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 گوشي هاي آيفون ۱۲ در بازار

 9 عضو شوراي شهر نامه اعتراضي نوشتند
 طرح جبران زيان اهالي جماران به هيات رييسه تقديم شد

 سامانه همتا اعالم كرد گوشي هاي آيفون ۱۲ 
مشكل رجيستري نخواهد داشت

يادداشت- 1

ايجاد شعبه ريالي صندوق 
توسعه ملي

به نظ��ر مي رس��د، موافقت 
مشروط مقام معظم رهبري 
با كاهش س��هم توسعه ملي 
از مح��ل ف��روش نف��ت در 
بودجه، حاوي نكات ويژه اي 
است كه مي بايست از منظر 
تحليلي مورد توجه و مداقه 
قرار بگيرد. واقع آن است كه 
صندوق هاي توسعه ملي در كشورهاي توسعه يافته 
و در حال توس��عه با اهداف گوناگون از جمله انتقال 
سرمايه به نسل هاي بعدي و ثبات اقتصادي تشكيل 
مي شوند، اما اين روند در كشور ما به گونه اي متفاوت 
محقق شده اس��ت. در واقع دولت ها همواره صندوق 
را به عنوان ظرفيتي در نظ��ر مي گيرند كه در مواقع 
مورد نياز بتوانند به دارايي هاي آن دست درازي كنند 
و براي امورات جاري و هزينه اي خود از آن بهره مند 
شوند. بنابراين موافقت مشروط با درخواست كاهش 
ورودي صندوق، اقدام درستي اس��ت. پيداست اگر 
برداش��تي از صندوق توس��عه ملي صورت مي گيرد 
بايد ورودي به صندوق بيشتر از خروجي آن باشد تا 
صندوق ها دچار رشد منفي نشوند. به عبارت روشنتر 
واريز به صندوق بيش از برداش��ت ها باشد. از آنجا كه 
واريز به صندوق توس��عه ملي به صورت ارزي است، 
ش��رط مقام رهبري شرط خوبي اس��ت، چرا كه اگر 
دول��ت حداقل 1ميليون بش��كه نفت ص��ادر نكند، 
جبران برداش��ت هاي متعدد از صندوق توسعه ملي 
ممكن نيست. از س��وي ديگر اين موافقت مشروط 
در حقيقت دس��ت دولت ها براي دس��تبرد زدن به 
صندوق بين النسلي توسعه را مي بندد. چون يكي از 
اقداماتي كه دولت ها و س��اختارهاي اجرايي همواره 
به دنبال آن بوده اند، اين بوده ك��ه درآمدهاي نفتي 
را خ��رج روزمرگي ها و ب��زرگ ك��ردن غيرضروري 
دولت كرده ان��د. اما نكته مغفول مان��ده در اين ميان 
آن اس��ت كه بنده معتق��دم صندوق توس��عه ملي 
بايد بخش ريالي هم داش��ته باشد تا بتواند بخشي از 
درآمدهاي برآمده از فروش نف��ت داخلي كه آن هم 
ثروت بين النسلي اس��ت و فعال تمامش بدون دليل 
موجه مصرف مي ش��ود را به صن��دوق واريز كند. به 
نظرم يكي از اصالحات ضروري در خصوص صندوق 
توس��عه ملي مرتبط با ايجاد همين ح��وزه ريالي در 
صندوق اس��ت. يعني اعالم ش��ود كه از سال جاري 
حداقل 30درصد فروش داخل��ي فرآورده هاي نفت، 
گاز، پتروشيمي به صندوق توسعه ملي واريز شود تا 
از آن براي سرمايه گذاري هاي ريالي كشور استفاده 
ش��ود. ضمن اينكه س��الي مثال 5درصد ه��م به اين 
واريزي هاي ريالي افزوده ش��ود. شاخصه اصلي اين 
شعبه ريالي صندوق توسعه ملي آن است كه اقتصاد 
ايران از ش��ر تبعات خطرناك تبدي��ل دالر به ريال و 
تس��عير دارايي هاي دولت نيز رها خواهد ش��د. چرا 
كه در صورت نياز به س��رمايه گذاري در داخل كشور 
مي توان از دارايي هاي ريالي صندوق بهره برد، بدون 
اينكه تبعات خطرناك آن ساير بخش هاي اقتصادي 
را تحت تاثير قرار دهد. اهمي��ت اين تصميم زماني 
برجسته تر مي شود كه بدانيم، تخصيص دارايي هاي 
ارزي به بخش هاي مختلف و تبديل اين دارايي هاي 
ارزي به ريال يكي از داليل اصلي توس��عه پايه پولي، 
رشد نقدينگي و افزايش تورم بوده است. از اين طريق، 
نظام بودجه ريزي كش��ور تغييرات اساس��ي خواهد 
كرد و در يك روند تدريجي روند كاهش وابس��تگي 
به درآمده��اي نفتي محقق خواهد ش��د. مثال، ابتدا 
20 تا30درصد، س��ال بعد 35درصد و سال بعد هم 
بيش��تر تا جايي كه به جايگاهي برس��يم كه حداقل 
دوس��وم فروش داخلي، نف��ت و گاز به اين حس��اب 
وارد ش��ود. ب��راي اين منظ��ور مواردي چ��ون، پول 
سوخت نيروگاه ها نيز بايد احتساب شود و از آن براي 
سرمايه گذاري هاي زيربنايي مثل بخش برق كشور 
كه سال هاي مظلوم واقع شده انجام شود. در واقع اين 
بودجه بايد براي توسعه انرژي هاي نو سرمايه گذاري 
ش��ود تا ايران در حوزه بهره وري در حوزه انرژي هم 
قدم هاي بلندي بردارد. مصرف بي رويه سوخت هاي 
فسيلي هر س��ال بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي 
كش��ور را هدر مي دهد، اين روند باي��د تغيير كند و 
مصرف انرژي در كشور بر اساس يك منطق درست 
انجام شود. حدود 10سال پيش مقام معظم رهبري 
توصي��ه كردن��د برنامه ريزي هاي زيربناي��ي بايد به 
گونه اي تنظيم ش��ود تا روند افسارگسيخته مصرف 
انرژي در كش��ور كنت��رل ش��ود.اما بوروكرات هاي 
بي خيال نس��بت به نس��ل اينده به اين توصيه هاي 
راهگش��ا توجه نكردند تا امروز مصرف س��وخت در 
كشور به وضعيتي رسيده كه ايرانيان چند برابر نياز 
عادي خود سوخت و انرژي مصرف مي كنند. بنابراين 
موافقت مش��روط رهبر معظم انقالب با درخواست 
بودجه اي دولت ب��راي كاهش واريز س��هم صندوق 
توس��عه ملي نكته قابل توجهي اس��ت. ضمن اينكه 
اميدوارم موضوع ايجاد شعبه ريالي صندوق توسعه 
ملي ني��ز مورد توج��ه تصميم س��ازان و تحليلگران 
قرار بگيرد ت��ا اقتصاد ايران با حداكثر پش��توانه هاي 
اقتصادي برنامه هاي خود رد مس��ير توسعه پايدار را 

دنبال كند. 

علي شمس اردكاني

 رييس كميسيون  انرژي مجلس از موافقت مشروط رهبر انقالب 
با كاهش سهم نفت در صندوق توسعه ملي از 38درصد به 20درصد خبر داد

تكليف منابع درآمدي بودجه روشن مي شود؟

 بخش خصوصي
 24 پيشنهاد  براي تناسب 
دخل و خرج ها در سال آتي 

ارايه كرد
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بودجه ۱400

 »تعادل« تاثير اخبار غيراقتصادي
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 بار سنگين مشكالت ساختاري
 بر دوش بانك مركزي

 داليل بروز تورم
 در ايران

 مزاياي تصويب
 »FATF « 

 آغاز روند اصالحي
 بازار سرمايه

 علت خودكشي كودكان
 نقص در سيستم است

مس��وول  مرك��زي  بان��ك 
سياس��ت هاي پول��ي و ارزي 
است و آنچه كه امروز در اقتصاد 
كش��ور اتفاق افت��اده را بانك 
مركزي ايجاد نكرده است. بانك 
مركزي مس��وول اين نيست 
كه مثاًل سياس��ت خارجي را 
تعيين كند و يا بحث هاي رواني 
جامعه را اصالح كند. آنچه كه بانك مركزي مس��ووليت 
آن را دارد، اين اس��ت كه خودش به نوسانات دامن نزند و 
نه اينكه بخواهد به جاي بازار تصميم بگيرد. اقتصاد ايران 
فقط اعمال بسته اي از سياست هاي پولي و مالي از سوي 
بانك مركزي نيست كه هر س��ال به عنوان نسخه پولي 
كشور بسته مي شود. اقتصاد آن بخش از ساختار جامعه 
اس��ت كه عالوه بر سياس��ت هاي پولي و بانكي، نيازمند 
سياست خارجي قوي، سياست داخلي يكدست، دولت 
چابك، همدلي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي، حمايت 
دستگاه قانون گذار و نظارت دستگاه قضايي است. رويكرد 
بانك مركزي در يك سال اخير، عمليات بازار باز و اجراي 
سياست هاي انقباضي براي مديريت نقدينگي بين بانكي 
از يك س��و و تثبيت نرخ ارز در راس��تاي سياس��ت هاي 
ضدتورمي از س��وي ديگر بوده است، رويكردي كه عالوه 
بر كارآيي باال در ابزارها و بازارهاي مالي، نيازمند مديريت 
دقيق و انعطاف پذير است. با اين حال، برخي هنوز تالش 
مي كنند با جناحي كردن مسائل اقتصادي كشور، صورت 
مس��اله را مخدوش كنند و افكار عمومي را به اين سمت 
ببرند كه اين صرف سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي 
اس��ت كه تورم باال، توليد كم و نقدينگي سرگردان را به 
دنبال داشته و نرخ ارز هم تابع سياست هاي بانك مركزي 
اس��ت. آنچه در بازار اتفاق مي افت��د، در حقيقت معلول 
مجموعه اي از مش��كالت داخلي و اقتصادي است. براي 
مثال، آيا وزارت راه و شهرسازي نسبت به قيمت هاي سر 
به فلك كشيده كنوني مسكن پاسخگو است؟ چرا كسي 
نمي آيد بگويد وزارت راه و شهرسازي چه كرده است كه 
قيمت ملك در اين سال ها چنين ش��ده است؟ و يا مثال 
قيمت خودرو كه اين اندازه تصاعدي باال رفته كه اتفاقًا قبل 
از نوسانات نرخ ارز هم بوده است، آيا وزارتخانه هاي مربوطه 
پاسخگو هستند؟ يا وقتي بيكاري و فشارهاي اقتصادي در 
كشور وجود دارد، آيا كسي پاسخگو است؟  اين ها مسائلي 
هستند كه در ساختار نظام تصميم گيري ايران وجود دارد 
و بانك مركزي نمي تواند يك تنه، اين س��اختار را اصالح 
كند كه هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و دولت كوچك 
شود؛ براي همين، بانك مركزي جور همه اين مشكالت 
را بايد بكشد كه اصال، چنين چيزي امكان پذير نيست. 
بانك مركزي مسوول سياست هاي پولي و ارزي خود است 
و آنچه كه اتفاق افتاده را بانك مركزي ايجاد نكرده است.

وقتي دولت بزرگ اس��ت هزينه هاي آن قابل كم شدن 
نيست.  ادامه در صفحه 3

چرا در ايران تكانه هاي تورمي 
پي در پ��ي وج��ود دارد؟علل 
مختلفي دارد. ولي تورم اخير در 
سال جاري به يك دليل عمده 
باز مي گردد. در س��ال جاري 
دولت با مصوب��ه قانوني بيش 
از 7ميلي��ارد دالر از صن��دوق 
توسعه ملي برداش��ت كرده و 
بانك مركزي ريال آن را در اختيار دولت قرار داده اس��ت. 
اما اين منابع به خاطر تحريم ها در خارج از كشور قفل بوده 
است و بانك مركزي اين پول را از حساب دولت به حساب 
خودش منتقل كرده، اما نتوانسته است، آنها را به داخل 
منتقل كند. اما ريالش را چاپ ك��رده و در اختيار دولت 
قرار داده اس��ت. در اين ميان دولت مي گويد كه كسري 
بودجه ندارد از بانك مركزي استقراضي نداشته است و از 
منابع صندوق توسعه ملي استفاده كرده است.ولي بانك 
مركزي معادل ريالي، 7ميليارد اسكناس چاپ كرده و در 
اختيار دولت قرار داده اس��ت. اين همان چاپ اسكناس 
بدون پشتوانه است. اين رويكرد بر اساس قرائتي خاص، 
كس��ري بودجه اي پنهان اس��ت. يعني پولي را كه بانك 
مركزي به دليل تحريم ها نمي تواند آزاد كند و به فروش 
برساند، تبديل به ريال شده و در اختيار دولت قرار گرفته 
ادامه در صفحه 5 است تا...  

موافقت رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي با تمديد بررسي لوايح 
در مجم��ع  »اف اي ت��ي اف« 
تش��خيص مصلح��ت نظام، 
يك��ي از خبره��اي خوبي بود 
كه منتشر شد. اين خبر ازآنجا 
اهميت پي��دا مي كند كه پس 
از به قدرت رسيدن آقاي »جو 
بايدن« رييس جمهور امريكا، احتم��ال لغو تحريم ها تا 
حدود زيادي وجود دارد. حال چنانچه ايران همچنان در 
ليست سياه »اف اي تي اف« قرار داشته باشد، اثر برداشته 
شدن احتمالي تحريم ها بسيار كم رنگ مي شود؛ چراكه 
با قرار داشتن در ليست س��ياه »اف اي تي اف« بانك هاي 
بين المللي همچنان با بانك هاي ايران كار نخواهند كرد. 
بااين حال، تمديد بررسي لوايح چهارگانه »اف اي تي اف« 
خبر خوبي است و در صورت بررسي هاي كارشناسانه اين 
اميد وجود دارد كه از ليست سياه خارج شويم وبتوانيم با 

بانك هاي بين المللي فعاليت داشته باشيم. 
 اما حالت ديگري در اين ميان متصوراست و آن اينكه در 
مورد بررسي يا تصويب لوايح »اف اي تي اف« تعلل كنيم و 
تالشي براي خروج از ليست سياه »اف اي تي اف« صورت 
نگيرد؛ آخرين ضربه به اقتصاد كشور است و همه راه هاي 
باريكي كه در...  ادامه در صفحه 5

با توجه به شرايط بنيادي بازار 
و اصالح عميقي كه در مهرماه 
و ش��هريورماه داش��تيم روند 
صع��ودي ب��ازار را پيش بيني 
مي كني��م ام��ا؛ در بلندمدت 
بايد به دومورد توجه داش��ت 
ه��ر روند صعودي با رس��يدن 
به مقاومت هاي اع��داد رواني 
شاخص يك اصالحي در بر خواهد داش��ت، مساله دوم 
بحث رفتار س��رمايه گذاران اس��ت كه س��رمايه گذاران 
حقيقي و خرد بازار در شهريورماه نزول شديدي را تجربه 
كردند و با حمايتي كه از سوي متولين بازار سهام صورت 
نگرفت هر اص��الح كوچكي منجر به بيش واكنش��ي و 
رفتارهاي هيجاني ش��د. اين مورد به رون��د منفي بازار و 
حجم معامالت كمك شاياني كرده، اين روزها شاهد نزول 
در بازارسهام نيستيم بلكه سهام روزانه ميان سهامداران 
جابه جا مي شود و پيش بيني مي شود كه با شروع هفته 
آينده روند صعودي بازار نيز آغاز گردد. هر س��ال بودجه 
تاثير بسيار عميقي بر روي بازار سرمايه و صنايع در نرخ 
حامل هاي انرژي، نحوه تامين مالي دول��ت، نرخ بهره و 
خوراك پتروشيمي و پااليشي ها مي گذارد و اين موارد نيز 
در بودجه مورد توجه س��رمايه گذاران قرار مي گيرد، اين 
سرمايه گذاران نيز با...  ادامه در صفحه 3

خودكش��ي اين روزها به يك 
معض��ل و آس��يب اجتماعي 
تبدي��ل ش��ده اس��ت. در اين 
بين ام��ا خودكش��ي كودكان 
فاجعه اي اس��ت كه نبايد بي 
تفاوت از كنار آن گذشت. اين 
اتف��اق معلول��ي از علت هاي 
فراوان اس��ت. يك كودك 12 
ساله وقتي دست به خودكش��ي مي زند آن هم با چنين 
روش هولناكي قطعا چيزي براي از دس��ت دادن نداشته 
است. به زندگي بسياري از كودكاني كه در اين مدت زمان 
كوتاه خودكشي كرده اند، نگاه كنيد. خيلي از آنها به داليل 
گوناگوني مرگ را به زندگي ترجيح داده اند. اما چه اتفاقي 
مي افتد كه يك كودك حتي فكر خودكش��ي به سرش 
مي زند. در گذشته هاي نه چندان دور ما هيچگاه شاهد 
چنين اتفاقاتي نبوديم، اما حاال خواندن خبر خودكشي 
كودكان هم مثل ديگر اخبار برايمان عادي ش��ده است. 
مساله فقط فقر مادي نيست، هر چند كه اين عامل هم 
در بسياري از خودكشي ها دخيل بوده، اما مساله مهم فقر 
فرهنگي پدر و مادر اس��ت، كودك 12 ساله اي كه با يك 
كلت كمري خودكشي مي كند، معلول علت هاي زيادي 
است، از جمله طالق پدر و مادر، اينكه والدين بدون اينكه 
آمادگي روحي و رواني داشته باشند...  ادامه در صفحه 8

