه گيري 
كرونا بر اقتصاد جهان تمام نشده، جنگ روسيه و اوكراين 
ش��رايط اقتصادي دنيا را با بحراني تازه مواجه كرده است. 
تاكنون قيمت نفت، گاز، انرژي، فلزات، گندم، ذرت، روغن 
آفتابگردان و هزينه هاي حمل و نقل و بيمه نوسان كرده و 

افزايش يافته است.
او گفت: صادرات كااليي )بدون نفت خام( ايران به كشور 
روسيه در ۱۱ ماهه گذشته ۵3۹ ميليون دالر و صادرات 
به اوكراين 6۷ ميليون دالر بوده است. در مقابل واردات ما 
از روسيه يك ميليارد و 4۵ ميليون دالر و از اوكراين حدود 
۱۱۲ ميليون دالر طي همين بازه زماني بوده است. به طور 
طبيعي باتوجه به تحوالت اخير و محدوديت هايي كه بر اثر 
جنگ براي تجارت با اين دو كشور به وجود مي آيد، بايد 
به فكر جايگزيني براي واردات و صادرات از اين دو كشور 
باشيم. خوانساري ادامه داد: اين دو كشور حدود ۲۹ درصد 
از صادرات گندم، ۱۹ درصد از صادرات ذرت و ۸۰ درصد 
صادرات روغن آفتابگردان جه��ان را به خود اختصاص 

داده اند. كارشناسان سازمان خواربار و كشاورزي سازمان 
ملل متح��د )فائو( معتقدند ش��رايط حاضر باعث ايجاد 
ناامني در بازار جهاني غذا به خصوص در خاورميانه خواهد 
شد زيرا كشورهاي خاورميانه ۷۰ درصد نياز غالت خود 
را از روس��يه و اوكراين تامين مي كنند و با طوالني شدن 
جنگ اين اثرات بسيار بيشتر و جدي تر خواهد شد. رييس 
اتاق تهران با اش��اره به اينكه ميزان صادرات كل روسيه 
4۲۵ ميليارد دالر است كه حدود ۲۷۵ ميليارد دالر آن به 
صادرات نفت و گاز اختصاص دارد، گفت: به طور طبيعي 
جنگ كنوني هم روي اقتصاد روسيه اثر مي گذارد و هم 
اقتصاد جهاني را متاثر خواهد كرد؛ تا جايي كه اثرات شديد 
آن را روي قيم��ت جهاني نفت، بنزين و گاز را هم اكنون 
مي بينيم و قيمت نفت تا اين لحظه به بيش از ۱۲۰ دالر 
در هر بشكه رسيد. خوانساري افزود: ادامه جنگ روسيه 
و اوكراين براي اقتصاد جهاني بس��يار خطرناك است و 
اميدواريم هرچه سريع تر اين بحران حل شود، البته در اين 
بين ما با خبرهاي خوبي كه از وين مي رسد روبرو هستيم؛ 
اگر توافق بين المللي در خصوص برجام نهايي شود و به 
سرانجام برس��د، با توجه به تور مي كه در تركيه به وجود 
آمده و باال رفتن قيمت نف��ت مي توانيم از اين موقعيت 
به خوبي بهره برده و تنگناهايي كه در سال هاي گذشته 

وجود داشته را كاهش دهيم. 

    خطر بروز بحران در تامين مواد غذايي 
رييس كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق نيز 
در س��خناني، به موض��وع امنيت غذايي كش��ور پس از 
بروز بحران و كش��مكش اخير ميان روسيه و اوكراين به 
وي��ژه در زمينه تامين غالت از اين دو كش��ور، پرداخت 
و گفت: طي يك س��ال اخير، روس��يه بر صادرات غالت 
خود به ديگر كش��ورها محدودي��ت و عوارض هايي كه 
پيش از اين سابقه نداش��ت، اعمال كرد و تصورها بر اين 
بود كه اين محدوديت ها ناشي از ش��يوع ويروس كرونا 
و افزايش ذخاير داخلي اين كش��ور است، اما خريداران 
غالت از روس��يه امروز متوجه شدند كه محدوديت هاي 
اعمال شده، به دليل پيش بيني اين كشور از بروز جنگ 
با اوكراين و پيامدهاي پس از آن بوده است. كاوه زرگران 
با اش��اره به افزايش قيمت غ��الت در بازارهاي جهاني و 
يادآوري اينكه طي يك س��ال گذش��ته، قيمت گندم تا 

۷۰ درصد افزايش پيدا كرده ب��ود و به دنبال تنش هاي 
اخير ميان روسيه و اوكراين، طي هفته هاي گذشته نيز 
اين محصول با افزايش 3۰ درصدي در قيمت ها مواجه 
ش��ده، افزود: محصول ذرت از جمله فرآورده هاي عمده 
توليدي و صادراتي كشور اوكراين است و اين كشور يكي 
از بزرگ ترين تامين كنندگان ذرت براي ديگر كشورها 
محسوب مي شود. اين در حالي است كه طي يك هفته 
اخير قيمت ذرت در بازارهاي جهاني بيش از ۱۰۰ دالر در 
هر تن افزايش يافته است. او با اين توضيح كه ايران ساالنه 
۱۰ ميليون تن ذرت وارد مي كن��د، نگراني براي تامين 
اين محصول در داخل را جدي دانس��ت و گفت: با توجه 
به اتفاقات رخ داده در اوكراين، ما بايد تا اوايل ماه جوالي 
بتوانيم از كشورهاي ديگر تا 3.۵ ميليون تن ذرت كه مورد 
نياز كشور است، تامين كنيم، بنابراين ضروري است كه 
دولت در اين زمينه تدابير و پيش بيني هاي الزم را هرچه 
س��ريع تر انجام دهد. زرگران در خصوص خريد و تامين 
گندم مورد نياز داخل نيز يادآوري كرد كه اين محصول 
را مي توان از ديگر كشورها به غير از روسيه و اوكراين، نيز 
تامين كرد و منابع ديگري نيز وجود دارد. اما با اين حال، 
اتفاقات رخ داده اخير در منطقه و تقابل نظا مي ميان روسيه 
و اوكراين، باعث شده كه گندم با قيمت باالتر از گذشته 
براي خريداران از كشورهاي مختلف، تامين شود و اين در 
حالي است كه تامين ذرت به مراتب براي كشور سخت تر 
از قبل شده است. وي در رابطه با تامين روغن آفتابگردان 
خوراكي نيز گفت: اتفاقات اخير مشكالتي را براي تامين 
به موقع و موردنياز روغن خوراكي كشور ايجاد كرده و اين 
در حالي است كه پيش بيني مي شود تامين اين محصول 
در اروپا طي ماه هاي آتي به مراتب سخت و دشوار شود و 
افزايش قيمت براي آن قابل تصور است، بنابراين بسياري از 
كشورها در حال برنامه ريزي براي تامين روغن پالم هستند 
تا در اين مقطع، نياز خود را به اين صورت برطرف كنند. 
به گفته زرگران، قيمت روغن پالم در بازارهاي جهاني از 
۱4۰۰دالر به بيش از ۲ هزاردالر در هر تن افزايش يافته 
است. وي پس از اين توضيحات، افزود: دولتمردان كشور 
بايد به طور جدي بازار غالت و روغن خوراكي را رصد كرده 
و تدابيري بينديشند كه طي بهار سال آينده عالوه بر تامين 
مايحتاج سفره مردم، نياز كشاورزان و مرغ داران و ديگر 