يادداشت-8يادداشت-7

لوايحي كه دردي دوا نمي كنند ذات بي نظم بازار سرمايه
در خصوص بروز برخي نوسانات 
اخير و فش��ار باالي فروش در 
بورس و چراي��ي وقوع آن، قبل 
از هر نكته اي بايد به اين واقعيت 
اشاره ش��ود كه بطور كلي ذات 
بازاره��اي مالي مبتني بر نظام 
علت و معلولي مستقيم نيست 
و مس��ائل مرتبط با بازارها در 
واقع چند علتي هستند. اما اگر بخواهيم تحليل و تفسيري 
در خصوص نوسانات اخير بورس ارايه كنيم، مي توان به 
مواردي از اين دست اشاره كرد، قيمت سهام برخي افراد 
كه در نمودارهاي زيان ده قرار داش��ت، امروز در مس��ير 
رش��د قرار گرفته و طبيعي است صاحبانشان تصميم به 
فروش سهامشان بگيرند. گروه ديگري از افراد نيز وقتي 
قيمت هاي س��هام دچار نزول شديد ش��ده بود، اقدام به 
خريد سهام كرده بودند. اين افراد بطور ميانگين، حدود30 
درصد س��ود را تجربه مي كنند. اين طي��ف از مخاطبان 
بورس نيز بازار را با دقت رصد مي كنند تا با كوچك ترين 
نش��انه هاي احتمالي از نزول ش��اخص ها اقدام به فروش 
س��هام كنند. اين روند به صورت دومينو وار، فشار فروش 
را در كل بازار افزايش مي دهند. به نظرم شاخص مي تواند 

مدتي استراحت كند و در مس��ير اصالح قرار بگيرد. اين 
اصالح تا ش��اخص 1ميليون و 400هزار واحدي تبعات 
خاصي را در بازار نخواهد داشت. اميدوارم وقتي شاخص 
به محدوده مورد نظر رسيد، فش��ار فروش و ترس فعاالن 
بازار به درجه اي نرسد كه بازار غيرقابل كنترل شود. همه 
اميدوار هس��تيم كه بازارگردانان جدي��دي كه متوليان 
بورس به كار گرفته اند، بتوانند وظايف خود را به درستي 
انجام دهند تا بازار دوره اي از ثبات را در پيش داشته باشد. 
از سوي ديگر بودجه 1400كل كشور بودجه اي تورمي و 
غير قابل وصول است. اعدادي كه در بخش درآمدها لحاظ 
شده كمترين همخواني را با واقعيات اقتصادي ندارد. اين 
روند احتمال بروز كسري بودجه گس��ترده در بودجه را 
محتمل مي كند. چنانچه اين اع��داد و ارقام كه به عنوان 
كسري بودجه سال1400 در اقتصاد ايجاد شوند، در سال 
آينده دامنه هاي افزونتري از رشد تورم را تجربه خواهيم 
كرد. بدون ترديد بورس ه��م به اين فعل و انفعال واكنش 
نشان خواهد داد. شخصا فكر مي كنم اگر با همين رويه در 
خصوص كسري بودجه و... روبه رو باشيم و از سوي ديگر 
برخي تحركات گروه هاي تندرو در كشور منجر به تداوم 
تحريم ها و عدم احياي برجام ش��ود، ش��اخص طي 6ماه 
آينده به طور...  ادامه در صفحه 3

ب��ا رويك��رد تحليل��ي حقوق 
اقتصادي ب��ه اليحه اصالحي 
تملك آپارتمان ها تهيه ش��ده 
در ق��وه مجري��ه، باي��د گفت 
كه پذي��رش برخ��ي خدمات 
و ش��غل ها در آپارتمان ه��اي 
مس��كوني به دليل ش��رايط 
مش��كالت  و  س��اختاري 
موجود گريز ناپذي��ر بوده و اي��ن همه ني��روي جوان و 
فعاليت و ش��غل و خدمات را نمي توان در تعداد محدود 
مراكز تج��اري و اداري جا داد.  رش��د آپارتمان نش��يني 
و اس��تفاده از آپارتمان هاي مس��كوني براي بسياري از 
ش��غل ها مانند مطب پزش��كان، دفتر وكالت و خدمات 
مختلف در س��ال هاي اخير پديده قاب��ل توجهي بوده و 
در بس��ياري موارد، دولت و نهادهاي قانون��ي و نظارتي، 
چاره اي جز پذيرش اين واقعيت نداشته اند كه شغل هاي 
مختلف همچنان در س��اختمان هاي مس��كوني به كار 
خود ادامه دهن��د و با رعايت برخ��ي مالحظات و حفظ 
حقوق س��اير واحد ها امكان ادامه فعاليت داشته باشند. 
زيرا در سال هاي اخير با افزايش بي رويه قيمت مسكن، 
ساختمان هاي مسكوني، اداري، تجاري و كاهش قدرت 

خريد مردم و نداشتن سرمايه كافي، بسياري از جواناني 
كه تازه فارغ التحصيل شده و وارد بازار كار شده اند، امكان 
خريد يا اجاره واحدهاي تجاري و اداري را نداش��ته اند و 
درآمد و ارزش افزوده فعاليت آنها متناسب با رشد سطح 
اجاره ها و قيمت مسكن و س��اختمان نبوده است. ليكن 
اخيرا با موضوع اصالح قانون تملك آپارتمان ها و اليحه 
تهيه شده در كميسيون لوايح قوه مجريه با نام اليحه نحوه 
تملك و اداره آپارتمان ها كه در آن، برخي ش��غل ها ملزم 
به اجاره يا خريد آپارتمان اداري و تجاري هستند و امكان 
اس��تفاده از آپارتمان هاي مس��كوني را نخواهند داشت؛ 
چالش ها و مشكالت فراواني به نظر حادث مي گردد. اين 
موضوع اوال نه تنها قيمت آپارتمان هاي اداري و تجاري را 
به شدت افزايش مي دهد و برخورداري از آپارتمان تجاري 
و اداري، عمال نوعي رانت براي كس��اني خواهد بود كه از 
س��رمايه و توان پرداخت كافي براي ادامه شغل خود دارا 
هستند و در نتيجه عده اي از اش��خاص كه از ساختمان 
اداري و تجاري لوكس تري برخوردار هستند، از فرصت 
بيش��تري برخوردار خواهند ب��ود و از درآمد بيش��تري 
بهره مند مي گردند؛ ثانيا به اقتضاي آن و با تمركز به ثروت 
افراد به لحاظ اجبار اس��تفاده از اماكن تجاري براي اين 
ادامه در صفحه 7 مشاغل، در نتيجه حركت به...  

شريف نظام مافيمحمدحسين اديب

رضا غني پور

محمدقلي يوسفي

مريم دهقان

مصطفي اقليماعليرضا تاج بر

 صفحه 2 

اليحه بودج��ه 1400 زي��ر ذره بين ات��اق تهران 
قرار گرفت. در اين نشس��ت، فع��االن اقتصادي و 
تحليلگران ب��ه ارقام درآمدي ومصارف اين س��ند 
مالي ايراداتي وارد ك��رده و از افزايش هزينه دولتي 
انتقاد كردند. آنها وضعيت بودجه س��ال 1400 را 
نگران كننده توصيف كردند وخواستار اصالح رشد 
هزينه هاي جاري كه به ميزان 46 درصد در بودجه 
سال آتي پيش بيني شده، ش��دند. آنها درخواست 
كردند، از فروش اوراق ب��راي تامين هزينه جاري 
صفحه 7 را بخوانيد خودداري شود.  

نه افزايش بي پشتوانه ماليات، نه برداشت بي حساب از صندوق توسعه



با گذش��ت دو هفته از زمان تحوي��ل اليحه بودجه 
سال 1400 به مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان 
مجلس آماده بررسي كليات طرح پيشنهادي دولت 
مي شوند و در اين چارچوب تصاوير دقيق تري از آنچه 
دولت براي درآمدهاي خود پيش بيني كرده مشخص 
مي شود، تصاويري كه بخشي از آن در چارچوب پاسخ 
رهبر معظم انقالب به نامه رييس جمهوري مشخص 

شده است.
هرچند اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با اما و اگرها 
و مشكالت جدي در حوزه تامين منابع درآمدي دولت 
مواجه بوده ام��ا ترديدها در رابطه با تصوير احتمالي 
پيش روي اقتصاد ايران در سال آينده بيشتر نيز شده 
است. دولت در اليحه سال 1400 پيش بيني كرده كه 
از محل فروش نفت، حدود 200 هزار ميليارد تومان 
درآمد كس��ب كند و اين به معناي آن خواهد بود كه 
بايد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت با نرخ تبديل دالر 
11 هزار و 500 تومان به فروش برسد. پيش بيني اي 
كه با توجه به ش��رايط فعلي اقتصاد كش��ور، چندان 
عملياتي به نظر نمي رسد. در سال جاري، با توجه به 
تداوم تحريم هاي همه جانبه امريكا و شيوع ويروس 
كرونا كه ب��ه كاهش تقاض��ا و قيم��ت در بازارهاي 
جهاني منجر شد، دولت عمال نتواست به درآمدهاي 
پيش بيني شده در سال جاري دست يابد و در بعضي 
ماه ها، حتي ميزان درآم��د نفتي به صفر نيز نزديك 
ش��د. در چنين فضايي پيش بيني دولت از افزايش 
چند برابري درآمد نفت در سال آينده با چالش جديد 
و ترديد نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي 
مواجه شده اس��ت. دولت در روزهاي گذشته رسما 
اعالم كرد كه دليل افزايش درآمد پيش بيني شده در 
بودجه، خوشبيني به لغو تحريم هاست. روز گذشته، 
رسما با شمارش آراي الكترال در امريكا، جو بايدن به 
عنوان رييس جمهور جديد امريكا شناخته شد و به 
اين ترتيب او كار خود در كاخ سفيد را از ابتداي بهمن 
ماه آغاز خواهد كرد. بايدن وعده داده كه به برجام باز 
مي گردد و به اين ترتيب تحريم ها عليه اقتصاد ايران 

بار ديگر به شكل جدي كاهش خواهد يافت. 
رييس جمهور ايران نيز در نشست خبري روز دوشنبه 
خود اعالم كرد در صورتي كه تمام طرف هاي برجام 
به تعهدات خود بازگردند و تحريم ها را كنار بگذارند، 
ايران مشكلي براي عمل به تعهداتش ندارد و به اين 
ترتيب برجام بار ديگر اجرايي خواهد شد. در چنين 
بس��تري دولت اميدوار اس��ت كه فروش روزانه 2.3 
ميليون بش��كه اي نفت بار ديگر امكان پذير شود. در 
اين بين ابهام هاي باقي مانده در مسير بازگشت امريكا 
به برجام و مخالفت هاي داخلي و خارجي كه در اين 
مس��ير وجود دارد، نقشه پيش بيني ش��ده دولت را 
چالش مواجه كرده و از اين رو  سرنوشت كليات بودجه 
نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفته اس��ت و مش��خص 

نيست آيا مجلس آن را تاييد خواهد كرد يا خير.

     معماي منابع صندوق توسعه
يكي از اصلي ترين م��واردي كه در چارچوب بودجه 
س��االنه اهميت فراواني دارد، سهم صندوق توسعه 
ملي از درآمدهاي نفتي است. بر اساس برنامه ششم 
توس��عه، در س��ال 1400، دولت باي��د 38 درصد از 
منابع درآمدي حاصل از فروش نفت را به حساب اين 
صندوق واريز كند اما با توجه به تحريم ها و مشكالت 
اقتصادي، در سال هاي گذشته دولت با دريافت مجوز 
از مقام معظم رهبري، تنها 20 درصد از سهم صندوق 
را واريز كرده و مابقي را براي اداره كشور از اين صندوق 
قرض كرده اس��ت. به دنبال تداوم ش��رايط تحريم، 
رييس جمهوري براي بودجه س��ال آين��ده نيز اين 
درخواست را از رهبر معظم انقالب مطرح كرده و حاال 

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس از موافقت رهبري 
با اين درخواست به شرط عمل به دو موضوع مهم خبر 
داده است.مالك ش��ريعتي نياسر در توضيح جلسه 
ديروز كميس��يون انرژي، بيان كرد: در جلسه امروز 
كميسيون، رييس كميسيون به نامه اي اشاره كردند 
كه از دفتر رهبر معظم انقالب خطاب به رييس جمهور 
در ارتباط با اليحه بودجه 1400 ارسال شده و پاسخي 
است به درخواست قبلي ايشان به تاريخ ششم آذرماه 
كه رييس جمهور از رهبر معظم انقالب درخواس��ت 
كرده بودند كه با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از 
محل فروش نفت در سال 1400 از 38 درصد به 20 

درصد موافقت كنند.
وي در ادامه اظهار كرد: از آنجا كه طبق برنامه ششم 
سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت در سال 
1400 بايد به 38 درصد مي رسيد، اما طبق سال هاي 
گذشته كه تحريم برقرار است و كاهش صادرات نفت 
را داريم رييس جمهور امس��ال مستقيما از رهبري 
درخواست كردند تا با كاهش سهم صندوق از محل 

فروش نفت به 20 درصد موافقت كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: رييس 
دفتر رهبر انقالب نيز بر اساس نامه اي كه دكتر عباسي 
در جلسه قرائت كردند اعالم داشته كه پاسخ رهبري 
به اين شرح اس��ت كه: مقام معظم رهبري با كاهش 
سهم صندوق مش��روط به رعايت شرايطي موافقت 
كردند كه س��هم صندوق از 38 درصد به 20 درصد 
كاهش پيدا كند. آن دو ش��رط اصلي عبارت است از 
اينكه اوال س��هم صندوق توسعه ملي از محل فروش 
نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر يك ميليون بشكه 
در روز 38 درصد منظور ش��ود و كليه تسهيالت سر 
رسيد شده دولت از صندوق توسعه ملي از محل سهم 
دولت از مازاد مذكور بازپرداخت گردد. شرط دوم اين 
است كه كليه مصارفي كه در بودجه سال ۹۹ از محل 
منابع صندوق توس��عه ملي تامين مالي گرديده در 
بودجه سال 1400 بايد از محل منابع بودجه عمومي 
تامين مالي شود و برداشت از منابع صندوق توسعه 
ملي براي مصارف بودجه س��ال 1400 در اين موارد 
مجاز نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: نتيجه اين بحث 
اين ش��د كه دولت هر برنامه ريزي كه براي صادرات 

و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف يك ميليون 
بشكه در روز مي تواند روي 80 درصد منابع حاصل از 
آن حساب كند و تا فروش روزانه يك ميليون بشكه 
بايد 20 درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه 
ملي واريز كن��د و باالي يك ميليون بش��كه در روز 
هرچقدر هم كه صادرات داشته باشد؛ بايد به صندوق 
توسعه ملي واريز كند چرا كه بخشي از آن 38 درصد از 
سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت براساس 
برنامه ششم توسعه در سال 1400 مي باشد و مابقي 
هم به جهت تسويه مطالبات صندوق از دولت بوده كه 

سر رسيد آن فرا رسيده و بايد واريز شود.
ش��ريعتي در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
مطالبات صندوق از دولت رقم بااليي مي باشد، قاعدتا 
دولت هر چقدر در س��ال آينده بتواند نفت بفروشد 
فقط تا سقف يك ميليون بش��كه در روز را مي تواند 
روي آن حس��اب كند. نكته بعدي مصارفي است كه 
از محل منابع صندوق توس��عه ملي پيش بيني شده 
است و رقم بااليي بيش از 5/2 ميليارد دالر در بودجه 
پيشنهادي دولت است. اما طبق دستور رهبري بايد 
منابع اي��ن مصارف در س��ال 1400 از محل بودجه 

عمومي تامين مالي شود.
وي افزود: براي اعمال موارد مدنظر رهبري در اليحه 
بودجه، دول��ت بايد تغييرات اساس��ي اعمال كند و 
قاعدتا دولت بايد يك اصالحيه ناظر به اين موارد در 

اسرع وقت به مجلس ارسال كند.