توليدكنندگان نيز دچار اخالل نشود.
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۷ منطقه آزاد و ويژه اقتصادي 
راه اندازي مي شود

ايرنا|دبير شوراي  عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي 
و ويژه اقتصادي گغت: هم اكنون هشت منطقه آزاد 
به صورت فعال در كشور داريم كه مجوز هفت منطقه 
ويزه اقتصادي ديگر نيز در ابتداي سال جاري تاييد 
شده و در حال راه اندازي آن هستيم. »سعيد محمد« 
روز دوشنبه در امضاي تفاهمنامه سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور و مناطق آزاد، اظهار داشت: 
مجوز فعاليت ۷۹ منطقه ويژه اقتصادي در كش��ور 
صادر ش��ده كه از اين تعداد فق��ط 3۲ منطقه فعال 
هس��تند. وي با اشاره به اينكه بيشتر مناطق آزاد در 
نقاط محروم كشور هستند، گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
توليدي و صنعتي در داخل مناطق آزاد فعاليت دارند.
دبير شوراي  عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه 
اقتصادي با بيان اينكه واحدهاي صنعتي متناسب با 
هر منطقه ايجاد مي شود و بايد براي آن برنامه ريزي 
مي كنيم؛ گفت: نيروي انس��اني ما بايد متناسب با 
هر منطقه آم��وزش ببيند، اين در حالي اس��ت كه 
افراد در مناطق آزاد آموزش ه��اي الزم را نديده اند 
و اين امر يكي از دغدغه هاس��ت. محمد اضافه كرد: 
سرمايه گذاران مجبور هس��تند نيروهاي خود را از 
مناطق ديگر وارد اين مناطق كنند، به همين دليل 
مردم اين مناطق به كارهاي پيش پا افتاده مي پردازند. 
وي با تاكيد بر اينكه واحدهاي صنعتي بايد از نيروهاي 
بومي همان منطقه استفاده كنند، گفت: براي تحقق 
اين امر نيازمند آموزش هاي فن��ي و حرفه اي براي 
نيروي هاي بومي هستيم. واحدهاي صنعتي نيز بايد 

در آموزش  نيروهاي بومي سهيم شوند.

اتاقتهرانهشدارداد

معاونوزيرصمت:

تاثير حداكثري جنگ در ناامني بازار غذا 

تعرفه واردات خودرو 4۰ تا ۷5 درصد در سال آتي

اصالحنظامارزترجيحيازمطالباتفعاالناقتصاديبود

معاون وزير صمت گفت: تعرفه واردات خودرو براي س��ال 
آينده فعال تغييري ندارد و بر اساس همان تعرفه هاي قبلي 
اس��ت. تعرفه از 4۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس 
حجم موتور خودرو اعمال مي شود.  محسن صالحي نيا در 
برنامه خبري در رابطه با س��از و كار واردات خودرو در سال 
۱4۰۱ و در پاسخ به اين سوال كه مجوز واردات خودروهاي 
سواري به چه كس��اني داده مي ش��ود؟ بيان كرد: واردات 
خودرو داراي سابقه است و در سال هاي قبل هم بر اساس 
آيي��ن نامه ضوابط فني واردات خ��ودرو كه مصوب هيات 
وزيران است ساري و جاري بوده است اما آنچه كه امروز بيان 
مي كنيم اجازه داده مي شود كه دولت بتواند به شركت ها يا 
اشخاصي كه براساس ضوابط فني واردات خودرو مي توانند 
مشمول واردات خودرو شوند اين اجازه را اعطا كند بنابراين 
واردات خودرو توسط دولت و اركان دولت مدنظر نيست. 

وي افزود: معمواًل ش��ركت هايي كه قصد واردات خودرو را 
دارند بايد از قبل ش��رايطي را از منظر امكان ارايه خدمات 
فروش و خدمات پس از فروش و تأمين قطعات مناس��ب 
طي فرآيند بهره برداري توسط متقاضيان داشته باشند و 
بنابراين شركت هايي كه بتوانند اين ضوابط را طي كند و 
خودروهايي نيز باشد كه در قاعده استاندارد باشد مي توانند 
در اين دس��ته قرار بگيرند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
به خودروس��ازهاي داخلي مجوز واردات داده مي ش��ود؟ 
گفت: برخي از خودروسازان داخلي در بخش خصوصي و 
دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلي معمواًل تعداد 
محدودي واردات خودرو براي تكميل سبد كاال داشته اند 
بنابراين در شرايط فعلي اگر آنها هم بتوانند ضوابط ياد شده 
را طي كنند و درخواست واردات داشته باشند مي توانند در 
محدود واردات قرار بگيرند. معاون وزير صمت اظهار داشت: 

در مقاطع زماني قبلي كه واردات خودرو تابع مقررات عمومي 
واردات و صادرات در كشور بود خودرو هم مانند ساير كاالها 
شرايطي داش��ت و واردات آن داراي تعرفه بود اما از منظر 
كارشناس��ي ما واردات تعداد خودروي پيش بيني ش��ده 
لطمه اي به توليد داخلي نمي زند. وي افزود: واردات خودرو 
در سنوات قبلي به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دالر 
به ازاي هر خودرو بوده است يعني حدود ۱.4 ميليون دالر 
صرف واردات خودرو در سال آينده خواهد شد. صالحي نيا 
بيان داشت: در هيچ زماني محدوديت واردات خودرو براي 
حمايت از توليد داخلي نبوده اس��ت و در چند سال اخير 
به دليل محدوديت هاي بين المللي براي تأمين ارز توليد 
كاالهاي اساسي يا واردات محصول با مشكل مواجه بوديم. 
معاون وزير صنعت بيان داشت: تعرفه واردات خودرو براي 
سال آينده فعاًل تغييري ندارد و بر اساس همان تعرفه هاي 

قبلي اس��ت تعرفه از 4۰ درصد آغاز مي ش��ود و تا مرز ۷۵ 
درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال مي شود. معاون 
وزير صمت بيان داشت: هميشه تعرفه واردات حداكثر تا ۱۵ 
بهمن به دولت پيشنهاد مي شود و دولت نيز آن را تصويب 
مي كند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دليل اينكه امكان 
واردات وجود نداشت، پيشنهاد نشد اما با عملياتي شدن 
اين موضوع اگر كساني كه مرتبط هستند پيشنهادي براي 
كاهش يا افزايش داشته باشند در دولت قابل بررسي است، ما 
براي سال آينده برنامه ريزي انجام داده ايم كه بخش وسيعي 
از آن در فرمان ۸ ماده اي رياست جمهوري وجود دارد و يكي 
از موارد آن حركت به سمت خصوصي سازي واقعي است. 
دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو در مورد تعرفه 4۰ 
تا ۷۰ درصدي نيز بيان داش��ت: تعرفه هاي واردات خودرو 

براساس ارزش افزوده ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد است.

نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: 
عرضه ارز 4۲۰۰ توماني موجب رانت در تجارت كشور 
ش��ده اس��ت به همين دليل فعاالن اقتصادي در صف 
موافقان حذف آن قرار دارند. »حميدرضا صالحي« در 
گفت وگو با ايرنا با تأكيد بر اينكه حذف ارز 4۲۰۰ توماني 
از مطالبات فعاالن اقتصادي بود، اظهار داش��ت: اين ارز 
آثار مخرب فراواني داش��ت، زيرا با چند نرخي شدن ارز 
سوءاستفاده، رانت و س��وداگري ايجاد كرده بود. وي با 
تأكيد بر اينكه ارز 4۲۰۰ توماني در عمل تاثيري در كاهش 

هزينه مايحتاج خانوارها نداشت، تصريح كرد: با نرخ ارز 
ترجيحي نهاده مصرفي، مانند ذرت و خوراك دام وارد 
كشور شد، اما سوء استفاه از آن، فرصت حمايت از قشر 
آسيب پذير را سلب كرد. صالحي با تأكيد بر اينكه چند 
نرخي بودن قيمت ارز در بازار موجب فساد و كمبود كاال 
شد، خاطرنشان كرد: از همان آغاز طرح بخش خصوصي و 
تشكل هاي صنفي مخالف بودند و اكنون با تصميم مجلس 
شوراي اسالمي حذف آن بهبودي به همراه خواهد داشت. 
وي بابيان اينكه حذف ارز ترجيحي، كه با تصميم مجلس 

شوراي اسالمي انجام شده است بايد بر اساس برنامه ريزي 
باشد، خاطرنشان كرد: اين روند بايد به گونه اي باشد كه 
اقشار آسيب پذير از مشكل مصون بمانند و همانطور كه 
دولت قول داده اس��ت با تخصيص يارانه به دهك هاي 
پايين تر حمايت صورت پذيرد. نايب رييس كميسيون 
انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: بودجه حذف ارز 4۲۰۰ 
توماني يا بايد به صورت نقدي و ريالي به مردم پرداخت 
ش��ود يا از طريق توليدكنندگان واقعي به چرخه بازار 
بازگردد. وي افزود: منابع ناش��ي از تخصيص ارز 4۲۰۰ 

توماني ب��ه دام و دارو اختصاص پيدا كن��د تا زماني كه 
اقتصاد بار ديگر رونق پيدا كرده و شاخص هاي اقتصادي 
نشان دهنده بهبود و شكوفايي باشند. صالحي بابيان اينكه 
تخصيص ارز 4۲۰۰ توماني بر روحيه جامعه نيز تأثير 
منفي گذاشته بود، تأكيد كرد: اين تصور وجود داشت كه 
برخي با امتيازات طاليي اقتصاد كشور را به سمت سود 
خود در دست دارند كه تأثير مثبتي هم بر بازار نمي گذارد. 
وي افزود: حذف ارز ترجيحي با پوشش حمايتي از اقشار 

آسيب پذير مي تواند بر بازار نيز تأثير مناسب بگذارد.

مجلس طرفدار حضور بخش 
خصوصي در صنعت خودروي 

كشور است

رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي با 
حضور در همايش زنجيره خودروسازي در افق ۱4۰۱ 
گفت: مجلس به جد طرفدار حضور بخش خصوصي 
در صنعت خودروي كش��ور اس��ت كه قطعه سازان 
نيز بخشي از آن به ش��مار مي روند. عزت اهلل اكبري 
تاالرپشتي رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي 
اسالمي با حضور در همايش زنجيره خودروسازي در 
افق ۱4۰۱ اظهار داش��ت: كشور ايران با برخورداري 
از نيروه��اي بالنده، انديش��مند، مس��تقل و خوش 
فكر با هيچ كش��وري قابل مقايس��ه نيست. رييس 
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي گفت: از 
مديران خودروس��ازي درخواست دارم كه نسبت به 
ساماندهي بخش خصوصي و تشكيل كنسرسيومي 
از قطعه سازان در حوزه هاي مختلف اقدام نمايند. وي 
در اشاره به صنعت خودروي تركيه حضور قوي بخش 
خصوص��ي را از عوامل ارتقاي خودروس��ازي در اين 
كشور دانست و گفت: مجلس به جد طرفدار حضور 
بخش خصوصي در صنعت خودروي كش��ور است 
كه قطعه سازان نيز بخش��ي از آن به شمار مي روند. 
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در 
عمران، صنعت و توليد كش��ور حت��ي يك ريال نيز 
نيازمند بودجه دولتي نيستيم و مي بايست از ظرفيت 
بخش خصوصي اعم از داخل، ايرانيان خارج از كشور 
و س��رمايه گذاران خارجي حداكثر استفاده را كرد. 
اكبري بيان كرد: اكنون بخش خصوصي از انسجام 
كافي برخوردار نيست و مي بايست در راستاي ارتقاي 
صنعت خودرو تقويت شوند. وي در پايان خاطرنشان 
كرد: هر چند حضور انجمن ها در جايگاه كدخدامنشي 
مثبت ارزيابي مي ش��ود اما پيش��نهاد بنده تشكيل 
كنسرسيومي از قطعه سازان است. درخواست بنده از 
مديران خودروسازي اين است كه نسبت به ساماندهي 
بخش خصوصي و قطعه س��ازان و تشكيل تعدادي 
كنسرس��يوم در حوزه هاي مختلف اقدام نمايند اما 
وظيفه اصلي را بر اعضاي اين كنسرسيوم ها واگذار 
نمايند. قطعه سازان از شايس��تگي كامل برخوردار 
هستند و قادر هستند به حوزه واردات قطعه و خودرو 
وارد شوند. گفتني است همايش زنجيره خودروسازي 
در افق ۱4۰۱ روز گذشته با حضور 6۰۰ نفر از فعاالن 
صنعت خودروسازي و قطعه س��ازي، نمايندگان و 
اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي، 
رييس سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع، معاون 
قضايي دادستان كل كشور و... به همت انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان خودرو كش��ور 
و قطعه س��ازان تهران برگزار ش��د. در اين همايش 
محورهاي پيش بيني محيط عمومي و چش��م انداز 
فعاليت زنجي��ره، برنامه ريزي ب��راي افزايش تيراژ، 
اصالح سبد محصوالت و راهكارهاي ارتقاي كيفيت 

مورد بحث قرار گرفت.

بين ۲۰تا5۰ درصد  از 
شركت كنندگان در جشنواره 

خريد شفاف پوشاك قيمت فروش 
خود را كاهش دادند

طي بازديد معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از 
»جشنواره خريد شفاف پوشاك« اعالم شد:  تا روز 
پنجم جشنواره 4۲۰واحد توليد و فروش پوشاك 
مشاركت كردند و بين ۲۰تا۵۰ درصد قيمت فروش 
خود را كاهش دادند. جشنواره تا ۲۰ فروردين ادامه 
دارد.  مع��اون تجارت و خدم��ات وزارت صمت در 
بازديد از مركز مديريت »جش��نواره خريد شفاف 
پوشاك كش��ور« در اتحاديه پوشاك تهران، اعالم 
كرد مسووالن دولت در عاليترين سطح، حامي اين 
اقدام پسنديده اصناف هستند.  عليرضا شاهميرزايي 
تاكيد كرد: با تاكيد رياس��ت محترم جمهور، مقرر 
شد در تمام گروه هاي كااليي مورد نياز مردم در ايام 
منتهي به نوروز، جشنواره هاي خريد شفاف برگزار 
ش��ود. البته اين جشنواره ها توس��ط خود اصناف 
انجام مي شود و وزارت صمت حمايت هاي الزم را 
انجام مي دهد. وي افزود: در جش��نواره هاي خريد 
ش��فاف، عرضه مس��تقيم كاال از توليد تا مصرف و 
حذف واسطه هاي زايد و همچنين نظارت دقيق بر 
قيمت و كيفيت كاال، اصول اساسي هستند. اينكه 
در اين زمان كوتاه، 4۲۰ واحد فروش پوش��اك در 
چندين استان توانسته اند شرايط الزم براي برگزاري 
جشنواره خريد شفاف را احراز كنند و قيمت هاي 
خود را ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش داده اند، نشانگر وجود 
نظم و انضباط خوبي در اتحاديه هاي پوشاك كشور 
و قابل تقدير است.  شاهميرزايي در ادامه اين بازديد 
درخصوص درخواست هاي اتحاديه هاي پوشاك بر 
حمايت دولت در زمينه تحريك تقاضا و توسعه بازار 
توليدات داخلي گفت: با تبليغات مناسب و كاهش 
قيمت و همچنين برندس��ازي و توس��عه صادرات 

مي توانيم بازار توليدات داخلي را توسعه دهيم.

معاونقضاييدادستانكلكشور:
توليد كننده اي كه چند هزار 

پرسنل دارد، قطعا مفسد اقتصادي 
نيست

معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: فردي كه در 
داخل كش��ور در عرصه تولي��د ورود و صاحب خطوط 
توليد و چندين هزار پرسنل دارد، قطعا اين فرد مفسد 
اقتصادي به ش��مار نم��ي رود. س��عيد عمراني معاون 
قضايي دادس��تان كل كشور در همايش خودروسازي 
در افق ۱4۰۱ با بيان اينكه پيام مقام معظم رهبري در 
موضوع صنعت خودروسازي يك بيداري و روشنگري 
براي همه بود، اظهارداشت: بايد دو موضوع مد نظر قرار 
گيرد، ايراداتي كه به بخش خصوصي در عرصه صنعت 
خودروسازي و قطعه س��ازي وارد است و اشكاالتي كه 
براي اين صنعت در حاكميت وجود دارد. وي با اش��اره 
به اينكه عدالت محوري در تصميمات بخش خودرو و 
ساير بخش هاي ديگر صنعت از يك خط مشي مشخصي 
برخوردار نيست، تصريح كرد: تمركز و پيگيري بر روي 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري مي تواند براي بخش 
خصوصي يك فرصت طاليي باشد.  وي افزود: اگر قرار 
باش��د از مردم پول دريافت كنيم، سامانه در زمان يك 
هفته اي بارگذاري مي شود، اما براي ارايه خدمات، مدام 
اين مساله به تعويق مي افتد؛ اگر تمامي ارگان ها از جمله 
وزارت صمت، گمرك، تعزيرات و...از طريق سامانه اي 
الكترونيكي به يكديگر متصل شوند بسياري از موانع، 
مشكالت برطرف خواهد شد.  عمراني گفت: آقاي اژه اي 
تحت هيچ شرايطي نمي خواهد كساني كه در صنعت و 
توليد فعال هستند پايشان به دادسرا و دادگاه باز شود، 
اش��كاالت و مش��كالت موجود بايد با همراهي بخش 
خصوصي و سه قوه برطرف شود. معاون قضايي دادستان 
كل كشور با بيان اينكه معتقدم اگر صاحب يك كارخانه را 
چند روز بازداشت كنيم يا به عنوان متهم معرفي كنيم، 
ديگر كارايي الزم، براي كارخانه خودش را نيز نخواهد 
داشت، بيان داشت: اعتبار آن مدير و صاحب كارخانه 
در برابر كارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط 
كارخانه دار بلكه بنده به عنوان يك پدر را نيز اگر چند 
روزي در بازداش��ت نگه دارند، حتي اگر آزاد و قرار منع 
پيگرد نيز صادر ش��ود، ديگر نصيحتم در قبال فرزندم 
اثر گذار نيست. عمراني در ادامه گفت: با توجه به رويكرد 
حاكم در قوه قضاييه متاسف مي شويم و عذاب مي كشيم 
اگر يك كارخانه دار با داشتن چندين هزار پرسنل كارگر 
پايش به دادگاه باز ش��ود و نگران هستيم براي اين فرد 
چه اتفاقي مي افتد.  معاون قضايي دادستان كل كشور 
با اش��اره به اينكه بايد شرح وظايف بخش خصوصي و 
حاكميت به درستي مشخص شود، خاطرنشان كرد: 
اگر يك اتفاق مسوم و يا چالشي به وجود مي آيد بخش 
خصوصي بايد با داشتن يك تيم تخصصي بتواند آن را 
حل كند و اين مساله خواست رياست قوه قضاييه نيز 
است.  وي يادآور شد؛ اگر توليد كننده و سرمايه گذار به 
معناي واقعي امنيت نداشته باشد بين آسمان و زمين 
معلق خواهيم ماند و اهميت اين مساله كمتر از حل بحث 
كيفيت خودروسازي نيست.  عمراني تصريح كرد: مفسد 
اقتصادي كسي است كه سرمايه كشور را به خارج منتقل 
كرده اس��ت؛ از اين رو صنوف و انجمن ها بايد با تالش 
خودشان مشكالت اعضاي صنفشان بر طرف كنند و 
البته تشكيل دادگاه هاي تجاري يكي از حسن نيت هاي 
قوه قضاييه براي حل مشكالت توليد كنندگان است.  
وي در خصوص قيمت خودرو نيز اظهارداشت: تا زماني 
كه خودرو دو نرخي باشد فساد صددرصد تداوم خواهد 
داشت؛ البته بايد كمك شود براي پرونده هاي موجود در 

خودروسازي نيز چاره اي انديشيده شود.
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خبرروز

مهم ترين چالش هاي مراكز انتقال خون
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع سازمان انتقال خون گفت: با گسترش مراكز درماني و افزايش تخت هاي بيمارستاني 
مصرف خون و فرآورده هاي خوني افزايش يافته اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر، بشير حاجي بيگي اظهار كرد: براي تأمين 
روز افزون فرآورده هايي چون گلبول قرمز فش��رده ش��ده، پالكت، كرايو و پالسما بايد افزايش مراكز سيار و ثابت اهداي خون، 
تهيه تجهيزات و ملزومات استراتژيك و ساخت سردخانه هاي مجهز همچنين تأمين نيروي انساني مورد نياز مد نظر مسووالن 
عرصه سالمت كشور قرار گيرد و نگاه ويژه اي به انتقال خون داشته باشند تا در تأمين اقالم استراتژيك و ساير ملزومات مصرفي 

دچار مشكالت اساسي نشويم. 