    چالش در درآمدهاي مالياتي
در كنار موضوع نفت، وضعيت درآمدهاي دولت در 
حوزه ماليات نيز به محل چالش��ي جديد بدل شده 
اس��ت. با توجه به نامشخص بودن س��اختار اصالح 
قوانين مالياتي از يك سو و فشاري كه بر كسب و كارها 
در مدت شيوع ويروس كرونا به وجود آمده، مشخص 
نيست كه افزايش درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده 

در بودجه تا چه ميزان قابل تحقق خواهد بود.
در اين بس��تر، فعاالن بخش خصوص��ي در روزهاي 
گذش��ته به انتق��اد از توق��ع دولت ب��راي افزايش 
درآمدهاي ماليات��ي پرداخته اند و معتقدند با توجه 
ب��ه اينكه هنوز بس��تر الزم براي جلوگي��ري از فرار 

مالياتي ب��ه وجود نيامده، افزايش ماليات، فش��ار بر 
فعاالن اقتصادي شناسنامه دار را افزايش مي دهد و 
تحت تاثير دشواري هاي موجود، توليدكنندگان زيان 
خواهند كرد. به دنبال به وج��ود آمدن اين ابهام ها، 
حاال وزير اقتصاد در پاسخ به انتقادات و ابهام ها گفته 
ماليات بدون مبنا افزايش پيدا نخواهد كرد. دژپسند 
گفته: اگر نتوانيم پايه هاي جديد مالياتي را به نحوي 
كه در سال 1400 براي خزانه قابل دسترس باشد، 
تعريف كنيم و يا بخش��ي از معافيت هاي مالياتي را 
خاتمه ببخش��يم، حتما مخالف افزايش درآمدهاي 
مالياتي نس��بت به رقم پيش��نهاد ش��ده در بودجه 
هستيم. دژپسند با بيان اينكه به عنوان وزير اقتصاد 
مخالف برخي نظرات اعالم شده در خصوص افزايش 
درآمدهاي مالياتي در بودجه س��ال 1400 اس��ت، 
تصريح كرد: در شرايط عدم تعريف پايه هاي جديد 
و يا كاهش معافيت هاي مالياتي، چنين افزايشي، به 
معناي افزايش فش��ار به بخش خصوصي واقعي آن 
هم در ش��رايط كرونايي اس��ت.وزير اقتصاد با اشاره 
به عملكرد فوق العاده س��ازمان امور مالياتي در سال 
13۹8 در تحقق بي��ش از 102 درصدي درآمدهاي 
مالياتي و تحقق بيش از 100 درصدي هشت دوازدهِم 
اين درآمدها در سالجاري، آن هم بدون فشار به اقشار 
آسيب پذير و موديان خوش حساب گفت: براي تحقق 
همين درآمدها نيز، ما از طريق سياس��ت ها و تدابير 
اتخاذ شده براي وصول معوقات مالياتي و جلوگيري از 
فرار مالياتي اقدام كرديم.وزير اقتصاد با اشاره به اينكه 
حدود 40 درصد GDP كشور، از ماليات معاف است، 
در رابطه با اليحه پيشنهادي بودجه 1400 كل كشور 
بر اهميت اين موضوع كه هيچ تعهد هزينه اي جديدي 
براي بودجه ايجاد نشود، سقف هزينه ها افزايش نيابد 
و درآمدهاي مالياتي به گونه اي باش��د كه در س��ال 

1400 در دسترس باشد، تاكيد كرد.
با توجه به شرط هاي مهم مقام معظم رهبري و تاكيد 
وزير اقتصاد بر لزوم حمايت از كس��ب و كارها، بايد 
ديد دولت در حوزه فروش نفت و دريافت ماليات چه 
سياس��ت هايي را در دستور كار قرار خواهد داد و اگر 
بنا بر اصالح اليحه بودجه است، اين اصالحات در چه 
زماني و به چه شكل به تصويب مجلس خواهد رسيد.
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جديدترين پاسخ رهبري 
انقالب به چند استفتا

رهبر معظم انقالب اس��المي به سواالت مطرح شده از 
ايشان در موضوعات مبتال به جامعه پاسخ دادند. متن 
پاسخ هاي حضرت آيت اهلل خامنه اي به شرح ذيل است: 

 
   خريد و فروش سهام در بورس ايران و خارج 

از كشور
سوال۱: خريد و فروش سهام در بورس جمهوري 
اسالمي ايران يا خارج از كشور چه حكمي دارد؟

ج�واب: به طور كل��ي فعاليت در ب��ورس جمهوري 
اسالمي ايران با رعايت قوانين مربوطه، اشكال ندارد و در 
بورس هاي خارج از ايران، اگر با رعايت مقررات مربوطه 
و طبق موازين ش��رعي باشد )مثاًل ربوي نباشد، سهام 
شركت هاي داراي فعاليت حرام، مانند شراب و خوك 

نباشد(، اشكال ندارد.

    برگزاري مسابقات اينترنتي
سوال2: بازي هايي اينترنتي راه اندازي شده كه 
براي ورود به بازي بايد مبلغي پرداخت شود و اگر 
برنده شديد جايزه به شما تعلق مي گيرد، آيا چنين 

بازي هايي حكم قمار دارد؟
ج�واب: اگ��ر برگزاركنن��ده مس��ابقه مبلغ��ي از 
شركت كنندگان به عنوان حق الزحمه و شرط شركت 
در مسابقه براي خودش دريافت كند و بعد از مالكيت، با 

مال خود جايزه پرداخت كند، اشكال ندارد.

    شستن به روش بخارشوي
سوال۳: آيا شستن به روش بخارشوي نجاست 

را از بين مي برد؟
جواب: براي تطهير چيز نجس بايد پس از برطرف كردن 
عين نجاست، دوبار با آب قليل يا يك بار با آب كر شسته 

شود و بخارشويي، نجاست را تطهير نمي كند.

    نماز در محل تحصيل
س�وال۴: آيا محل تحصيل دانش�جويي كه در 
خوابگاه است، به صورتي كه پنج روز در هفته در 
محل تحصيل زندگي مي كند، حكم وطن را دارد؟

جواب: محل تحصيل يا زندگي موقت، وطن نيست، 
البته اگر بنا دارد حداقل يك سال بطوري اقامت داشته 
باشد كه عرفا مسافر محسوب نشود، بدون نياز به قصد 

اقامت ده روزه، نماز تمام است.

    خمس سهام
س�وال۵: اگر با درآمد بين سال در بورس، سهام 
خري�د و فروش كني�م، آيا ب�ه آن خمس تعلق 

مي گيرد؟
جواب: در فرض سوال سر سال خمسي بايد قيمت روز 
سهام در بورس، محاسبه شده و خمس آن پرداخت شود.

    صله رحم با افراد نامحرم فاميل
س�وال۶: با توجه به اهميت صله رحم در اسالم، 
نس�بت به خويش�ان نامحرم مانند پسر عمو و 
دختر عمو، چگونه مي توان به اين فريضه ديني 

عمل كرد؟
جواب: اگر خويش��ان نسبي با هم قطع رابطه نكنند و 
احيانا با مراعات ضوابط ش��رعي از حال يكديگر با خبر 
شوند و به خصوص در مشكالت به ياري يكديگر بشتابند، 
به وظيفه صله رحم عمل كرده اند؛ براي انجام صله رحم، 

الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقيم شرط نيست.

  حدود اطاعت از والدين
س�وال۷: اطاعت از پدر و مادر در چه حدي الزم 

است؟
جواب: اگر امر پدر و مادر نسبت به كاري باشد كه از نظر 
شرعي ممنوع نيست، س��زاوار است امر ايشان اطاعت 
شود مگر اينكه اطاعت نكردن موجب اذيت قابل توجه 
آنها شود كه در اين صورت نبايد با امر آنها مخالفت شود.

   هزينه تحصيل فرزند
سوال۸: آيا هزينه تحصيل فرزند واجب النفقه، 

بر عهده پدر است؟
جواب: اگر فرزند توانايي مالي ندارد، در حّدي كه عرفا از 
نيازهاي الزم زندگي محسوب مي شود، مانند تحصيالت 

مقدماتي، بر عهده پدر است.

  كسب درآمد از طريق سبدگرداني
س�وال۹: اگر فردي كه در معامالت بورس اوراق 
بهادار تخصص ندارد، س�رمايه اش را در اختيار 
اينجانب قرار دهد كه براي او سهام شركت هاي 
بورس�ي را خريد و فروش كنم و مقداري از سود 
حاصل از معامالت را به او بدهم؛ آيا درآمد حاصل 
از اين نوع معامالت كه اصطالحاً به آن سبدگرداني 

گفته مي شود، اشكال دارد؟
جواب: اگر صاحب س��رمايه به ش��ما وكال��ت دهد با 
س��رمايه اش در معامالت بورس درآمد كسب كنيد و 
مقدار مشخصي از سود را به او و بقيه را بابت حق الزحمه 
خود برداريد، اشكال ندارد، البته اگر قانوني در اين مورد 

وجود دارد، بايد رعايت شود.

    ميزان نفقه
سوال ۱۰: 

۱( نفقه زن كه بر ش�وهر واجب است، چه مقدار 
است؟

2( آيا نفقه اي كه زن از ش�وهر دريافت مي كند، 
در صورتي كه تا پايان سال خمسي باقي بماند، 

خمس دارد؟
جواب: ۱( نفقه واجب زن عبارت است از هر آنچه زن بطور 
متعارف به آن احتياج دارد، مانند غذا و وسايل مورد نياز آن، 
لباس، مسكن، هزينه درمان بيماري هاي متعارف و نظافت 

و ... به مقدار و كيفيتي كه براي امثال او متعارف است.
2( نفقه خمس ندارد، هر چند احتياط مستحب است كه 

اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.
ادامه در صفحه ۳

عضويت در اف اي تي اف بازار 
ارز را آرام مي كند؟

يك اقتصاددان گفت: بانك مركزي مسوول سياست هاي 
پولي و ارزي اس��ت و آنچه كه امروز در اقتصاد كش��ور 
اتفاق افتاده را بانك مركزي ايجاد نكرده است.اقتصاد 
ايران فقط اعمال بسته اي از سياست هاي پولي و مالي 
از س��وي بانك مركزي نيست كه هر س��ال به عنوان 
نسخه پولي كشور بس��ته مي شود. اقتصاد آن بخش از 
ساختار جامعه است كه عالوه بر سياست هاي پولي و 
بانكي، نيازمند سياست خارجي قوي، سياست داخلي 
يكدست، دولت چابك، همدلي و هماهنگي دستگاه هاي 
اجرايي، حمايت دستگاه قانون گذار و نظارت دستگاه 
قضايي است.رويكرد بانك مركزي در يك سال اخير، 
عمليات بازار باز و اجراي سياس��ت هاي انقباضي براي 
مديريت نقدينگي بين بانكي از يك سو و تثبيت نرخ 
ارز در راستاي سياست هاي ضدتورمي از سوي ديگر 
بوده است، رويكردي كه عالوه بر كارآيي باال در ابزارها 
و بازارهاي مالي، نيازمند مديريت دقيق و انعطاف پذير 
است. با اين حال، برخي هنوز تالش مي كنند با جناحي 
كردن مسائل اقتصادي كشور، صورت مساله را مخدوش 
كنند و افكار عمومي را به اين سمت ببرند كه اين صرف 
سياست هاي پولي و مالي بانك مركزي است كه تورم باال، 
توليد كم و نقدينگي سرگردان را به دنبال داشته و نرخ 
ارز هم تابع سياست هاي بانك مركزي است.محمدقلي 
يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه با رد اين ادعاها اظهار 
كرد: بانك مركزي مسوول اين نيست كه مثاًل سياست 
خارجي را تعيين كند يا بحث هاي رواني جامعه را اصالح 
كند. آنچه كه بانك مركزي مس��ووليت آن را دارد، اين 
است كه خودش به نوسانات دامن نزند و نه اينكه بخواهد 

به جاي بازار تصميم بگيرد.
وي ادامه داد: آنچ��ه در بازار اتفاق مي افتد، در حقيقت 
معلول مجموعه اي از مش��كالت داخل��ي و اقتصادي 
اس��ت. براي مثال، آيا وزارت راه و شهرسازي نسبت به 
قيمت هاي سر به فلك كشيده كنوني مسكن پاسخگو 
است؟ چرا كسي نمي آيد بگويد وزارت راه و شهرسازي 
چه كرده است كه قيمت ملك در اين سال ها چنين شده 
است؟ يا مثال قيمت خودرو كه اين اندازه تصاعدي باال 
رفته كه اتفاقًا قبل از نوسانات نرخ ارز هم بوده است، آيا 
وزارتخانه هاي مربوطه پاسخگو هستند؟ يا وقتي بيكاري 
و فشارهاي اقتصادي در كش��ور وجود دارد، آيا كسي 
پاسخگو است؟اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بنابراين، 
اينها مسائلي هستند كه در ساختار نظام تصميم گيري 
ايران وجود دارد و بانك مركزي نمي تواند يك تنه، اين 
ساختار را اصالح كند كه هزينه هاي دولت كاهش پيدا 
كند و دولت كوچك ش��ود؛ براي همين، بانك مركزي 
جور همه اين مش��كالت را بايد بكشد كه اصال، چنين 
چيزي امكان پذير نيست.يوسفي با اشاره به مشكالت 
كالن ساختاري و تاريخي اقتصاد ايران، تاكيد كرد: بانك 
مركزي مسوول سياست هاي پولي و ارزي خود است و 
آنچه كه اتفاق افتاده را بانك مركزي ايجاد نكرده است.وي 
با بيان اينكه يكي از مشكالت ساختاري ما بزرگ بودن 
ساختار دولت است، خاطرنشان كرد: وقتي دولت بزرگ 
است هزينه هاي آن قابل كم شدن نيست. در نتيجه، براي 
تامين هزينه ها خود دولت بايد به دنبال منابع درآمدي 
باشد. اين چه ربطي به بانك مركزي دارد؟ معلوم است در 
چنين شرايطي نقدينگي زياد مي شود، چون دولت به هر 
شكلي ناچار است كه منابع خود را تامين كند.اين استاد 
دانشگاه اضافه كرد: بايد واقع بين  باشيم. بانك مركزي 
نمي تواند اشتباهاتي كه در دهه هاي اخير براي اقتصاد 
كشور رخ داده است را به تنهايي پاسخ دهد.وي با بيان 
اينكه افزايش يا كاهش نرخ ارز براي واردكنندگان بزرگ 
مشكلي ايجاد نمي كند، گفت: شما حساب كنيد اگر ارز 
به 40 هزارتومان هم برسد باز براي آن وارد كننده اي كه 
مي خواهد خودروي لوك��س را از خارج بخرد و در بازار 
ايران به فروش برساند، به صرفه است. بنابراين تا زماني 
كه انتظار داريم بانك مركزي همه مشكالت را حل كند، 
اين مشكالت س��ر جاي خودش خواهد بود.يوسفي با 
اشاره به اينكه كار بانك مركزي مديريت عرضه و تقاضاي 
پول اس��ت، اظهار كرد: در مورد فشارهاي اقتصادي و 
بدنه بزرگ دولت كه هزينه هاي آن هر روز باال مي رود، 
بانك مركزي سر خود يا از روي ميل، اقدام به چاپ پول 
نمي كند بلكه ناچار است و اين سياست ها هستند كه 
در اين مواقع حكم مي كنند.اين اقتصاددان با تاكيد بر 
اينكه اقدامات بانك مركزي بدون هماهنگي و همراهي 
ديگر دس��تگاه هاي اقتصادي كشور از جمله در بخش 
توليد، كارساز نخواهد بود، ادامه داد: فرض كنيد كه بانك 
مركزي بخواهد نرخ ارز را به 10 هزار تومان برساند، آيا 
قيمت ملك و قيمت خودرو و برنج و گوشت كاهش پيدا 
مي كند؟ جواب اين است، به هيچ عنوان. چرا كه افزايش 
قيمت ها در بس��تر چهل ساله اتفاق افتاده و مشكالت 
عديده اي كه جامعه با آن روبرو اس��ت، از جمله اينكه 
توليد كاهش پيدا كرده و كسي انگيزه توليد ندارد و همه 
به فعاليت هاي سوداگرانه، تجارت و داللي روي آورده اند، 
ناش��ي از اتفاقاتي اس��ت كه بيرون از بانك مركزي رخ 
مي دهد.يوسفي يكي از مشكالت اقتصادي ما را چالش 
انتقال ارز به كشور دانست و گفت: اين طبيعي است كه 
همچنان تقاضا براي ارز افرايش پيدا كند در حالي كه 
عرضه ارز هم كم است. من حتي فكر نمي كنم كه دولت 
جديد امريكا هم بتواند مشكل راحل كند. چرا كه ما حتي 
هنوز عضو FATF  نيستيم و بنابراين، چگونه مي توانيم 
انتظار داشته باشيم پول از طريق كانال رسمي انتقال پيدا 
كند؛ حتي قبل از ترامپ، يعني در دوره اوباما كه او هم 
نمي توانست به صورت رسمي ارز به ايران بدهد، چرا كه 
نمي توانست قوانين بين المللي را كه تغيير دهد. بنابراين 
از طريق هواپيما مطالبات مالي ما را به ايران فرستاد.وي 
درباره اينكه چرا با وجود اين شرايط، ما هنوز عضو گروه 
ويژه اقدام مالي FATF نيس��تيم و اين امر چه تاثيري 
روي نرخ ارز در داخل مي گذارد، تصريح كرد: بخشي از 
مشكل به داخل ايران باز مي گردد كه هنوز عضو اين نهاد 
بين المللي نيستيم. از طرفي هم، هنوز در ايجاد تعامل 
درست با دنيا موفق نبوده ايم و در نتيجه صادرات افزايش 
پيدا نمي كند. لذا در حالي كه نيازهاي ارزي مان بسيار 
باالست، اما درآمد ارزي مان زياد نيست، پس طبيعي 
است كه اين امر باعث افزايش نرخ ارز در داخل مي شود.

نه افزايش بي پشتوانه ماليات، نه برداشت بي حساب از صندوق توسعه

تكليفمنابعدرآمديبودجهروشنميشود؟

يك سخنگوي اتحاديه اروپا: جهانگيري: 

برجسته شدن فسادها
نبايد سالمت نظام اداري را زير سوال ببرد

تعويق نشست ايران و اروپا
تاثيري بر  برجام ندارد

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار شد.اس��حاق جهانگيري 
در اين جلس��ه با تاكيد بر اينكه سالمت نظام اداري كشور 
نيازمند برخورد ريشه اي با تخلفات و مسدود كردن روزنه ها 
و گلوگاه هاي فساد است گفت: دولت در همين راستا از چند 
سال پيش ستادي را براي شناسايي گلوگاه هاي فساد در 
دولت تشكيل داده است و دستگاه هاي اجرايي نيز مكلف 
ش��ده اند كارگروهي را به صورت مستمر براي شناسايي و 
مسدود سازي گلوگاه هاي فساد تشكيل دهند. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس سازمان امور اداري 
و استخدامي كشور در خصوص نتايج طرح سنجش ادراك 
جامعه درباره سالمت و فساد اداري در كشور تصريح كرد: 
برجسته ش��دن برخي موارد فساد در رسانه ها نبايد باعث 
ش��ود كه سالمت نظام اداري كشور زيرس��وال برود. البته 
وجود فس��اد در نظام اداري هر چند كوچك به هيچ وجه 
قابل پذيرش و تحمل نيست و بايد با مفسدين اقتصادي 
با جديت و قاطعانه برخورد شود.وي با تاكيد بر اينكه بايد 
قدردان زحم��ات و تالش هاي مديران خدوم كش��ور به 
خصوص در شرايط سخت كنوني باش��يم، افزود: اگرچه 
ممكن است گاهي شاهد تخلف از سوي يك مدير باشيم، 
اما اكثريت مديران كش��ور با دلسوزي در تالش هستند تا 
خدمتگزاري به م��ردم را روز به روز ارتقاء دهند.معاون اول 
رييس جمهور ادامه داد: بايد با شفاف سازي و كار فرهنگي، 
ادراك جامعه نسبت به نظام اداري كشور اصالح شود. مردم 
بايد در جريان خدمات دس��تگاه ها و اقدامات مثبت انجام 
شده براي شفاف س��ازي و الكترونيكي شدن فرآيندهاي 

اداري قرار گيرند.معاون اول رييس جمهور همچنين پس 
از استماع گزارش دستگاه هاي نظارتي و قضايي از جمله 
وزارت اطالعات درباره برخورد با متخلفين ارزي با اش��اره 
به اينكه متأسفانه برخي واردكنندگان براي واردات دارو و 
كاالهاي اساسي ارز 4200 توماني دريافت كرده اما كااليي 
به كشور وارد نكرده اند، تصريح كرد: تخلف اينگونه افراد به 
هيچ عنوان قابل اغماض نيست چرا كه هم تفاوت قيمت ارز 
4200 توماني با ارز آزاد بسيار زياد است و سود نامشروعي 
را نصيب اين افراد سوءاستفاده گر كرده است و هم كاالهايي 
كه بايد به كشور وارد كنند كاالهايي مهم و حياتي بوده است 
و در اين شرايط سخت اقتصادي بايد به دست عموم مردم 
مي رسيد كه الزم است اين افراد به صورت دقيق شناسايي و 
با آنها بدون اغماض برخورد شود.حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه نيز در اين جلسه با 
تأكيد بر اينكه ادراك و احساس فساد در جامعه بيش از ميزان 
واقعي فساد است، گفت: الزم است بررسي و مطالعه دقيقي 
در اين خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراك جامعه از 
فساد اداري چقدر بيشتر از واقعيت بوده و چه راهكارهايي بايد 
براي اصالح اين وضعيت به كار گيريم.قاضي زاده هاشمي، 
نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي هم در اين نشست 
با اشاره به گزارش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در 
خصوص طرح سنجش ادراك و تجربه شهروندان درباره 
سالمت و فساد اداري كش��ور اظهار داشت: اين مطالعات 
و نظرسنجي ها بايد به صورت مس��تمر انجام شود و بايد 
مشخص شود كه چه عواملي باعث شده كه ادراك جامعه 
نسبت به فساد اداري در كشور بيش از ميزان واقعي آن باشد.

يك س��خنگوي اتحاديه اروپا ضمن اشاره به دليل 
تعويق نشست شوراي روابط اقتصادي ايران و اروپا، 
گفت كه اين موض��وع ارتباطي به برجام و برگزاري 

نشست فرداي كميسيون مشترك برجام ندارد.
به گزارش ايسنا، روزنامه  اي يو آبزرور به نقل از يك 
سخنگوي س��رويس سياست خارجي اتحاديه اروپا 
درباره حكم صادره براي احمدرضا جاللي شهروند 
دو تابعيتي ايراني-سوئدي كه به جرايم امنيتي در 
ايران زنداني اس��ت، گفت كه اتحادي��ه اروپا كاري 
كه از دس��تش بر مي آيد را انجام مي دهد، به دنبال 
شفاف سازي شركاي ايراني در اين باره بوده و اميدوار 

است كه اين اتفاق نيفتد.
س��عيد خطيب زاده س��خنگوي وزير ام��ور خارجه 
كشورمان روز چهارم آذر درباره مكالمه تلفني وزراي 
امور خارجه ايران و سوئد كه در بخشي از آن به اين 
موضوع نيز اش��اره ش��ده بود، به نقل از محمدجواد 
ظري��ف وزير امور خارجه كش��ورمان در اين تماس 
تلفني گفت كه »قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران 
مس��تقل بوده و هرگونه دخالت در صدور يا اجراي 

احكام قضايي مردود و غيرقابل پذيرش است.«
اي يو آبزرور در ادامه نوش��ت كه در پي اجراي حكم 
ص��ادره ب��راي روح اهلل زم در ايران، ج��وزپ بورل و 
شركت هاي اروپايي نشست شوراي روابط اقتصادي 
اروپايي-ايراني را كه قرار بود روز دوشنبه به صورت 
مج��ازي برگزار ش��ود را به تعوي��ق انداختند و اين 
س��خنگوي اتحاديه اروپا در اين باره گفت: نشست 

شورا كنسل نشده است، به تعويق افتاده به اين دليل 
كه اوضاع مناسب نيست.وي علت اين تعويق را اعدام 
)زم( كه روز يك شنبه انجام شد، اعالم كرد و گفت: 
اين فروم تا زماني كه آن را كاربردي و مناسب ندانيم 
تشكيل نمي شود.اين سخنگو همچنين با توجه به 
واكنش برخي كش��ورهاي اروپايي به اجراي حكم 
زم گفت: به كش��ورهاي عضو بس��تگي دارد كه آيا 
)تحريم ها را( در اين مورد به خصوص به كار ببندند 

يا نه اما هر چيزي امكان دارد.
به گزارش ايس��نا، در پي واكن��ش اروپا به اعدام زم، 
سفراي آلمان و فرانس��ه در تهران به وزارت خارجه 
احضار ش��دند.اين روزنامه همچنين به نقل از اين 
س��خنگو درباره برگزاري نشس��ت مشترك برجام 
با توجه ب��ه رخدادي كه منجر ب��ه تعويق برگزاري 
نشست ش��وراي روابط اقتصادي ايران و اروپا شد، 
نوشت: نمي توان اين )برجام( را با داليل تعويق اين 

نشست اقتصادي مرتبط كرد يا با آن مقايسه كرد.
 جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
نيز شب گذشته درباره به تعويق افتادن شوراي روابط 
اقتصادي ايران و اروپا گفت: كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا تصميم بر عدم مشاركت گرفتند و اين نشست به 
تعويق افتاد. اين نشست با شرايط كنوني رخ نخواهد 
داد ام��ا فكر نكنم كه ما بايد برنامه مان ]در خصوص 
كميسيون مشترك برجام[ و كارمان در زمينه زنده 
نگه داشتن برجام را تغيير دهيم. ما به همكاري مان 

در اين زمينه ادامه مي دهيم.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
بررسي آمارهاي بانك مركزي از رشد سال 98 و نيمه اول 
سال 99 نشان مي دهد كه رشد بانك ها و موسسات پولي و 
بانكي باالترين رشد مثبت در بخش خدمات و در بين تمام 
بخش هاي اقتصادي بوده است. رشد توليد خدمات بانك ها 
و موسسات پولي و مالي در نيمه اول سال 99 معادل 11.9 
درصد و در سال 98 معادل 3.6 درصد بوده است. رشد توليد 
ناخالص در بانك ها و موسسات مالي و پولي در فصل هاي 
بهار و تابس��تان 99 نيز معادل 11.6 درصد و 12.1 درصد 
بوده اس��ت. به عبارت ديگر، رشد توليد خدمات بانك ها و 
موسس��ات پولي و مالي با حدود 12 درصد باالترين رشد 
در كل بخش هاي اقتصادي كشور بوده است.بعد از بانك ها 
و موسس��ات پولي و مالي، باالترين نرخ رش��د بخش هاي 
اقتصادي در نيمه نخست سال 99 متعلق به صنعت 6.7 
درصد، صناي��ع و معادن 5.4 درصد، ب��رق و آب و گاز 4.5 
درصد، كشاورزي 4.4 درصد، ساختمان 4.1 درصد، معدن 
3.5 درصد، نفت 0.8 درصد، خدمات مستغالت و حرفه اي 
و تخصصي 1.1 درصد، خدمات 0.2- بازرگاني، رستوران و 
هتل 0.3-، حمل و نقل و ارتباطات 0.6-، خدمات عمومي 
5.2- و خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي 10.2- درصد 
بوده است.بانك مركزي رشد اقتصادي نيمه اول سال 99 را 
با نف��ت 1.3 درصد، بدون نفت 1.4 درصد، و به قيمت بازار 
1.2 درصد اعالم كرده است. نكته حايز اهميت اين است 
كه رشد اقتصادي با نفت در بهار منفي2.9- و در تابستان 
مثبت 5.1 درصد بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت نيز 
در بهار منفي 0.6- و در تابس��تان مثبت 3.2 درصد بوده 
است. رشد اقتصادي به قيمت بازار در بهار منفي2.9- و در 
تابستان مثبت 4.8 درصد بوده است.موضوع اساسي ديگر 
اين است كه با وجود مثبت ش��دن رشد مصرف و تقاضا و 
مخارج دولتي، قدرت خريد مردم و خانوارها يا مصرف بخش 
خصوصي منفي بوده است و با 2.6- درصد نسبت به قدرت 
خريد و ميزان مصرف سال گذشته نيز كاهش يافته است 
و نشانه از دست رفتن توان و قدرت خريد خانوارهاست. از 
سوي ديگر، ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يا همان 
سرمايه گذاري نيز منفي بوده و 0.6- درصد اعالم شده است 
كه نشان دهنده كاهش سرمايه گذاري و توان اشتغال زايي 
اقتصاد است و اگر سرمايه گذاري و مصرف بخش خصوصي 
منفي باشد يعني تقاضا تضعيف مي شود و تواني براي اقتصاد 
نيست كه در سال هاي آينده موجب رشد اقتصاد شود و توليد 
را حمايت كند. اگرچه سرمايه گذاري در ساختمان در بهار 
مثبت و در تابستان منفي بوده و روي هم اندكي معادل 0.3 
درصد مثب شده اما در ماشين آالت 3.3- منفي بوده و البته 
در بهار منفي 12- و در تابستان مثبت 4.4 درصد بوده است. 
در هر حال بايد توجه داشت كه ارقام اندك است و تحت تاثير 
بحران ارزي، كاهش ارزش پول، فروش نفت، سياست هاي 
دولت، تحريم و فضاي كسب وكار قرار دارد.در حالي رشد 
اقتصادي در شش ماهه اول سال مثبت شده كه فعاليت هاي 
كشاورزي، صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولي 
و مالي بيشترين سهم در اين رشد را داشته اند.توليد ناخالص 

داخلي كشور در نيمه اول سال جاري به 322 هزار و 800 
ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با سال قبل معادل 1.3 
درصد رشد يافته است. همچنين، رشد توليد ناخالص داخلي 
در بهار امسال 2.9- درصد بود كه اين رقم در تابستان به 5.1 
درصد افزايش يافته است.رشد توليد ناخالص داخلي بدون 
نفت نيز كه در بهار س��ال جاري 0.6- درصد بود در فصل 
تابس��تان به 3.2 درصد افزايش يافته و بر اين اساس رشد 
اقتصادي بدون نفت كشور در نيمه اول سال جاري معادل 
1.4 درصد حاصل شده اس��ت.اما بررسي رشد اقتصادي 
نيمه نخست امسال در رابطه با سهم فعاليت ها از محصول 
ناخالص داخلي بيانگر اين است كه سهم بخش كشاورزي 
از 0.9 ب��ه 0.5 درصد كاهش يافته و نرخ رش��د اين بخش 
نيز به 4.4 درصد رسيده است. سهم نفت از توليد ناخالص 
داخلي از منفي 10.3 به 0.1 درصد افزايش يافته و نرخ رشد 
اين بخش نيز 0.8 درصد رسيده است. عالوه براين، سهم 
بخش خدمات نيز از رشد اقتصادي از منفي 0.5 به منفي 
0.1 رسيده و افزايش يافته است كه نرخ رشد اين بخش به 
منفي 0.2 رسيده است.از سوي ديگر، گروه صنايع و معادن 
در رشد اقتصادي نيمه اول سال سهمي معادل 1.4 درصد 
داشته اند كه با رشد مواجه ش��ده و نرخ رشد آن نيز به 5.4 
رسيده است. در آخر، در اين مدت سهم بخش ساختمان 
در 0.2 درصد ثابت مانده اما نرخ رشد آن مثبت 4.1 درصد 
شده اس��ت. بنابراين، علت عمده افزايش نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي )رش��د اقتصادي( را بايد در افزايش ارزش 
افزوده فعاليت هاي صنعت، خدمات موسسات پولي و مالي، 
كشاورزي و برق، گاز و آب دنبال كرد به گونه اي سهم هر يك 
در توليد ناخالص داخلي شش ماهه اول امسال به ترتيب 0.8، 
0.5، 0.5 و 0.4 درصد است. بخش صنعت بيشترين نقش را 
در رشد اقتصادي 1.3 درصدي شش ماهه نخست سال 99 
داشته است. گزارش بانك مركزي از تحوالت اقتصادي ايران 
در بخش واقعي در نيمه نخست سال 99 حاكي از آن است 
كه بر اساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور 
به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سال 1390 از 3189 هزار 

ميليارد ريال در نيمه نخست سال 98 به 3229 هزار ميليارد 
ريال در نيمه اول سال 99 افزايش يافته و گوياي نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.3 درصد طي دوره زماني 
مذكور است. با توجه به وضعيت كلي اقتصاد در شش ماهه 
نخست سال 99، محاسبات فصلي نشان مي دهد كه اقتصاد 
ايران در نيمه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 
قبل با افزايش رشد اقتصادي مواجه بوده است.برآورد ارزش 
افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي در نيمه نخست سال 
99 نشان مي دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي 
صنعت، خدمات موسسات پولي و مالي، كشاورزي و برق، گاز 
و آب جست وجو كرد. چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از 
فعاليت هاي مذكور در نرخ رشد 1.3 درصدي توليد ناخالص 
داخلي طي شش ماهه اول سال 1396 به ترتيب 0.8، 0.5، 