رويداد

روز گذشته در مراسمي با حضور وزير بهداشت، سرپرست ستاد اجرايي فرمان 
امام، رييس هيات مديره و مديرعامل گروه دارويي بركت، مديران كارخانه 
شفافارمد و عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، فاز نهايي بزرگ ترين كارخانه توليد 
واكسن غرب آسيا در ش��هرك دارويي بركت واقع در كردان استان البرز به 
بهره برداري رسيد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت: 
ستاد بنا به رسالت اجتماعي و با خطرپذيري حداكثري و تالش هاي مجاهدانه 
جوانان نخبه كشور تمام توان خود را براي حفاظت از سالمت مردم ايران براي 
تامين و توليد ماسك، مواد ضدعفوني كننده، تجهيزات پزشكي، توليد انواع 
كيت تشخيص كرونا، دارو و نهايتا توليد واكسن ايراني با محوريت و مديريت 
جهادي برادر فداكارمان جناب آقاي دكتر مخبر به كار گرفت. عارف نوروزي 
ادامه داد: با توجه به اينكه تالش مستمر و مجدانه مسووالن دولت وقت براي 
واردات واكسن به رغم پيش پرداخت به كوواكس به عنوان تنها امكان جهاني 
تامين واكسن و پيگيري انجام واردات از برخي كشورها به دليل تحريم ها و 
تقاضاي وسيع همه كشورهاي جهان چندان موفقيت آميز نبود، فرزندان نخبه 
و جهادگر ملت ايران در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و تحت نظر و 
مديريت مستقيم جناب آقاي دكتر مخبر در آغازين روزهاي بيماري كرونا، 
روي تمام پلتفرم هاي توليد واكسن متمركز شدند و درنهايت توانستند واكسن 
ويروس غيرفعال شده را به توليد انبوه برسانند. او گفت: اما دشمنان ملت بزرگ 
ايران با جلوگيري از نقل وانتقال منابع مالي به طور مكرر، ممانعت از انتقال 
تجهيزات در فرودگاه هاي مبدا و جلوگيري انتقال مواد اوليه از هيچ كوششي 
براي توقف توليد واكسن فروگذار نكردند و اگر تاخيري براساس زمان بندي هاي 
ارايه شده اوليه اتفاق افتاد، ناشي از اين رفتارهاي خباثت آميز دشمنان ملت ايران 
بوده است و االاّ خدمتگزاران مردم در ستاد، جان بر كف براي تحقق اهداف تالش 
مي كردند ولي دشمنان با اين اقدامات مي خواستند مديريتي را كه با اعتقاد به 
توان داخلي و ملي و اعتقاد به جوانان نخبه تالش مي كرده را تخريب نمايند ولي 
نمي دانستند كه از خودگذشتگي و حماسه سازي، ميراث ما ايرانيان است كه در 
اين جريان جناب آقاي دكتر مخبر مصداق بارز اين فداكاري و حماسه سازي 
بوده است.  به گفته سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام به همين دليل بود كه 
پس از انتشار خبر توليد واكسن ايراني و شروع فاز مطالعه باليني در تاريخ 9 
دي ۱۳99 دولت امريكا با هدف فشار حداكثري به مردم ايران در تاريخ ۱۳ 
ژانويه 2۰2۱ مصادف با 24 دي ۱۳99 شركت هاي دانش بنيان بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( را مشمول تحريم هاي ظالمانه خود قرار داد. 
نوروزي ادامه داد: هرچند اين فشارها و تحريم ها باعث تاخير در توليد واكسن 
شد اما نتوانست اين مسير بالنده را متوقف كند. به نحوي كه امروز با توليد 6۰ 
ميليون واكسن و راه اندازي تمام خطوط توليد با ظرفيت كامل در مدت يك 
سال گامي بلند در منطقه غرب آسيا برداشته شده است. اما نكته مهم اين است 
كه تنها به فاصله ۷2 ساعت بعد از اخذ مجوز اضطراري واكسن بركت در تاريخ 
24 خرداد ۱4۰۰، دولت متخاصم امريكا سه روز بعد يعني 2۷ خرداد مجوز 
صادرات واكسن و تجهيزات مرتبط با بيماري كرونا و رفع تحريم هاي آن را صادر 
كرد. يعني رد پاي توطئه و دشمني قدم به قدم آشكار است.   او افزود: ولي جوانان 
نخبه، توانمند، غيرتمند و عزت آفرين ايران اسالمي يكي از روش ها را به توليد 
انبوه با راندمان بي نظير 5 هزار واكسن در ليتر رساندند و عالوه بر آن ساختاري 
ارزشمند از توليد واكسن را براي مواجهه آينده كشور با بيماري هاي ويروسي 
مستقر كردند. به گفته نوروزي اكنون فرزندان ملت ايران در حيطه دانش فني 
توليد واكسن به نقطه اي رسيده اند كه به محض ورود سويه اميكرون، واكسن 
جديد را ظرف مدت 29 روز به مرحله توليد انبوه رس��انده و ان شاءاهلل پس از 
طي مراحل قانوني در وزارت بهداشت، واكسن جديد در اختيار ملت بزرگ 
ايران قرار خواهد گرفت. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام در ادامه گفت: مردم 
عزيز مي دانند كه تيم جهادگر و فداكار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با هدايت، مديريت و محوريت شخص جناب آقاي دكتر مخبر رييس محترم 

پيشين ستاد و معاون اول محترم رييس جمهور در حال حاضر، با مايه گذاشتن 
از جان و سالمتي خود، با تالش هاي شبانه روزي، توفيقاتي را در خدمت به 
ملت ايران در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اين دوساله كسب كردند 

كه من به مواردي از آنها اشاره مي كنم. 
   اولين توليدكننده داروي ضد كروناي رمدسيوير در منطقه با ظرفيت توليد 

هفتگي ۳۰ تا 45 هزار ويال.
   ادامه داخلي سازي و توليد دس��تگاه هاي ضروري در زمينه درمان كرونا 

)اكسيژن ساز و باي پپ(
   ادامه توليد انواع كيت تشخيص كرونا )كيت سريع آنتي بادي خنثي كننده، 
ساخت كيت تشخيص سريع مبتني بر آنتي ژن كوويد-۱9 و كيت تشخيصي 

چندمنظوره(
   احداث بزرگ ترين مجتمع توليد ماسك غرب آسيا با 5 ميليون عدد ظرفيت 

در روز طي 2۳ روز و توليد و تامين ۳۰۰ ميليون ماسك تاكنون 
   توليد ۳ ميليون ليتر مواد ضدعفوني

   داخلي سازي دستگاه اكسيژن ساز با ظرفيت روزانه 5۰ دستگاه.
   توليد ۱۰۰۰ دستگاه دم و بازدم

   س��اخت اين مجموعه به متراژ بي��ش از ۱۰ هزار مت��ر مربع براي نصب 
ماشين آالت توليد واكس��ن ظرف ۱2۰ روز كه در تاريخ ساخت وساز كشور 

بي نظير است، انجام شده است. 
   كمك به كاهش س��االنه 2۰۰ ميليارد تومان هزينه بيماران در داروهاي 

ضدسرطان
   توليد 65 محصول جديد دارويي در سال 4۰۰.

   توليد 5۰ نوع داروي اس��تراتژيك با هدف داخلي سازي بخشي از واردات 
تاكنون

   داخلي س��ازي مواد اوليه دارويي با صرفه جوي��ي 2۰5 ميليون دالر طي 
سال هاي اخير )صرفه جويي ارزي 8,5 ميليون دالر در زمينه توليد 4۷ ماده 

اوليه در سال ۱4۰۰( 
   ايجاد دانش فني توليد 6 آنزيم دارويي مورد تحريم )۱۰۰ درصد وارداتي با 

ارزبري ساالنه 4۳ ميليون دالر( براي بيماران خاص
   اتمام پروژه كارخانه توليد براي واكسن ضد سرطان دهانه رحم )HPV( و 

داخلي سازي واكسن پنتاواالن
   اتمام پروژه كارخانه توليد داروهاي پپتيدي با ظرفيت ۱,8 ميليون تن با 
هدف درمان بيماري هايي همچون حمله قلبي، سرطان پروستات، سرطان 

خون و ديابت.
   اتمام و بهره برداري از پروژه توليد داروهاي بيوسيميالر با ظرفيت توليد ساالنه 
۳,8 ميليون ويال با هدف درمان بيماري هايي نظير نازايي، انواع سرطان ها و 

بلوغ زودرس
عارف نوروزي در خاتمه خطاب به ملت بزرگ ايران و وزير بهداش��ت كه در 
جلسه حضور داشت گفت: ستاد از محل فعاليت هاي دارويي، يك ريال انتفاع 
براي خود كنار نمي گذارد و سودهاي ناشي از اين فعاليت ها را تاكنون صرف 

كارهايي مهمي مثل موارد زير كرده است. 
   تكميل و ساخت ۱۷ بيمارستان و 2 مركز درمان سرطان با اعتباري بالغ بر 
2,2 ميليارد تومان با ظرفيت ۳ هزار تخت در شهرهاي عمدتا محروم كشور در 
دست اقدام است كه تاكنون ۱۳ بيمارستان در شهرهاي: گرمسار، مينودشت، 
ميانه، فردوس، درگز، بهار، بانه، قرچك، ني ريز، نجف آباد، تيران و كرون، نهبندان 
و دزفول به بهره برداري رس��يده و ساخت 4 بيمارستان : ُمهر، اهواز، بويين و 
مياندشت و دزفول با بيش از 65 درصد پيشرفت در جريان است. همچنين از 
2۷۰ مركز جامع سالمت، مركز و خانه بهداشت در دست اقدام بركت با اعتباري 
بالغ بر ۱,65 ميليارد تومان در دست تكميل است و 2۰۰ مركز تكميل و به 

بهره برداري رسيده است.

   ارايه خدمات بيمارستاني سيار با: 
   راه اندازي بيمارستان سيار احسان با 92 تختخواب

   كاروان هاي سالمت احس��ان در قالب درمانگاه هاي سيار و ارايه خدمات 
درماني در پيك پنجم كرونا با استقرار در بيمارستان هاي گوناگون و درمان 

بيماران
   مشاركت در طرح هاي حوزه سالمت و عمران اجتماعي قرارگاه امدادرساني 

22۰ محله حاشيه نشين كم بضاعت كشور 
   تدوين، طراحي و تصويب طرح انجام غربالگري عضالني و اسكلتي ۱۱۰ هزار 

كودك و نوجوان مناطق كم برخوردار سراسر كشور
به هر صورت امروز بهره برداري و راه اندازي تمام خطوط بزرگ ترين كارخانه 
توليد واكسن در كشورهاي منطقه غرب آسيا با ظرفيت كامل در مجموعه گروه 

دارويي بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( انجام شد.
دستاوردهاي مهم اين اقدام بزرگ ملي كه مبتني بر سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي با نگاه درون زايي و رويكرد برون گرايي جهت صادرات با توليد 6۰ 
ميليون ُدز واكسن كه تا امروز تحقق يافته، دستاوردهاي مهم ديگري دارد كه 

به مواردي از آنها اشاره مي شود. 
۱- بعد از اين جمهوري اسالمي ايران به عنوان توليدكننده صنعتي واكسن و 
به عنوان يكي از شش توليد كننده پايدار واكسن در جهان شناخته مي شود. 

2- كشور ما از ظرفيت توليد ۳۰ ميليون واكسن در ماه و ۳5۰ تا 4۰۰ ميليون 
در سال برخوردار است.

۳- تحقق راندمان بي نظير توليد 4 تا 5 ميليون دز واكسن در ليتر
4- فراهم ش��دن زمينه كامل براي كش��ور جهت مواجهه با بيماري هاي 

ويروسي در آينده
5- پرچم داري س��تاد در تحقق استقالل و توانايي كش��ور در اجراي شعار 

راهبردي »ما مي توانيم« كه الحمدهلل توانستيم.
6- پيام به همه دشمنان اسالم و ايران تا بدانند كه ملت ايران سنگر مقاومت 
در برابر رفتارهاي ناعادالنه و ضد بشري استكبار جهاني است و براي تداوم اين 
مقاومت مجاهدانه با استفاده از ظرفيت هاي ملي و اتكا به نخبگان و دانشمندان 
ايراني كمربندها را نسبت به گذشته محكم تر بسته و به ايستادگي در برابر 
زورگويي هاي آنان ادامه خواهد داد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
هم در اين مراسم با بيان اينكه در تجربه دفاع مقدس به همه جهان نشان داديم 
كه انسان هاي فداكار با دانش و مجاهدت خود كارهاي بزرگي انجام مي دهند، 
اظهار داش��ت: وقتي كرونا در جهان فراگير شد كشورها وضعيت يكساني 
نداشتند و كشور ما نيز در اوج تحريم و تحت فشار حداكثري قرار داشت. در 
چنين شرايطي دشمن مي خواست فشار مضاعفي بر مردم ايجاد كند. بهرام 
عين اللهي افزود: اين تجربه بيش از پيش به ما ثابت كرد كه فقط با اتكا به خود 
مي توانيم رشد كنيم و بايد در تمام زمينه ها ازجمله پزشكي و دارويي به سمت 
خودكفايي برويم. حميدرضا جمشيدي، رييس هيات مديره گروه دارويي 
بركت نيز در ادامه مراسم با بيان اينكه گروه دارويي بركت همه پلتفرم هاي 
واكسن هاي كرونا از جمله mRNA، مزانش��يم، نوتركيب، دي ان اي را در 
آزمايش��گاه توليد كرده اند، گفت: در نهايت تمركز خود را بر پلتفرم ويروس 
غيرفعال قرار داديم، ركورد ساخت ۱۰ هزار متر مربع مجموعه توليد واكسن در 
مدت يكسال را زديم و به راندمان 5 هزار واكسن در يك ليتر رسيده ايم كه با اين 
موفقيت كشور از نظر مشكل بيماري هاي ويروسي در آينده بيمه شده است. 
حميدرضا جمشيدي افزود: ۱۰ مقاله از مستندات واكسن كوو ايران بركت 
آماده و به مجالت معتبر جهاني ارس��ال شده كه سه مورد از آنها در مجالت 
خارجي معتبر چاپ شده و ۷ مقاله ديگر نيز سابميت شده است. او خاطرنشان 
كرد: در زمينه ورود واكس��ن بركت به ليست سازمان جهاني بهداشت هم 
اقدامات مثبتي انجام شده و تيم سازمان جهاني بهداشت تا يك ماه آينده براي 

بازديد از خطوط توليد به ايران خواهد آمد.

بهرهبرداريازفازنهاييبزرگترينكارخانهتوليدواكسنغربآسيا
جديدترينخطتوليدواكسنكووايرانبركتدركارخانهشفافارمدواقعدراستانالبرزبهبهرهبرداريرسيد

هش��تم مارس »روز جهاني زنان« اس��ت 
و سازمان ملل شعار »برابري جنسيتي امروز؛ 
فردايي پايدار« را براي روز جهاني زنان سال 
2۰22 انتخاب كرده است. اما جداي از سازمان ملل متحد 
كه هر سال شعاري را براي اين روز جهاني بر مي گزيند، هر 
ساله كمپين ها و شعارهاي گوناگون ديگري نيز در راستاي 
توجه به حقوق زنان راه مي افتند و انتخاب مي ش��وند كه 
تالش همگي براي رفع تبعيض و اش��كال مختلف ظلم 
در همه جاي جهان اس��ت. »تعصب را بشكن« از جمله 
اين شعارها در سال جاري است كه از سوي وبسايت »روز 
جهاني زن« انتخاب شده و بيانگر اين است كه همچنان در 
تمام كشورها انواع عصبيت ها حتي به شكل مدرن وجود 
دارد كه حقوق زنان را تحت تاثير قرار داده؛ چنانكه هنوز هم 
افرادي هستند كه به بهانه و زير نام »تعصب«، خود حتي 
حكم هاي قضايي را صادر و اجرا مي كنند. روز جهاني زنان 
به مفهومي براي يادآوري حقوق زنان، لزوم رفع تبعيض و 
مقابله با خشونت عليه اين قشر گره خورده است. آنچه طي 
اين سال ها از سوي جامعه جهاني و فعاالن حوزه زنان مطرح 
مي شود تالشي است براي رسيدن به »برابري جنسيتي« و 
اين همان نقطه وجه تمايز در ديدگاه هاي برخي افراد است 
كه معتقدند مطابق با تفاوت نق��ش زنان و مردان در نهاد 
خانواده و اجتماع نمي توان به »برابري جنسيتي« بلكه بايد 
به »عدالت جنسيتي« قائل بود؛ مفهومي كه دست كم در 
جامعه ما بسيار بحث برانگيز بوده است. در ادامه به واكاوي 

و تحليل اين نظر پرداخته خواهد شد.