0.5 و 0.4 واحد درصد برآورد شده است.
در نيمه نخست س��ال 99 ارزش افزوده گروه كشاورزي به 
قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 372.6 هزار ميليارد 
ريال برآورد گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.4 
درصد افزايش نشان مي دهد. برآوردهاي انجام شده بر اساس 
آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن 
است كه توليد محصوالت زراعي و باغي در سال 99 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 10 و 5.8 درصد و توليد 
محصوالت اصلي دامي 1.8 درصد افزايش يافته اس��ت. بر 
اساس محاس��بات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در نيمه 
نخست سال 99 به قيمت هاي ثابت سال 1390 به ميزان 
386.6 هزار ميليارد ريال برآورد گرديد كه گوياي رش��د 
0.8 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتايج 
حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن 
است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، ناشي از 
افزايش توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي و صادرات نفت 
خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال 
قبل بوده است.گروه صنايع و معادن در شش ماهه نخست 
سال 99 از نرخ رشدي معادل 5.4 برخوردار گرديد كه در 

مقايسه با دوره مشابه س��ال قبل 5.3 واحد درصد افزايش 
يافته و در نتيجه س��همي معادل 1.4 واح��د درصد از نرخ 
رش��د 1.3 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود 
اختصاص داده است. در اين گروه، ارزش افزوده بخش هاي 
»صنعت«، »معدن«، »ساختمان« و »آب و برق و گاز« به 
ترتيب با نرخ هاي رشد 6.7، 3.5، 4.1 و 4.5 درصدي مواجه 
بوده اند.در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت هاي جاري 
طي شش ماهه اول سال 99 نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل 74.3 درصد افزايش يافته است. با اعمال شاخص هاي 
قيمت متناظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده 
ساختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت سال 1390 
معادل 10.1 درصد برآورد گرديده است. در نهايت با احتساب 
رقم فوق و نيز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتي، 
نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 1390 
طي دوره زماني مذكور 4.1 درصد برآورد مي ش��ود.ارزش 
افزوده گروه خدمات نيز در نيمه نخس��ت سال 99 از نرخ 
رش��د منفي 0.2 درصدي برخوردار گرديده و سهم آن از 
رشد 1.3 درصدي توليد ناخالص داخلي به منفي 0.1 واحد 
درصد رسيده اس��ت.نرخ رشد شاخص ضمني گروه هاي 
»كش��اورزي«، »نفت«، »صنايع و معادن« و »خدمات« 
در نيمه نخست س��ال 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به ترتيب معادل 18.1، منفي 13.5، 34.5 و 31.3 درصد 
بوده است. به عالوه، شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي 
و توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز طي دوره زماني مزبور 
به ترتيب داراي رشد 27.1 و 30.4 درصدي بوده اندبرآورد 
حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي 
داللت بر آن دارد كه در نيمه نخست سال ٩٩ هزينه هاي 
مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي مصرف نهايي 
بخش دولتي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي 
ثابت س��ال ١٣٩٠، به ترتيب از نرخ رشد منفي 2.6، 4.1 و 
منفي 0.6 درصدي برخوردار بوده اند.تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص مشكل از دو بخش ساختمان و ماشين آالت است. 
نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو بخش مذكور 
در شش ماهه اول سال 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به ترتيب 3 و منفي 3.3 درصد بوده اس��ت. نرخ رشد 0.3 
درصدي تشكيل سرمايه ثابت تاخالص در بخش ساختمان، 
به دليل افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در 
بخش خصوصي، حاصل شده است. علت كاهش تشكيل 
سرمايه در بخش ماشين آالت نيز به علت كاهش واردات 
كاالهاي سرمايه اي در نيمه نخست سال 99 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل است.در حوزه تجارت خارجي و بر اساس 
محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كاالها و خدمات در 
نيمه نخست سال 1399 )به قيمت هاي ثابت سال 1390(، 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل به ترتيب منفي 20.6 و 
منفي 37.7 درصد بوده است. همچنين الزم به ذكر است 
كه بر اساس جدول مخارج نهايي، در شش ماهه اول سال 
1396 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 1.2 

درصد برآورد شده است

خبرادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه 2

3  چهار شنبه   26     آذر 1399   اول جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره   Wed. Dec 16. 2020  1829  بانك و بيمه

 بار سنگين مشكالت ساختاري
 بر دوش بانك مركزي

در نتيجه، براي تامين هزينه ها خود دولت بايد به دنبال 
منابع درآمدي باشد. اين چه ربطي به بانك مركزي دارد؟ 
معلوم اس��ت در چنين شرايطي نقدينگي زياد مي شود، 
چون دولت به هر شكلي ناچار است كه منابع خود را تامين 
كند.پس ما بايد دنبال علت بگرديم و اين امر هم به ساختار 
اقتصادي كشور و سياست هاي چهل ساله ايران باز مي گردد 
و از طرف ديگر، نداشتن تعامل سازنده با دنيا كه صادرات 
ما را محدود كرده و درآمد ارزي ما را پايين آورده است، نيز 
بي تاثير نيست. وقتي ش��رايط اينچنين است، اين اتفاق 
طبيعي است و بانك مركزي چه كاري مي تواند انجام دهد؟ 
به نطر من، حتي تزريق دالر هم پاسخگوي اين وضعيت 
نيس��ت. چون آنچه كه جامعه ايران با آن مواجه اس��ت 
وضعيت بي ثباتي است كه تا زماني كه تعامل سازنده با دنيا 
نداشته باشيم كه بتوانيم صادرات خود را افزايش دهيم و 
انتقال ارز به داخل داشته باشيم شرايط همين گونه ادامه دار 
خواهد بود. بايد واقع بين  باشيم. بانك مركزي نمي تواند 
اش��تباهاتي كه در دهه هاي اخير براي اقتصاد كشور رخ 
داده است را به تنهايي پاسخ دهد.اگر ارز به 40 هزارتومان 
هم برسد باز براي آن وارد كننده اي كه مي خواهد خودروي 
لوكس را از خارج بخرد و در بازار ايران به فروش برساند، به 
صرفه است. بنابراين تا زماني كه انتظار داريم بانك مركزي 
همه مشكالت را حل كند، اين مشكالت سر جاي خودش 
خواهد بود. در مورد فشارهاي اقتصادي و بدنه بزرگ دولت 
كه هزينه هاي آن هر روز باال مي رود، بانك مركزي سر خود 
و يا از روي ميل، اقدام به چاپ پول نمي كند بلكه ناچار است 

و اين سياست ها هستند كه در اين مواقع حكم مي كنند.
فرض كنيد كه بانك مركزي بخواهد نرخ ارز را به 10 هزار 
تومان برس��اند، آيا قيمت ملك و قيمت خودرو و برنج و 
گوش��ت كاهش پيدا مي كند؟ جواب اين است، به هيچ 
عنوان. چرا كه افزايش قيمت ها در بستر چهل ساله اتفاق 
افتاده و مشكالت عديده اي كه جامعه با آن روبرو است، از 
جمله اينكه توليد كاهش پيدا كرده و كسي انگيزه توليد 
ندارد و همه به فعاليت هاي س��وداگرانه، تجارت و داللي 
روي آورده اند، ناش��ي از اتفاقاتي است كه بيرون از بانك 
مركزي رخ مي دهد. اين طبيعي است كه همچنان تقاضا 
براي ارز افرايش پيدا كن��د در حالي كه عرضه ارز هم كم 
است. من حتي فكر نمي كنم كه دولت جديد امريكا هم 
 FATF بتواند مشكل راحل كند. چرا كه ما حتي هنوز عضو
نيستيم و بنابراين، چگونه مي توانيم انتظار داشته باشيم پول 
از طريق كانال رسمي انتقال پيدا كند؛ حتي قبل از ترامپ، 
يعني در دوره اوباما كه او هم نمي توانست به صورت رسمي 
ارز به ايران بدهد، چرا كه نمي توانست قوانين بين المللي را 
كه تغيير دهد. بنابراين از طريق هواپيما مطالبات مالي ما 
را به ايران فرستاد. چرا با وجود اين شرايط، ما هنوز عضو 
گروه ويژه اقدام مالي FATF نيستيم و اين امر چه تاثيري 
روي نرخ ارز در داخل مي گذارد، بخش��ي از مش��كل به 
داخل ايران باز مي گردد كه هنوز عضو اين نهاد بين المللي 
نيستيم. از طرفي هم، هنوز در ايجاد تعامل درست با دنيا 
موفق نبوده ايم و در نتيجه صادرات افزايش پيدا نمي كند. 
لذا در حالي كه نيازهاي ارزي مان بسيار باالست، اما درآمد 
ارزي مان زياد نيست، پس طبيعي است كه اين امر باعث 
افزايش نرخ ارز در داخل مي شود. بهترين كار اين است كه 
بانك مركزي هم خودش را مسوول اين قضايا قرار ندهد؛ 
چراكه غير از مسووليت اصلي سياست  پولي و بانكي كشور، 
موارد ديگر، مسائلي است كه از عهده، توان و كنترل بانك 
مركزي خارج است و به سياس��ت هاي اقتصادي دولت 

بازمي گردد.

ذات بي نظم بازار سرمايه
 ميانگين ح��ول و حوش عدد 2ميلي��ون و 400هزار 
واحدي تثبيت خواهد شد. مگر اينكه روند مذاكرات با 
امريكا در پيش گرفته شود و اقتصاد ايران بتواند انتظارات 
تورمي خود را مهار كند. پرسشي كه با اين توضيحات به 
ذهن خطور مي كند، ان است كه سهامداران در صورت 
مواجهه با يك چنين شرايطي چه كار بايد بكنند؟ توصيه 
هميشگي تمام معامله گران بزرگ آن است كه در وهله 
نخست با استراتژي معامالتي كه براي خود برنامه ريزي 
مي كنيد، پيش برويد. هر استراتژي معامالتي متشكل 
است از بخش هاي مهمي چون حد زيان، نقطه خريد و 
بازده مورد انتظار است. در صورتي كه سهامداران اين 
اصول كلي را رعايت كنند مطمئن باشند كه در بازارهاي 
مالي بدون ش��ك، بازدهي مناس��بي خواهند داشت. 
بازدهي آنها نيز به ان��دازه ميانگين بازدهي كل بازار در 
طوالني مدت خواهد بود. مخاطبان بايد به حد زياني كه 
در نظر گرفته اند، پايبند باشند. بسيار اهميت دارد كه 
اجازه داده نشود كه زيان ها رشد پيدا كند و به سودهاي 
كسب شده اجازه رشد افسارگسيخته داده شود. بنابراين 
به مخاطبان نه توصيه خريد سهام مي كنم و نه توصيه اي 
براي فروش سهام دارم. تنها نكته اي كه مي توان به عنوان 
يك اصل اساس��ي مطرح كرد، آن اس��ت كه بر اساس 
استراتژي تدارك ديده شده، عمل كنند و اسير هيجانات 
لحظه اي در بازار سرمايه نشوند. با اين راهبرد معقول است 

كه مي توان در مسير رشد فزاينده قرار گرفت. 

آغاز روند اصالحي  بازار سرمايه
 توجه ب��ه اع��داد ب��راي س��رمايه گذاري در صنايع و 
ش��ركت هاي مختلف تصميم گيري مي كنند. بودجه 
س��ال 1400 نيز مبهم است و با واقعيت هاي اقتصادي 
همخواني ندارد، همچنين ميزان مناقشه مجلس و دولت 
در خصوص بودجه سال آينده بيش از سال هاي گذشته 
است و بازار نيز اين بودجه و تصور آن را باور ندارد. البته 
همين بودجه مبهم داراي نكات مثبت و منفي در نرخ 
حامل هاي انرژي و خوراكي و امثال اين موارد تغييري 
نداشته اما؛ اين موضوع نشان دهنده اين است كه دولت به 
بازار سرمايه به ديده يك منبع تامين مالي كوتاه مدت نگاه 
مي كند و اين مساله باعث مي شوداعتماد سرمايه گذاران 
و س��هامداران بازار بيش از پيش كاهش يابد و اين افراد 
به حمايت دولت و س��رمايه گذاران بزرگ اعتماد كافي 
نداشته باشند. به نظر مي رسد فعال بودجه تاثير خاصي بر 
روي بازار سهام ندارد چراكه؛ بايد يكسري از كليات ميان 
مجلس و دولت تصويب و درنهايت به جامعه مخابره شود.

پيوستن به FATF ريسك تجاري 
را كم مي كند

يك كارش��ناس امور اقتصادي گفت: با پيوس��تن به 
FATF برخ��ي محدوديت ها در بحث نق��ل و انتقال 
مالي برداشته خواهد شد و ريسك تجاري كاهش پيدا 
خواهد كرد. هفته پيش محس��ن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر انقالب 
درباره بررس��ي لوايح مربوط به FATF خب��ر داد. روز 
دوشنبه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور در 
گفت وگويي اعالم كرد كه رهبر انقالب با درخواس��ت 
دولت براي تمديد مهلت بررسي لوايح FATF موافقت 
خود را اعالم كرده اند.عباس آرگون، كارشناس مسائل 
اقتصادي در رابطه با ضرورت بررسي اليحه FATF به 
ايِبنا گفت: برقراري ارتب��اط تجاري با دنيا ما را مجاب 
مي كند كه در نهايت به اين مجموعه بپيونديم تا با دنيا 
و ديگر كشورها وارد كار و تجارت شويم و معامالت را به 
سرانجام برسانيم.پذيرش FATF به اين معنا نيست 
كه هيچ قيد و ش��رطي وجود نداشته باش��د و در برابر 
گفته هاي طرف مقابل سكوت كنيم، ولي نبايد دست 
رد هم بر س��ينه قواعد كلي حاكم بر بحث هاي مالي و 
تجاري و ساير حوزه هاي اقتصادي بزنيم، زيرا تمام دنيا 
اين مساله را مورد پذيرش قرار داده اند و ما نمي توانيم 
در برخورد با همه كش��ورها ساز ناسازگاري بزنيم.اين 
كارشناس مس��ائل اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: 
مخالفان FATF شايد اين اس��تدالل را به زبان آورند 
كه در شرايطي كه كشور دچار تحريم است، اين مساله 
تاثيري بر وضعيت اقتصادي نخواهد داشت، ولي بايد 
اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين شرايط بنا نيست 
به صورت مادام العمر وجود داشته باشد و باالخره روزي 
به اتمام مي رسد.آرگون در اين رابطه اضافه كرد: بايد 
زيرساخت ها براي روز اتمام تحريم ها آماده باشد تا پس 
از آن به راحتي سيستم هاي كارگزاري بانك ها و روابط 
بين بانكي برقرار شود، اما چنانچه اين كار را انجام ندهيم، 
خود به تحريم ديگري مبدل خواهد شد و براي كشور 

محدوديت هاي جديدي به وجود مي آورد. 

انسداد ۲۰ هزار حساب
و درگاه بانكي مرتبط با شرط بندي

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از شناسايي 
هوشمند درگاه هاي مرتبط با شرط بندي خبر داد 
و گفت: اف��رادي كه مبادرت به قماربازي مي كنند 
نيز از طري��ق تراكنش هاي بانكي شناس��ايي و به 
مراجع قضايي معرفي مي شوند.مهران محرميان 
اع��الم ك��رد: درگاه هاي بانك��ي كه ب��راي قمار و 
شرط بندي اس��تفاده مي ش��وند، هيچگاه به طور 
رسمي از طرف بانك به اين منظور ايجاد و در اختيار 
قمارخانه داران ق��رار نمي گيرد بلكه ب��ا درگاه ها، 
حساب ها و كارت هاي بانكي اي مواجهيم كه توسط 
گردانندگان س��ايت هاي قمار و شرط بندي اجاره 
مي شوند و مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند. در واقع 
معموال افرادي كه داراي كسب و كارهاي كوچك 
هستند به طمع دريافت مبالغ باال، حساب بانكي يا 
درگاه خود را در اختيار شبكه هاي قمار و شرط بندي 
قرار مي دهند.معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
تصريح كرد: شناسايي سايت هاي قمار و درگاه ها و 
حساب هاي متصل به آنها از مدت ها قبل در دستور 
كار بانك مركزي و حوزه هاي زيرمجموعه اين نهاد 
بوده و تاكنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط 
با موضوع قمار و شرط بندي شناسايي و به دادستاني 
معرفي و پس از صدور حكم قضايي مسدود شده اند. 
شناس��ايي هوش��مند درگاه هاي مرتبط با قمار و 
ش��رط بندي نيز به تازگي عملياتي شده و در حال 
اجراست كه بر اساس آن اين درگاه ها در زماني كوتاه 
و به صورت خودكار شناسايي و معرفي مي شوند و 

مسدودسازي آنها به سرعت انجام مي شود. 

جديدترين پاسخ رهبري انقالب 
به چند استفتا

  استخاره براي ازدواج
س�وال۱۱: برخي والدين پيش از خواس�تگاري 
استخاره مي كنند و بر اساس آن عمل مي كنند، 

آيا در اين موارد استخاره الزم است؟
جواب: بطور كلي استخاره براي رفع حيرت و ترديد 
در انجام كارهاي مباح است، اعم از اينكه ترديد در اصل 
عمل باش��د يا در خصوصيات آن، بنابر اين اگر در كار 
خير، حيرت وجود ندارد، استخاره الزم نيست، توجه 
داشته باشيد عمل به استخاره شرعا واجب نيست، ولي 

بهتر است بر خالف آن عمل نشود.
  بازدي�د از برخ�ي س�ايت ها و كلي�ك و 

زيرمجموعه سازي
سوال۱۲: برخي از سايت هاي ايراني و خارجي 
هستند كه درون سايت خود تبليغاتي قرار 
مي دهند كه اگر از آن تبليغات ديدن كنيم  و   
روي آنها كليك كنيم به ازاي هر كليك مبلغي 
)ناچيز( به م�ا پرداخت مي كنند  و اگر در اين 
س�ايت ها افرادي را زير مجموع�ه خود قرار 
دهيم به ازاي بازديد و كليك آنها از سايت نيز 
مبلغي به حساب ما واريز مي شود. آيا اين پول 

حالل است ؟
جواب: اگر خالف قوانين و مقررات نباشد و بازديد از 
سايت هاي تبليغاتي، موجب ترويج فساد از قبيل نشر 
اكاذيب و ارايه مطالب باطل نباشد، بازديد از سايت ها و 

دريافت مبلغ مذكور اشكال ندارد.
  لمس آيات قرآن در تلفن همراه

س�وال۱3: آيا لمس صفحه متن قرآن كه  روي 
گوشي نصب ش�ده براي كسي كه وضو ندارد يا 

زني كه در عادت ماهانه است، جايز است؟
جواب: در فرض سوال كه در واقع شيشه موبايل، لمس 

مي شود نه آيات قرآن، اشكال ندارد.

بانك مركزي رشد اقتصادي تابستان 99 را مثبت 1.3 درصد اعالم كرد

رشد مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري همچنان منفي است

سكه 1۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان شد

كشتي آراي: مردم انگيزه اي براي خريد طال و سكه ندارند
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

روز سه ش��نبه 25 آذر 99، ه��ر دالر در صرافي هاي بانكي 
25 هزار و 650 تومان معامله شد كه اين رقم نسبت به روز 
دوشنبه كاهش 50 توماني را نشان مي دهد.قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش 100 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذشته، به 31 هزار و 100 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 24 هزار و 650 تومان و قيمت خريد هر يورو 
نيز 30 هزار و 100 تومان اعالم شد.در بازار آزاد ارز قيمت دالر 
25 هزار و 950 تومان، يورو 31 هزار و 300 تومان و درهم 
امارات 7 هزار و 210 تومان اعالم شده است. قيمت دالر كه 
در معامالت پاياني عصر سه شنبه وارد كانال 26 هزار تومان 
شده بود از عصر يكشنبه به كانال 25 هزار تومان بازگشته 
اس��ت .در صرافي هاي بانكي از ظهر روز پنجشنبه قيمت 
خريد و فروش دالر و يورو همزمان با روند افزايشي بازار آزاد، 
افزايش يافت و دالر بارديگر وارد كانال 26 هزار تومان شد. 
ولي از صبح يكشنبه و با كاهش نوسانات ارزي در بازارآزاد، 
دالر در صرافي هاي بانكي به كانال 25 هزار تومان بازگشت.
برهمين اساس قيمت فروش دالر در اين صرافي ها 25 هزار 
و 650 تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف 1000توماني 
نسبت به قيمت فروش، 24 هزار و 650 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 31 هزار و 100 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 30 هزار و 100 تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغيير مي كند.قيمت خريد هر دالر در بازار 
متش��كل ارزي براي روز سه شنبه 25 هزار و 398 تومان و 
قيمت فروش آن نيز 25 هزار و 652 تومان بود.همچنين 
قيمت خريد هر يورو در اين ب��ازار 30 هزار و 600 تومان و 
قيمت فروش آن نيز 30 هزار و 906 تومان اعالم شد. عالوه 
براين در سامانه س��نا در روز معامالتي دوشنبه، هر يورو با 
قيمت ميانگين 30 هزار و 617 تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز به قيمت 25 هزار و 285 تومان معامله شد.ضمن 
اينكه در سامانه نيما نيز در روز دوشنبه حواله يورو با ميانگين 
قيمت 31 هزار و 287 توم��ان فروخته و حواله دالر نيز به 
قيمت 25 هزار و 762 تومان ثبت شد.نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند.روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، كاهشي 
بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به بيش از 
30 هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير نزولي به خود 
گرفت.بانك مركزي تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار 

به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين اساس نيز تداوم 
عرضه هاي روزانه ارز در س��امانه نيما و بازار متشكل ارزي 
موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر مانند 
قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما 
در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو 

رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي شود.

   سكه ۱۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان شد
قيمت س��كه درحالي دوش��نبه در بازار ته��ران در كانال 
11ميليوني معامله مي ش��د كه  از صبح روز سه شنبه و با 
افزايش تقاضا و نوسان قيمت ارز در بازارآزاد بار ديگر با افزايش 
همراه شده و در كانال 12 ميليوني قيمت خورده و به فروش 
مي رسد.افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي 
اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت چراكه دالر نيز از 
كانال 26 هزار تومان به كانال 25 هزار تومان بازگشت.در بازار 
طال با اعالم قيمت دالر 25700 توماني و قيمت اونس جهاني 
1834 دالر و اميد به كاهش قيمت طال در پي توزيع واكسن 
كرونا و بهبود وضعيت اقتصادي جهان، روند قيمت طال و سكه 
كاهشي شده است. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون 
و 138 هزار تومان، هر مثقال طال 4 ميليون و 930 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 150 
هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و 700 هزار 
تومان است. نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 400 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 400 هزار تومان و سكه گرمي 

2 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد. 

   تقاضا براي خريد طال و سكه وجود ندارد
كش��تي آراي نائب رييس اتحاديه طال و جواهر با اشاره به 
نوسان جزئي قيمت ها در بازار طال و سكه گفت: به دليل ركود 
موجود در بازار، تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و سكه وجود 
ندارد. بازار از ثبات نسبي برخوردار است و نوسان زيادي در 
قيمت ها وجود ندارد.وي با بيان اينكه تغييرات قيمت طال و 
سكه در روزهاي اخير براساس تغييرات قيمت هاي جهاني 
است، گفت: برابري ارزها در دنيا و تغيير اونس جهاني باعث 
نوسانات جزئي قيمت ها مي شود.ديگر مانند قبل خبري از 
نوسانات لحظه اي و فعاليت هاي سفته بازي در بازار طال و 
سكه نيست، داد و س��تدها در بازار كامال عادي است.وي 
ضمن اشاره به حباب يك ميليون توماني قيمت سكه گفت: 
هم اكنون در بازار ركود وجود دارد ضمن اينكه بعد از كاهش 
قيمت طال و سكه در هفته هاي اخير ديگر تقاضا و انگيزه اي 

براي خريد طال و سكه در بازار وجود ندارد.قيمت هر اونس 
طال روز سه ش��نبه با 0.41 درصد افزايش به 1834 دالر و 
91 سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه ارزش دالر 
تضعيف شده، قيمت طال روز سه شنبه اندكي افزايش داشت، 
اما شروع واكسيناسيون كرونا در امريكا و كانادا سبب شده 
تا اميدها در مورد ترميم سريع اقتصاد جهاني زنده شود و 
همين مساله اشتها براي خريد طال را كاهش داده است. بر 
اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال روز سه شنبه با 0.41 
درصد افزايش به 1834 دالر و 91 سنت رسيد. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي روز سه شنبه براي تحويل در ماه فوريه 
با 0.31 درصد رشد به 1837 دالر و 80 سنت رسيد.مايكل 
مك كارتي تحليلگر بازارهاي فلزات گرانبها در موسس��ه 
سي ام سي ماركتس گفت: »كاهش نسبي ارزش دالر دليل 
افزايش جزئي قيمت طال بوده است.« وي افزود: فعاالن بازار 
منتظر نشست بعدي فدرال رزرو هستند.به دنبال پيشرفت 
در مذاكرات مربوط به بسته محرك مالي جديد دولت امريكا 
و در حالي كه قانون گذاران در خصوص تقسيم بسته محرك 
مالي به دو بسته كوچك تر ابراز خوش بيني كرده اند، ارزش 
دالر روز سه شنبه در نزديكي پايين ترين رقم بيش از 2 سال و 
نيم گذشته در نوسان بود.عاملي كه مانع از رشد بيشتر قيمت 
طال شده، آغاز واكسيناسيون كرونا در امريكا در روز دوشنبه 
بود. يك پرستار بخش مراقبت هاي ويژه در نيويورك اولين 
فردي بود كه اين واكسن را در امريكا دريافت كرد.مك كارتي 
افزود: »در حال حاضر ما در اوج خوش بيني ها نس��بت به 
واكسن كرونا قرار داريم... بنابراين حتي اگر تحول ديگري هم 
در كار نباشد، ممكن است به تدريج اين خوش بيني فروكش 
كند و ش��اهد افزايش تدريجي قيمت فلز زرد باشيم.«در 
همين ح��ال، تعداد مبتاليان به وي��روس كرونا در جهان 
همچنان در حال افزايش است و كشورهاي هلند، آلمان و 
انگليس اقدامات محدود كننده بيشتري را به اجرا گذاشته اند. 
در امريكا شمار قربانيان از مرز 300 هزار نفر عبور كرده است.

    ريزش دالر مقابل بيشتر ارزهاي معتبر جهاني 
 شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت روز سه شنبه با 0.34 
درصد كاهش نسبت به روز دوش��نبه در سطح 90.612 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 
1.128 دالر اعالم ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.82 درصد افزايش نس��بت به روز قبل خ��ود و به ازاي 
1.333 دالر مبادله ش��د. يورو 0.37 درص��د باال رفت و با 
ماندن در كانال 1.21 به 1.215 دالر رس��يد. در معامالت 

بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.11 درصد افزايش به 
104.040 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
امريكا به ازاي 1.325 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 
دالر معادل 6.551 يوان چين اعالم شد.به گزارش رويترز، 
تورم منفي و ركود اقتصادي در كنار باال ماندن نرخ بيكاري، 
شرايط سختي را براي سياست گذاران اروپايي در احياي 
رشد اقتصادي كشورهاي خود رقم زده است و احتماال دو 
سال طول خواهد كشيد تا شرايط به حالت قبل از بحران 
كرونا باز گردد. بانك مركزي فرانسه در برآورد جديدي از 
وضعيت اقتصادي اين كشور اعالم كرد كه اقتصاد اين كشور 
امسال تحت تاثير شيوع كرونا، محدوديت هاي رفت و آمد 
و تعطيلي گسترده كسب و كارها حدود 9 درصد كوچك 
خواهد شد كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد دومين 
اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا طي يك دهه اخير خواهد بود.
اقتصاد جهان كماكان تحت تاثير كرونا قرار دارد و آن طور 
كه كنفرانس تجارت و توسعه س��ازمان ملل در گزارشي 
پيش بيني كرده است، متوسط رشد اقتصادي كشورهاي 
جهان در سال جاري به منفي 5.6 درصد خواهد رسيد كه 
در صورت تحقق، بدترين عملكرد از زمان بحران مالي در 
سال 2009 تاكنون محسوب مي شود. اين گزارش اگرچه 
هنوز گزارش نااميد كننده اي محسوب مي شود اما نسبت به 
پيش بيني قبلي منفي 9 درصدي، بهبود نسبي يافته است. 
پيش از اين نيز سازمان ملل نسبت به فقير شدن حدود هشت 
ميليون نفر در جهان بر اثر كرونا هشدار داده بود. نمايندگان 
جمهوري خواه و دموكرات هنوز نتوانس��ته اند به توافقي 
با يكديگر بر س��ر جزييات اليحه حمايتي جديد برسند و 
نانسي پلوسي- رييس كنگره گفته است احتماال از سر گيري 
مذاكرات به پس از تعطيالت كريسمس موكول خواهد شد. 
بسته دوم حمايت از اقتصاد در برابر پيامدهاي كرونا حدود 
900 ميليارد دالر اعتبار در بر خواهد داش��ت و قرار است 
جايگزين بسته حمايتي س��ه تريليون دالري قبلي شود. 
تمركز بسته جديد روي حمايت از كسب و كارهاي كوچك 
و متوسط و پرداخت يارانه نقدي مستقيم به افراد بيكار شده 
خواهد بود. برخالف تالش هاي بانك مركزي امريكا براي 
افزايش تورم امريكا، متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در 12 ماه منتهي به نوامبر بدون تغيير نسبت به دوره 
مشابه منتهي به ماه قبل به سطح 1.2 درصد رسيد كه اين 
نرخ تورم 0.1 درصد كمتر از نرخ مورد انتظار قبلي و كمترين 
سطح تورمي ثبت شده در امريكا در سه ماهه اخير محسوب 
مي شود. بانك مركزي امريكا رسيدن به تورم باالي دو درصد 

را هدف گذاري كرده است.



رقيه   ندايي|
طي يك ال��ي دو روز گذش��ته اخبار ضدونقي��ض درباره 
بررسي مجدد لوايحFATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اثر دوگانه خود را بر بازار س��رمايه گذاشت. صبح روز 
يكشنبه بورس ابتدا به اس��تقبال اظهارات لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رييس دولت كه خب��ر از موافقت رهبري 
براي بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام داده بود، رفت كه روند رو به رش��دي داشت. اما چند 
ساعت بعد كه يكي از اعضاي مجمع اظهار بي اطالعي كرد 
و گفت هنوز چنين موضوعي در جلس��ات مطرح نش��ده 
است، روند رو به صعود شاخص كل نزولي شد و درنهايت 
بازار س��رمايه از روز يكش��نبه تا كنون روند نزولي به خود 
گرفته اس��ت. به طور كلي و با وضعيت جديد بازار سرمايه 
اخبار غيراقتصادي تاثير پرسرعت و پرشتابي بر بازارسهام 
دارند براي مثال؛ ترور سردار شهيد قاسم سليماني، نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري امريكا و در آخرين نمونه اخبار 
ضدونقيض درباره بازگشت ايران به FATF جزو مهم ترين 
اخبار غيراقتصادي بودند كه طي يك سال اخير توانستند 
تاثير مهمي و حياتي روي شاخص كل بورس داشته باشند. 
در ميان برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين نظرند كه اين 
اتفاق در كشورهايي كه اقتصاد محور نيستند طبيعي بود 
و اخبار غيراقتصادي اثر خود را بر بازارها به س��رعت نشان 
مي دهد. اين اثر زماني شدت مي يابد كه دولت يا حاكميت 
نيز دست باال در اقتصاد را داشته باشد و تصميم گير اصلي 

در اين حوزه باشد.