  »عدالت جنسيتي« يا »برابري جنسيتي« ؟
سكينه السادات پاد، وكيل پايه يك دادگستري، فعال حوزه 
زنان و خانواده و دانش پژوه دكتراي حقوق عمومي درباره 
تفاوت »برابري جنسيتي« و »عدالت جنسيت« به ايسنا 
گفت: برابري جنسيتي يعني برابري وظايف و مسووليت ها 
و حقوق يكسان زن و مرد اما با كدام منطق، وظايف و حقوق 
دو فرد )صرف نظر از جنسيت( با يكديگر برابر است كه بتوان 
پذيرفت مرد و زن در حق��وق و وظايف با هم برابرند؟ وي 
پذيرش برابري جنسيتي را نفي جنسيت و بي محتوا كردن 
مفاهيم و نقش هاي پدري، مادري، همس��ري و در عين 
حال زمينه ساز تداخل در نقشها دانست و ادامه داد: برابري 
جنسيتي يعني همزمان يك زن باردار باشد و همه كارهايي 
را كه مرد انجام مي دهد انجام دهد كه اين در منطق اسالم و 
جمهوري اسالمي عين ظلم است. برابري جنسيتي يعني 
»مرد« به عنوان يك شاخص و معيار تعيين شده و زن بايد 
مبارزه كند تا به او برسد و حتي حق ندارد جلوتر از او برود 

ولو اينكه با استعداد تر هم باشد. اما عدالت جنسيتي يعني 
پذيرش منطقي اينكه جنس »زن« و »مرد« وجود دارند و 
قابل نفي نيستند. اين فعال حوزه زنان و خانواده معتقد است 
كه عدالت جنسيتي شامل زنان و مردان شده و به معناي 
توازن و تساوي در شرايط مساوي و دادن حق به هر صاحب 
حقي است چراكه تساوي مطلق اساسا غيرممكن است. 
پاد با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك نظام 
ديني و مبتني بر شريعت اسالم كه اساسش از ابتدا برقراري 
عدالت بوده، برابري جنسيتي را نقض غرض خود مي داند، 
تصريح كرد: ما در جمهوري اسالمي ايران در مقام عمل و 
اجرا نتوانسته ايم به نقطه مطلوب درخصوص زن برسيم و 
عدالت جنسيتي در ساحت هاي مختلف داراي ضعف و عدم 
موفقيت است. نظر جمهوري اسالمي ايران و رهبران نهضت 
و نظام در ادامه و پس از استقرار نظام بر اصالت داشتن عدالت 
جنسيتي بوده است اما فهم بعضي مسووالن از انقالب و 
منظومه فكري رهبران انقالب، ناقص است. اين فعال حوزه 
زنان و خانواده در پاسخ به اين سوال كه معاون امور زنان و 
خانواده دولت سيزدهم همواره از لفظ »عدالت فراگير« كه 
قائل به عدالتي براي تمام اعضاي خانواده است و نه »عدالت 
جنسيتي« صحبت مي كند، آيا مي توان »عدالت فراگير« 
را جايگزين »عدالت جنسيتي« دانست؟ گفت: آيا ايشان 
خانواده را غي��ر از دوجنس مذكر و مونث مي دانند؟، مگر 
جمهوري اسالمي تاكنون به عدالت قائل و معتقد نبوده 
است؟ با در نظر گرفتن »عدالت فراگير« ديگر ضرورتي بر 
وجود معاونت امور زنان و خانواده نخواهد بود و فلسفه ايجاد 
اين معاونت و پست زير سوال مي رود. پاد با تاكيد بر اينكه 
عدالت جنسيتي ايده مترقي اسالم است، افزود: اگر خوانش 
افرادي از »عدالت جنسيتي« همان »برابري جنسيتي« بود 
دليل نمي شود اصطالح غير مرتبطي جايگزين »عدالت 
جنسيتي« كنيم. از سوي ديگر عدالت جنسيتي در برنامه 
ششم توسعه به عنوان يك سند باالدستي آمده است. نبايد 
مفاهيم داراي هويت را خرج مباحث سياسي كرد و به نظر 
بنده عدالت فراگير نمي تواند از عدالت جنسيتي كفايت كند 
و عدالت جنسيتي در فرهنگ ديني و بومي ما داراي بار و 
نشان مثبت و محتواي مترقي است. اين وكيل دادگستري 
با بيان اينكه اكنون بيش��ترين آمار زنان موفق مربوط به 
دختران و زنان »معمولي« پرورش يافته در مكتب انقالب 

و تعليم ديده در نظام آموزش��ي جمهوري اسالمي ايران 
است كه مصر هستند حقوقشان در چارچوب شريعت و 
بر اساس عدالت جنسيتي توسط حاكميت تضمين شود، 
افزود: ليكن در شايسته ساالري و جانمايي زنان در مناصب 
مختلف نقدهايي وارد است. زنان »معمولي« كمتر امكان 
تصاحب مناصب سياسي را داشته اند اما بعضا زنان سياسي 
بدون داشتن صالحيت ويژه مناصب را اشغال كرده اند و 
نتوانسته اند حرف اصلي نظام و انقالب را در موضوع مهم 
زنان و خانواده بروز و ظهور دهند چون اساس��ا فهمشان 
س��طحي و ناظر به غرب يا س��نتي و منكر مساله ها بوده 
اس��ت. اگر زنان »معمولي« در خود جامعه زنان و نسبت 
به همجنسان خودشان در شرايط برابر مناصب و رعايت 
عدالت قرار مي گرفتند، ش��ك ندارم االن جايگاه بهتري 
داشتيم. وي در پايان سخنان خود افزود: دولت سيزدهم 
بايد شاخص هاي واقعي عدالت جنسيتي را با كمك نخبگان 
كه بيشترين اين نخبگان را زنان فرهيخته معمولي و دور 
از ساختارهاي سياسي تشكيل مي دهند بنويسد و يك بار 
از دريچه زنان معمولي نخبه انقالبي و نه دريچه محدود 
غيرواقعي و كم درك زنان سياسي از وضع موجود زنان به 

مسائل نگاه كنند و اين كار مهم را انجام دهند.