     تاثير تصميمات  حاكميت  بر  اقتصاد
بهروز شهدايي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: اقتصاد ما 
يك اقتصاد دولتي است؛ بنابراين تصميماتي كه از سوي 
حاكميت گرفته مي شود بيشترين تاثير را روي نشانگر هاي 
اقتصادي مي گذارد. او در ادامه با مقايس��ه اين وضعيت با 
كشورهاي ديگر مي گويد: در كشورهايي كه اقتصادمحور 
هستند صحبت هاي مثال يك فدرال رزرو تاثيرش بسيار 
بيشتر از صحبت هاي مثال رييس  دستگاه قضايي يا رييس 
مجلس است چرا كه آنجا سياست از اقتصاد تبعيت مي كند. 
شهدايي بر اين باور است كه اقتصاد كشور از بانك  محور به 
بورس محور در حال ش��يفت است و بر اين اساس توضيح 
مي دهد: از سال گذش��ته تا به امروز نقش بازار سرمايه در 
قياس با بانك ها در حال افزايش است؛ به تعبير ديگر به نظر 
مي رس��د حاكميت به دنبال اين است كه اقتصاد ما از يك 
اقتصاد بانك  محور به سمت اقتصاد بورس محور حركت كند. 
حتي اركان بانكي كشور هم در حال تقويت اين سياست 
هستند. مثال اظهارات آقاي همتي كه رياست بانك مركزي 
را برعهده دارد در راستاي حمايت از بازار سرمايه است در 
حالي كه انتظار بود ايشان طرفدار يك اقتصاد بانك محور 
باشد ولي مي بينيم ايشان عمال از بورس حمايت مي كند و 
سياست هاي بانكي را طوري طراحي مي كند كه بازار سرمايه 
با مشكل مواجه نشود. وي اضافه مي كند: با دليل اينكه چرا 
حاكميت مي خواهد به سمت بازار سرمايه حركت كند كاري 
نداريم اما آنچه در واقعيت در حال روي دادن است شيفت به 
سمت بورس است. اما در اين بين يك نكته رعايت نمي شود! 
نكته هم اين است كه وقتي مي خواهيم تحول اقتصادي از 
سمت بانك به سمت بورس داشته باشيم بايد يادمان باشد 
كه بازار سرمايه برخالف دارايي هاي فيزيكي، بازار بزدل و 
ترسويي است. آن هم به اين دليل كه بازار سرمايه سياليت 

و نقدشوندگي بااليي دارد. به اين دليل است كه مي توانيم 
بگوييم بازار سرمايه ترسو است. به خاطر سياليتي كه در بازار 
سرمايه وجود دارد به صورت اتوماتيك در مقابل هر عملي 
كه وارد شود عكس العمل نشان مي دهد. اين كارشناس بازار 
سرمايه در ادامه بار ديگر يادآور مي شود: در سفره اقتصادي 
كش��ور لقمه هايي كه دولت مي گيرد بزرگ تر است چون 
سهم بيش��تري از اقتصاد دارد به همين دليل بازار نوسان 
دارد. سياس��ت گذاران ما و كساني كه به نحوي مي توانند 
بازخورد غيراقتصادي به بازار منعكس كنند يادشان رفته 
بازار سرمايه كه قرار است حاكميت به آن پروبال دهد، همان 
بازاري است كه از صحبت هاي آنها خيلي تاثير مي پذيرد! 
يك روز مي گويند بايد قوه قضاييه به بازار سرمايه ورود كند! 
در حالي كه غلط است. بازار سرمايه ساختار دارد و ساختار 
آن را بايد درست كرد كه درست هم شده اما اينكه با ذائقه 
عده اي نمي خواند مساله ديگري است. شهدايي با مقايسه 
بازار سرمايه با قوانين فيزيك مي گويد: بازار سرمايه مانند 
قوانين فيزيك اس��ت. زماني كه آب را در لب دريا به دماي 
۱۰۰ سانتي گراد برسانيد به جوش مي آيد؛ حاال فرقي ندارد 
اين دما با كبريت تامين شود يا با انرژي هسته اي يا شمع. 
در هر صورت شرايط فيزيكي كه ايجاد شود آب به جوش 
مي آيد. در بازار سرمايه نيز اوضاع اينگونه است و هر تنشي 
كه ايجاد شود بازار سرمايه عكس العمل نشان مي دهد. اين 
اتفاق مي تواند اخبار متناقض درباره بررسي مجدد FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، يا لغو نشست تجاري 

با كشورهاي اروپايي.

FATF وضعيت  ناگوار     
اگر به وضعيت روزهاي اخير نگاه كنيم متوجه خواهيم 
شد كه يك نوع خوشبيني  در فضاي خبري و اقتصادي 
شكل گرفته بود كه به موجبات آن احتمال اين موضوع 

مي رفت كه اندكي از محدوديت هاي مالي گريبانگير 
اقتصاد ايران مرتفع شود اما؛ اين موضوع از جايي شروع 
شد كه محسن رضايي دبير مجتمع تشخيص مصلحت 
نظام طي هفته گذش��ته از نامه دول��ت به مقام معظم 
رهبري س��خن به ميان آورد؛ نامه اي كه به موجب آن 
لوايح تصويب شدهFATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي 
ممكن بود يك بار ديگر در دس��تور كار بررسي مجمع 
تش��خيص قرار گيرد. همين موضوع باعث شد كه در 
طول ي��ك هفته اخير بازار س��رمايه در امتداد كاهش 
ريسك هاي سيس��تماتيك خبر ياد شده را به حساب 
بهبود شرايط گذاشت. اين مساله زماني جدي تر شد كه 
در ساعات نخسين بامداد روز دوشنبه خبر تمديد مهلت 
بررس��ي باقي مانده اين لوايح از سوي معاون حقوقي 
رياست جمهوري تاييد شد و بازار در حالي معامالت اين 
روز را آغاز كرد كه اميدواري درخصوص بهبود وضعيت 
اقتصادي ناش��ي از كاهش هزينه مبادله افزايش پيدا 
كرده بود. با اين حال اندكي طول كشيد اين خبر به دقت 
بررسي و زواياي مبهم آن براي عموم مردم توضيح داده 
شود.موضوع از اين قرار بود مانند گذشته كه براي بررسي 
اين لوايح مهلت معين مي شد، فرصتي تعيين شده تا با 
بررسي مجدد اليحه هاي »پالرمو« و »مقابله با تامين 
مالي تروريس��م« راه براي تجديدنظر اعضاي مخالف 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين وضعيت باز شود. 
اين مساله اگرچه مي تواند اميد به تغيير وضعيت را در 
ميان فعاالن اقتصادي برانگيزد اما ابدا به اين معنا نيست 
كه اعطاي فرصت مجدد به بررسي آنها به تصويب اين 
بخش از لوايح چهارگانه منتهي خواهد شد. همين امر 
بود كه در ادامه معامالت بازار س��هام راه را براي ريزش 
بيشتر قيمت ها در بورس و فرابورس و تضعيف جدي 

تقاضا در اين بازارها فراهم كرد.

     FATF و نزول بازارها
داس��تان FATF باعث شد كه شاخص بازارسهام و نرخ ارز 
روند نزولي به خود بگيرد. به طور كلي رابطه مس��تقيمي 
ميان كاهش نرخ ارز و وضعيت بازارس��رمايه وجود دارد و 
اگر نرخ ارز كاهشي باشد شاهد نزول بازار سرمايه خواهيم 
بود. طي ماه ها و هفته هاي گذشته شاهد اين موضوع بوديم 
كه كاهش يا افزايش نرخ ارز بعد از گذشته چندهفته روي 
بورس تاثيرگذار بود اما؛ طي روزهاي اخير متوجه اين موضوع 
بوديم كه نرخ ارز بالفاصله بر بازارس��رمايه تاثيرگذاش��ت 
و درنتيجه ش��اهد روند نزولي بازار از روزيكشنبه تا كنون 
بوديم. البته تنها نرخ ارز عامل نزول بازار نبود بلكه، شايعات 
حول محور ب��ورس و FATF موجبات روند نزولي اين بازار 
را فراهم كرد. البته نبايد نقش بي اعتمادي سهامداران در 
بازار را ناديده گرفت. همانطور كه پيش از اين گفته ش��د 
بي اعتمادي يكي از مهم ترين مولفه هاي بازارسهام است و 
آنچه مي تواند از نوسانات قيمتي در بازارسهام بكاهد، تقويت 
عوامل اعتماد ساز در بسترهايي است كه سرمايه گذاري را 
امن تر مي كند. اين مس��اله در اقتصادهايي مانند ايران كه 
ريسك باالي سيستماتيك به مثابه عاملي مزاحم در جهت 
سرمايه گذاري بلندمدت عمل مي كند. در ماه هاي گذشته 
هر عاملي از اختالف نظر دو وزير نفت و اقتصاد بر سر عرضه 
FATF ناكام »پااليش يكم« تا دستورالعمل هاي داخلي 
بورس تهران مبني بر ممنوعيت معامالت يك روزه كه بعدا 
لغو ش��د و همين ابهام در خبر تمديد مهلت بررسي لوايح 
جامانده FATF توانسته بازار سرمايه را دستخوش تغيير كند. 
اگر بخواهيم با اين تبيين مخالفت كنيم مي توان گفت كه 
نوسان ذات بازارسرمايه است و به جز بي اعتمادي متغيرهاي 
متعددي نظير ارزندگي و لزوم تغيير جهت قيمت ها پس از 
رشد حدودا ۲۵ درصدي براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا 

مساله اي غيرمعمول نيست.

 آموزش بازارسهام
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برخورد با ۱۶۰ ناشر متخلف
در بازارسرمايه

فرهاد دژپس��ند، وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
در خصوص ش��رايط بازار س��رمايه اظهار داشت: 
خوش��بختانه بازار بورس طي مدت اخير، روند رو 
به ثباتي را داش��ته اس��ت اگر چه، معتقدم، صرفا 
»ش��اخص« بورس را نمي توان به عنوان مالك و 
معي��ار عملكرد بورس در نظر گرف��ت. وي با بيان 
اينكه ش��اخص بورس، برآيند شرايط اقتصادي و 
حتي اجتماعي جامعه است، گفت: آنچه در مديريت 
بازار سرمايه مثل »بازارگرداني« بايد صورت پذيرد، 
انجام شد و با ناش��راني هم كه تخلف كرده بودند، 
برخورد هاي الزم صورت گرفت. دژپسند با اعالم 
اينكه با حدود ۱۶۰ ناش��ر متخلف بازار س��رمايه، 
برخورد الزم صورت گرفت و آنها محكوم ش��دند، 
افزود: خوش��بختانه بخش زي��ادي از اين عده، در 
دوره تجديد نظر، رويه خود را اصالح كردند و از آنها 
رفع حكم شد. وي گفت: سه نوع محكوميت براي 
ناشران متخلف در نظر گرفته شد؛ عده اي جريمه 
ش��دند، عده اي »درج در پرونده« و عده اي هم به 
مدت ۶ ماه س��لب صالحيت مديريت شدند. وزير 
اقتصاد اظهار داشت: من هميشه هم گفته ام؛ بازار 
سرمايه حساس است و افرادي كه بي محابا و بدون 
برخورداري از مباني حقوقي و نظري اقدام به اظهار 
نظر در مورد بورس كرده و فعاالن بازار س��رمايه را 
دچار رعب و وحش��ت مي كنند، قطعا روزي بايد 
جوابگو باشند، زيرا بازار سرمايه، مطابق و بر اساس 
قانون، در حال فعاليت است. دژپسند در ادامه در 
پاسخ به س��وال خبرنگاران، در خصوص وضعيت 
ترخيص كاال در گمركات نيز با بيان اينكه با تدابير 
اتخاذ شده، در رويه و سرعت زمان ترخيص كاال در 
گمركات كشور، بهبود زيادي حاصل شده است، 
يكي از داليل اين امر را، جايگزيني نظارت پسيني 
با نظارت پيش��يني عنوان كرد. وي گفت: طبيعي 
اس��ت، در مورد كاالهايي ك��ه وارد كننده، بدون 
ثبت سفارش اقدام به واردات كرده است، گمرك 
جمهوري اسالمي، بر اساس قانون، نمي تواند اقدام 
ب��ه ترخيص كند و يا در مورد برخ��ي ديگر از وارد 
كنندگان كه نتوانسته اند منشاء ارز خود را مشخص 

كنند نيز، كاري از دست گمرك بر نمي آيد.

بازار سرمايه بازار
انتظارات شخصي نيست

حميدرض��ا مهرآور، مدير عام��ل كارگزاري بانك 
س��امان در گفت وگو با س��نا گفت: گاهي س��طح 
انتظ��ارات با تحليل هاي بني��ادي مطابقت ندارد، 
به همين علت است كه س��هام، روندي مخالف با 
يك پارامتر اثر گ��ذار را طي مي كن��د. وي افزود: 
ريزش هاي ابتدايي در بازار، ترس و نگراني هايي در 
دل سهامداران ايجاد كرد اما همه افراد مي دانستند 
كه غلبه بر اين ترس به منزله بازگشت روند صعودي 
شاخص است، خوشبختانه ريزش ها تا حدود زيادي 
پايان يافته و رفتار منطقي تري از س��رمايه گذاران 
شاهد هستيم. همچنين اگر همه پارامترهاي تاثير 
گذار بر بازار با روال فعلي ادامه فعاليت دهند، قطعا 
ش��اخص قله هاي قبلي را طي خواهد كرد. مدير 
عامل كارگزاري بانك سامان بيان كرد: سهم ها يا 
گروه هاي ليدر، جزء اولين ه��اي صعود و نزول در 
بازارند، به همين خاطر اس��ت كه س��هامداران به 
دنبال س��هم هاي ارزنده اي مي گردند كه جا مانده 
از صعود باش��ند و بازدهي بيش��تري كسب كنند. 
مهرآور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا برخي 
گروه ه��ا روندي مخالف با قيمت ه��اي جهاني در 
پيش گرفتند، اظه��ار كرد: زماني ك��ه حدود ۶۰ 
درصد از بازار س��هام را كاموديتي محورها تشكيل 
مي دادند معتقد بوديم بالفاصله بايد به قيمت هاي 
جهاني واكنش مثبت نشان دهند؛ در صورتي كه اين 
گروه ها با افت همراه شدند، علت اصلي اين است كه 
گاهي انتظ��ارات ما با تحليل هاي بنيادي متفاوت 
است، بنابراين بايد روند يك سهم را زير ذره بين قرار 
دهيم تا ببينيم از نقطه كف تا قيمت كنوني چقدر 
صعود داش��ته و آيا مي تواند تاثير پذيري جديدي 
براي نوسان داشته باشد يا خير اين كارشناس بازار 
سرمايه، افق بازار سرمايه را روشن تر از ديگر بازارها 
ارزيابي كرد و گفت: بازار هاي مس��كن، ارز و طال با 
توج��ه به ركود و گراني و كنت��رل دولت بر آن افق 
روش��ني پيش رو ندارند اما از آنجا كه بازار سرمايه 
نيازي به سرمايه هاي باال ندارد و از حمايت دولت 
هم برخوردار است آينده درخشان تري نسبت به 
ديگر بازارها خواهد داشت. مدير عامل كارگزاري 
بانك س��امان خاطرنش��ان كرد: اگر سهامداران از 
گزارش هاي ۹ ماهه شركت ها غافل نشوند و سهام 
خود را بر مبناي تحليل هاي بنيادي انتخاب كنند، 
بازدهي بيش از ساير بازارها را كسب خواهند كرد.

عرضه اوليه اسناد
خزانه اسالمي بازار فرابورس

اوراق با نام اس��ناد خزانه اس��المي با تاريخ سررسيد 
۶شهريور ۱۴۰۲ در نماد معامالتي )اخزا۹۰۸۱(، براي 
اولين بار از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس 
ايران عرضه مي ش��ود تعداد كل اوراق سپرده شده و 
قابل معامله تا تاريخ انتشار اطالعيه مذكور ۵۰ ميليون 
ورقه و نحوه تس��ويه و پاياپاي معامالتT ۱+ است. 
هيچگونه محدوديتي نيز در خص��وص تعداد اوراق 
قابل خريداري توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي 
وج��ود ندارد و محدوديت حجم��ي )حداكثر تعداد 
اوراق بهادار در هر سفارش( ۲۵.۰۰۰ ورقه خواهد بود. 
مبلغ اسمي اسناد خزانه اسالمي، هر ورقه يك ميليون 
ريال در سررسيد نهايي توسط خزانه داري كل كشور 
تأمين شده و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه به حساب آخرين دارندگان 

اسناد خزانه اسالمي واريز خواهد شد.