  »تعصب«؛ حمايتي فاقد »تعقل«
زهرا عباسپور، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده درباره 

تفاوت ميان »غيرت« و »تعصب« به ايسنا گفت: اذهان 
عمومي جامعه معموال »غيرت« و »تعصب« را هم معني 
يكديگر مي داند در حالي كه به لحاظ معنايي و به لحاظ 
محتواي ريش��ه اي اين دو واژه با يكديگ��ر تفاوت دارند. 
هرچند در ابتدا اينطور به نظر مي رسد كه »تعصب« بار 
حمايت گري دارد ام��ا اين حمايت خارج از حق و انصاف 
است كه مي تواند از حق تجاوز كرده و انصاف در آن ديده 
نشود و حتي به سمت باطل هم پيش رود. اين فعال حوزه 
زنان و خانواده با بيان اينكه اين ن��وع از حمايت گري در 
»تعصب« فارغ از قدرت تفكر و حق طلبي اس��ت، درباره 
وجود رگه هايي از »تعصب« در قوميت ها و فرهنگ هاي 
تمام كشورها ادامه داد: امروزه شاهد اين امر هستيم كه 
حتي در كش��ورهاي اروپايي كه همواره ش��عار دوري از 
تعصب نيز سر مي دهند، هنوز تعصباتي وجود دارند و به 
نوعي مي توان گفت در عصر حاضر شاهد »تعصب مدرن« 
هستيم كه تعقل در آن جايي ندارد. عباسپور همچنين 
»غي��رت« را نوعي حمايت منطقي و منصفانه از »حق« 
نسبت به تمام ابعاد اعم از همسر، مال، سرزمين و... دانست 
و اين را هم گفت كه »غيرت« برخالف »تعصب« به دور از 
افراط و تفريط است. وي با اشاره به قتل هاي اخير در حوزه 
زنان و با بيان اينكه چنين رفتارهاي خشونت آميزي با نگاه 
اصيل ديني تفاوت فاحش��ي دارد، درباره لزوم و اهميت 
تبيين نگاه دين به مذموم دانس��تن »تعص��ب«، افزود: 

نهادهاي فرهنگي در اي��ن زمينه كم كاري كرده اند. اين 
نهادها و فعاالن حوزه خانواده و فرهنگ بايد حد و مرزهاي 
ديني در زمينه »غيرت� و »تعصب« را براي مردم باز كنند. 
آموزش و پرورش ما بايد به سمتي رود كه اين مفاهيم را به 

درستي براي دانش آموزان و خانواده ها جا بيندازد.

  نبايد در گردباد يكسويه هجمه
 افكار فمينيستي افتاد

وي با اش��اره به قتل غزل حيدري توس��ط شوهرش و با 
ادعاي ارتباط او با م��ردي ديگر، ادامه داد: حتي در اثبات 
»قتل در فراش« هم به لحاظ فقه��ي دقت هاي فراواني 
نظير اينكه چهار مرد بالغ در صحنه باشند، عمل حرام را از 
نزديك ببينند، با علم به اين مشاهدات همزمان با يكديگر 
شهادت به فعل حرام آن زن دهند يا اينكه خود زن چهار 
مرتبه اعتراف به فعل حرام خود كند، مي شود تا به راحتي 
آبروي يك زن به صرف يك اتهام ازبين نرود. بنابراين دين 
در اين قضايا دو راهبرد دارد؛ اول آنكه آنقدر مجازات چنين 
اعمالي را سنگين تعيين مي كند كه فرد از عمل خيانت 
ترس داشته و از آن اجتناب كند و دوم آنكه احراز اين اعمال 
را آنقدر سخت مي كند كه هر فرد نتواند به سادگي به زني 
تهمت زده و او را محكوم كند. عباسپور درعين حال اين را 
هم گفت كه در بحث »خشونت عليه زنان« نمي توان تنها 
به عوامل بيروني توجه كرد و نمي توان »عامليت« خود زن 
را در بروز اين خش��ونت ها ناديده گرفت. اين فعال حوزه 
زنان توضيح داد: نبايد در گردباد هجمه هاي يك س��ويه 
و يك طرفه افكار فمينيس��تي افت��اد و از عامليت زن در 
خشونت عليه خود غافل شد. اگر مي خواهيم يك تحليل 
جامع درباره خشونت هاي منجر به قتل عليه زنان داشته 
باشيم، بايد بدانيم وقتي زن به حقوق، تكاليف و جايگاه خود 
آشنايي نداشته باشد ناخودآگاه اقداماتي انجام مي دهد كه 
منجر به خشونت عليه خود مي شود. عباسپور در بخش 
ديگر سخنان خود با اشاره به اهميت اقدامات مسووالن در 
جلوگيري از بروز چنين خشونت هايي عليه زنان و با تاكيد 
بر اينكه سكوت مسووالن در اين امر جايز نيست، يادآور 
شد: جامعه ما دين مدار است و ظلم را بر نمي تابد و از اين رو 
حتي يك مورد ظلم به زن و فراتر از آن يعني همسركشي 
نيز زياد است. قطعا آمار چنين خشونت هايي در جامعه ما 

و در قياس با جوامع اروپايي بسيار ناچيز است اما همين آمار 
ناچيز نيز براي يك جامعه اسالمي بسيار زياد است و از اين 
رو است كه عكس العمل و به دنبال آن اقدامات مسووالن 

به هنگام بروز چنين فجايعي بسيار مهم است.

  نيازمند اصالح نگرش به زن در سطح فرهنگ 
عمومي جامعه هستيم

وي با اشاره به قتل زن جوان اهوازي به دست شوهرش به 
عنوان آخرين مورد رسانه اي شده خشونت عليه زنان و با 
بيان اينكه متاسفانه در اين فاجعه برخي مسووالن تنها 
به زدن چند توييت يا مصاحبه اكتفا كردند، توضيح داد: 
براي مثال در فاجعه ياد ش��ده معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمه��وري توييتي زدند و انگش��ت مطالبه را به 
س��مت مجلس گرفتند كه چرا اليحه »حفظ كرامت و 
حمايت از زنان در برابر خشونت« را به مرحله تصويب و 
اجرا نمي رس��انند؟ اين نگاه حداقلي بود چراكه كاركرد 
دولت نبايد معطل يك اليحه بماند. كما اينكه تصويب 
اليحه مذكور نيز به تنهايي نمي تواند كمك كننده باشد 
و بايد كاركرد س��ازمان هايي نظير بهزيستي در عمل به 
وظيفه خود در رابطه با »خانه هاي امن« بررسي شود. در 
مجموع در موضوع قتل اين دختر جوان، توقعي بيشتر از 
دولت و مجلس مي رفت. وي اصالح نگرش و باور به زنان 
در نظام خانواده، رسانه و آموزش و پرورش را امري ضروري 
براي از بين بردن تعصبات منجر به خش��ونت عليه زنان 
دانست و گفت: اگر اين سه نظام كاركرد خود را به خوبي 
انجام دهند، مي توان گفت خشونت عليه زنان ريشه كن 
مي شود. در مرحله نخست نيازمند اصالح نگرش به زن در 
سطح فرهنگ عمومي جامعه هستيم كه اگر اين امر توسط 
نظام خانواده، رسانه و آموزش و پرورش اتفاق افتد مي توان 
اميدوار بود كه به طور ريشه اي خشونت عليه زنان را محو 
مي كنيم. البته نقش عامليت فردي زن در بروز خشونت 
عليه خود را نبايد ناديده گرفت چراكه زن موظف به رشد 
و آگاهي فردي خود است. عباس��پور با اشاره به اهميت 
تصويب هرچه سريع تر اليحه »حفظ كرامت و حمايت 
از زنان در برابر خشونت«، افزود: در قانونگذاري نيازمند 
تغييراتي هستيم. در برخي موارد نيز قوانين خوبي داريم 
اما اجرا نمي شوند يا اينكه نيازمند به روز رساني هستند. 
قريب به ۱۰ سال است كه اليحه حفظ كرامت و حمايت از 
زنان در برابر خشونت بين سه قوه در حال چرخش است. 
نمايندگان مجلس قول داده اند پس از اتمام بررسي اليحه 
بودجه۱4۰۱ اين اليحه در صحن علني بررسي شود و در 
اولويت كاري قرار گيرد كه اميدواريم شاهد اين امر باشيم.

گزارش
بهبهانه»روزجهانيزن«

زنان در گردباد »تعصبات مدرن«
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