حق تقدم چيست؟
 مطابق با قانون تجارت، زماني كه يك ش��ركت قصد 
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي داشته باشد، اولويت 
شركت در افزايش سرمايه با سهامداران فعلي شركت 
اس��ت. از همين رو، در روش افزايش س��رمايه از محل 
آورده نقدي، شركت اوراقي را تحت عنوان »حق تقدم 
خريد سهام« منتشر كرده و با توجه به درصد مالكيت 
هر يك از سهامداران و نيز درصد افزايش سرمايه، تعداد 
مشخصي حق  تقدم  در اختيار سهامداران قرار مي دهد. 
بعد از تصميم گيري مجمع در خصوص افزايش سرمايه 
از محل آورده نقدي سهامداران، حق تقدم  به سبد دارايي 
سهامداران اضافه خواهد شد. نماد حق تقدم يك سهم، 
از اضافه شدن حرف »ح« در انتهاي نماد اصلي ساخته 
مي شود. مثال نماد »افقح« در واقع نماد مربوط به حق 
تقدم  خريد س��هام »افق« است. تعداد حق تقدمي  كه 
به سهامداران تخصيص پيدا مي كند، با توجه به درصد 
افزايش س��رمايه و نيز تعداد فعلي سهام وي مشخص 
مي شود. به عنوان مثال، اگر شركت قصد داشته باشد 
از اين طري��ق ۱۰۰ درصد افزايش س��رمايه بدهد، به 
تعداد سهام هر س��هامدار، به وي حق تقدم تخصيص 
پيدا مي كند به عنوان مثال اگر سهامداري، هزار سهم 
داشته باشد، هزار سهم حق  تقدم   نيز به دارايي او اضافه 
مي شود. به طور مشابه، اگر شركت قصد افزايش سرمايه 
۵۰ درصدي داش��ته باشد، به اين سهامدار ۵۰۰ سهم 
حق تقدم  اختصاص مي يابد. تصميم  گي��ري افراد در 
خصوص نحوه برخورد با حق تقدم  در يكي از دسته هاي 

زير قرار مي گيرد: 
الف( تبديل حق تقدم  به سهم: فرآيند كلي تبديل حق 
تقدم به سهم بدين شكل است كه دارندگان حق تقدم 
بايد در مهلت مشخص شده، مبلغ اسمي هر سهم كه 
هزار ريال به ازاي هر سهم است را به حساب شركت واريز 
نمايند و به ش��ركت اطالع دهند. البته اگر سهامداران 
مطالبه اي از شركت داشته باشند، اين مبلغ از كل مبلغي 
كه بايد به شركت پرداخت نمايند، كسر مي گردد. پس 
از آن، بايد منتظر طي ش��دن مراحل قانوني آن توسط 
شركت باشند. فرآيند تبديل حق تقدم  به سهم، زمان بر 

است و ممكن است ماه ها به طول بينجامد.
ب( فروش حق تقدم  : از زماني كه معامالت حق تقدم در 
بازار آغاز مي شود، به مدت ۶۰ روز ادامه پيدا مي كند و 
البته ممكن است به درخواست شركت و تاييد سازمان 
بورس، اين زمان نيز تمديد شود. سهامداراني كه به آنها 
حق تقدم تخصيص پيدا كرده است مي توانند در اين بازه 
زماني آن را بفروشند و از وجه حاصل از آن استفاده كنند. 
فقط در اين مرحله، از لحاظ تعداد معامله محدوديتي 
براي افراد وجود ندارد و هر فرد مي تواند بارها و بارها حق 
تقدم  را بخرد و بفروشد. دامنه نوسان قيمت حق  تقدم  
شركت هاي بورسي، دو برابر دامنه نوسان سهم شركت 
است و در شركت هاي فرابورسي، دامنه نوسان حق تقدم 

با دامنه نوسان سهم شركت برابر است.
ج( عدم واريز وجه اس��مي و عدم فروش حق تقدم : در 
صورتي كه دارنده حق تقدم، نس��بت به آن بي تفاوت 
باشد و در مهلت مقرر آن را نفروشد و وجه اسمي آن را 
در مهلت مقرر به حساب شركت واريز نكند، اين حالت 
به وجود مي آيد. مدتي بعد از متوقف ش��دن معامالت 
نماد حق تقدم ش��ركت، نماد حق  تقدم  از سبد دارايي 
همه افراد خارج مي ش��ود. پس از بررسي هاي شركت، 
تعداد حق تقدم هايي كه وجه اس��مي آنها به حساب 
شركت واريز نشده اس��ت، مشخص شده و شركت در 
مرحله اي به نام »پذيره  نويسي عمومي« آنها را به فروش 
مي رساند. پس از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و 
كسر هزينه و كارمزد فروش، وجه حاصل از آن در اختيار 
سهامداراني كه از حق تقدم  خود استفاده نكرده اند، قرار 
خواهد گرفت. جزئيات مربوط به اين فرآيند از طريق 
سايت كدال منتشر شده و همچنين در صورت وجود 
هرگونه سوال يا ابهام، افراد بايد با امور سهام شركت در 

ارتباط باشند.

پرداخت سود به سهامداران 
عدالت بدون لزوم ثبت نام در سجام

اكبر حيدري، سخنگوي شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني س��هام عدالت در گفت وگو با اقتصادآنالين 
گفت: س��هامداراني كه روش مديريت غيرمستقيم را 
براي س��هام عدالت خود انتخاب كرده اند، سهامداران 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني هستند. شركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني مطابق با قانون بازار سرمايه و 
روال معمول بايد مجمع تقسيم سود را برگزار كنند و در 
مجمع ساليانه درخصوص ميزان تقسيم سود و روش 
تقسيم آن مصوبه دهند، جمع بندي كرده و پس از آن 
مصوبه را اجرايي كنند. وي افزود: هيچ قانون، آيين نامه، 
بخشنامه و... وجود ندارد كه شركت هاي بورسي از جمله 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت را ملزم 
به پرداخت سود از طريق سامانه سجام كند. كما اينكه 
فكر مي كنم تنها ۱۴ ش��ركت موجود در س��بد سهام 
عدالت، پرداخت س��ود آنها از طريق سجام راي آورده 
است. حيدري اضافه كرد: دو الزام كه براي سهامداران 
روش غيرمستقيم سهام عدالت اعالم شده، اين است 
كه اگر قصد فروش سهام خود را دارند )البته ما دفعات 
متعددي به ارزنده بودن سهام عدالت و عدم فروش آن 
در شرايط نامناسب بازار سرمايه اشاره كرده ايم( يا قصد 
حضور در مجامع الكترونيك را دارند، بايد در سامانه سجام 
ثبت نام كنند. اما براي دريافت سود، هيچ الزام قانوني براي 
ثبت نام در س��جام وجود ندارد سخنگوي شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت تصريح كرد: نكته 
مهم اين است كه ما پيگير پرداخت سود مردم از طريق 
سامانه ملي سهام عدالت كه ميلياردها تومان از پول مردم 
براي آن هزينه و سه سال، سود از طريق آن پرداخت شده 
است، هستيم. درواقع به دنبال مصوبات و تاييديه هايي 
هستيم كه سود سهامداران از طريق سامانه ملي سهام 
عدالت پرداخت شود تا بسياري از افراد ناچار به مراجعه 

براي احزار هويت و سجامي شدن نشوند.

»تعادل« تاثير اخبار غيراقتصادي بر بازارسهام را بررسي كرد

علت نزول بورس چيست؟

فرار حقيقي ها از بازار خرسي 
شاخص كل بورس روز گذش��ته به ۵۵ هزار و ۸۰۵ واحد 
كاهش، رقم يك ميليون و ۴۲۸ ه��زار واحد را ثبت كرد. 
ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز با ۱۰ هزار و ۷۵۳ واحد 
كاهش، به رقم ۴۴۱ هزار و ۱۳۵ واحد رس��يد. در اين بازار 
۷۴۶ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۲۷۸ ميليارد ريال انجام 
دادند. صنايع »پتروشيمي خليج فارس«، »ملي صنايع مس 
ايران«، »فوالد مباركه اصفهان«، »سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي«، »معدني و صنعتي گل گهر«، »پااليش نفت 
اصفهان« و »سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين« 
نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير منفي را روي بورس 
گذاشتند. شاخص كل فرابورس هم با ۵۴۷ واحد كاهش، 
در رقم ۱۸ هزار و ۹۴۶ واحد ايستاد. معامله گران اين بازار 
۳۲۱ هزار معامله انجام دادند كه ۳۹ هزار و ۸۲۶ ميليارد 
ريال ارزش داش��ت. »پليمر آريا ساسول«، »پتروشيمي 
مارون«، »پتروشيمي زاگرس«، »فوالد هرمزگان جنوب«، 
»سهامي ذوب آهن اصفهان«، »سرمايه گذاري صبا تامين« 
و »سرمايه گذاري مالي س��پهر صادرات« نسبت به ساير 

نمادها بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند.

      تغيير مالكيت حقيقي ها و حقوقي ها در بازار
طي معامالت روز گذشته بازار سرمايه حقوقي ها حدود دو 
هزار و ۷۱۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد هفت هزار و ۹۷۰ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي ۴۴درصد يعني سه هزار و ۵۲۰ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريد خود را به ۳۴درصد رساندند. بيشترين 
تزريق پول حقوقي ه��ا در گروه هاي »فلزات اساس��ي«، 
»خودرو و ساخت قطعات« و »بانك ها و موسسات اعتباري« 
رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »استخراج 
ساير معادن« و »توليد محصوالت كامپيوتري، الكترونيكي 
و نوري« به نفع حقيقي ها تمام شد. در روز گذشته بورس 
سهام حقيقي ها در ۲۷نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
۲۹۵نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت حقيقي ها ۱۷۰ميلي��ارد تومان و تغيير مالكيت 

حقوقي ها دو هزار و ۸۲۰ميليارد تومان بود.

     تداوم عرضه هاي اوليه
معاون بازار ش��ركت بورس اوراق به��ادار تهران، محمود 

گودرزي افزود: برنامه عرضه شركت هايي را كه در فرآيند 
عرضه اوليه قرار دارند، به تدريج متناسب با شرايط اوليه بازار 
در دستور كار قرار خواهيم داد. وي با بيان اينكه بازار سرمايه 
شفاف  تر از بسياري از بازارهاي ديگر است، اظهار داشت: 
بورس همچنان در بلندمدت بازار جذابي است ولي با توجه 
به نوساناتي كه اواخر مرداد در بورس تهران رخ داد، توصيه 
كلي به سرمايه گذاران اين است كه پس اندازهاي خود را 
ترجيحا از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد كنند و 
مبناي تصميم خود را اطالعات كانال ها و منابع غير رسمي 
در فضاي مجازي قرار ندهند. همچنين مديريت عمليات 
بازار شركت بورس طي اطالعيه اي اعالم كرد: پيرو اطالعيه 
شماره ۸۳۴۱۹/۱۸۱ مورخ ۲۳ آذر، عرضه سهام شركت 
فرآوري معدني اپال كاني پ��ارس »اپال« روز جاي يعني 
۲۶ آذر ماه انجام نخواهد شد. بديهي است اطالع رساني در 

خصوص تاريخ عرضه متعاقبا اعالم خواهد شد.

     روز خوش بورس هاي جهاني
بانك مركزي اروپا در بيانيه اي اعالم كرد اعضاي اتحاديه اروپا 
با اجرايي شدن يك بسته نيم تريليون يورويي ديگر براي 
كاستن از تبعات اقتصادي ويروس كرونا موافقت كرده اند. 
پيش از اين اتحاديه اروپا ۱.۳۵ تريليون يورو براي حمايت از 
اقتصادهاي اروپايي اعتبار تخصيص داده بود و بدين ترتيب 

حمايت هاي مالي در س��طح اتحاديه اروپا تا مارس ۲۰۲۲ 
ادامه پي��دا خواهد كرد. اين اقدام اروپا در ش��رايطي انجام 
مي شود كه قاره سبز با موج دوم همه گيري كرونا مواجه شده 
و تلفات مجددا رو به افزايش رفته است. شكست مذاكرات 
برگزيت بيش از هر زمان ديگري ب��ه خطري براي آينده 
اقتصادي اروپا تبديل شده است. بوريس جانسون، نخست 
وزير انگليس پس از ديدار با اورس��ال فون در لين- رييس 
كميسيون اروپا گفته است احتمال زيادي وجود دارد كه 
اتحاديه اروپا و انگليس نتوانند به توافقي بر سر روابط تجاري 
آينده برس��ند. با وجود آنكه چندين دور مذاكرات تجاري 
بين انگليس و اتحاديه اروپا انجام شده اما اختالف طرفين بر 
سر طيف وسيعي از موارد نظير سطح دسترسي به بازارهاي 
مالي و بانكي، ماهيگيري در آب هاي ساحلي و تعرفه هاي 
گمركي تاكنون مانع از امضاي يك توافق جامع پسابرگزيت 
شده است. تنش بين چين و امريكا هنوز رو به افزايش است 
و در تازه ترين اقدام ضد چيني، وزارت خزانه داري امريكا با 
صدور بيانيه اي اعالم كرد نام ۱۴ عضو ارشد حزب مركزي 
كمونيست چين را به دليل آن چه دخالت در امور داخلي 
هنگ كنگ خوانده، به فهرس��ت تحريم هاي خود افزوده 
است كه اين اقدام با انتقاد شديد وزارت خارجه چين موجه 
شد. سفير چين در امريكا نيز از اين كشور خواست تا دست 
از سياس��ت هاي مخرب خود بردارد و به جاي آن با نشان 

دادن حسن نيت، مسير را براي بهبود روابط دو كشور فراهم 
كند. تري س��ند ون، كارشناس ارشد س��رمايه گذاري در 
موسسه ولث منيجمنت گفت: هنوز به طور واضح شاهديم 
كه نوسانات بازارهاي مالي در سطح بااليي قرار دارد. ما به 
يك راهكار براي مقابله با ويروس كرونا رسيده ايم كه گويا 
خوب هم جواب داده اس��ت اما اينكه اين واكسن ها تا چه 
حد براي همه مفيد خواهن��د بود و تا چه مدتي مي توانند 
ايمني ايجاد كنند شك و ترديدهايي وجود دارد و وجود اين 
شك و ترديدها هم به بازار سيگنال هاي متناقض مي دهد.

در بورس امريكا و وال استريت، بيشتر شاخص ها صعودي 
بودند تا جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانس��تريال اوريج« با ۰.۰۳ درصد كاهش نسبت به روز 
قبل و در سطح ۳۰ هزار و ۳۷.۰۵ واحد بسته شد. شاخص 
»اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۱۶ درصد افزايش تا سطح ۳۶۶۹.۲۵ 
واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با ۰.۹۹ درصد صعود در س��طح ۱۲ 
هزار و ۵۰۰.۰۱ واحدي بس��ته شد.در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، ش��اخص »فوتس��ي ۱۰۰« بورس لندن با 
۰.۲۳ درصد ريزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۳۱.۸۳ 
واحد بسته شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت 
در آلمان با افزايش ۰.۸۳ درصدي و ايستادن در سطح ۱۳ 
هزار و ۲۲۳.۱۶ واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با صعود ۰.۳۷ درصدي در سطح 
۵۵۲۷.۸۴ واحد بسته ش��د. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« ۰.۹۶ درصد باال رفت و به ۸۱۴۰.۸۰ واحد رسيد. در 
معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ 
تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با 
صعود ۰.۳ درصدي تا س��طح ۲۶ هزار و ۷۳۲.۴۴ واحدي 
باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۴۴ 
درصد پايين رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۳۸۲.۵۹ واحد بسته 
شد. در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود ۰.۹۲ 
درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۹۳۴.۸۹ واحد بسته شد.  
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس 
سيدني با ۰.۲۷ درصد افزايش و ايستادن در سطح ۶۶۶۰.۲۵ 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص » تاپيكس« ژاپن صعودي بود.



گروه راه و شهرسازي|
ديروز ش��وراي ش��هر تهران در واكنش به ابالغ مصوبه 
غيرقانوني و آمرانه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران، طرح »الزام 
ش��هرداري تهران به جبران عدم النف��ع مالكان قديمي 
مح��دوده طرح و حفظ بافت ارزش��مند معاصر و هويت 
معنوي محله جماران« را به هيات رييس��ه شوراي شهر 
ارايه داد. همچنين ۹ عضو شوراي شهر تهران در نامه اي 
به رييس شورا با انتقاد از مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
درباره حذف محدوديت هاي ارتفاعي س��اخت و سازدر 
محله جماران خواس��تار لغو و عدم اج��راي اين مصوبه 
ش��دند. روز دوش��نبه هفته جاري نيز پنج عضو شوراي 
شهر تهران در تذكري به نهاد رياست جمهوري خواستار 
عمل به تعهدات قانوني خود در قبال مديريت ش��هري 
شده بودند و نسبت به تالش آن نهاد براي لغو محدوديت 
ارتفاعي ساخت و ساز در محله جماران انتقاد كرده بودند. 
آنها همچنين در نامه خود به رويكرد دوگانه دولت در عدم 
واكنش به درخواست شهروندان در رفع محدوديت ارتفاع 
در برخي از مناطق ديگر پايتخت همچون كن، فرحزاد، 
مسگرآباد و... اشاره كرده بودند. داستان جدال ميان نهاد 
رياست جمهوري و مديريت شهري در محله جماران از 
روزهاي آخر خردادماه سال جاري آغاز شد. آنجا كه طبقه 
سوم ساختمان در دست احداث اين نهاد به خواست برخي 
از اعضاي شوراي شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه 

يك پايتخت تخريب شد.
به گ��زارش »تع��ادل«، ديروز محمد س��االري، رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران اعالم 
كرد: طرح »الزام ش��هرداري تهران به جبران عدم النفع 
مال��كان قديمي محدوده طرح و حفظ بافت ارزش��مند 
معاصر و هويت معنوي محله جم��اران« در اعتراض به 
تصميم شوراي عالي شهرسازي و معماري و فشارهاي 
غيرقانوني وارد بر شهرداري تهران براي لغو محدوديت 
ارتفاعي محله جماران را با امضاء ۱۲ عضو شورا به هيات 
رييس��ه ارايه داديم.  به گزارش ايلن��ا، وي با بيان اينكه 
در مصوبه ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري به جاي 
اينكه عدم النفع ساكنان قديمي و اصيل اين محله مورد 
توجه قرار گيرد، به منافع ساكنان جديد محله جماران 
كه اغلب از افراد خاص هستند، توجه كرده است، اظهار 
كرد: طرحي كه ما در شورا ارايه كرديم، با دو هدف اصلي 
استيفاي حقوق عامه و توجه به حقوق مالكان و ساكنان 
قديمي محله كه قبل از ايجاد محدوديت در سال ۱۳۸۰ 
مالك بوده اند و نقل و انتقالي تاكنون نداشته اند و جبران 
عدم النفع ناشي از محدوديت هاي اجرايي طرح مصوب 
شوراي عالي معماري و شهرس��ازي ايران و حفظ بافت 
قديمي و س��نتي و پاسداش��ت هويت تاريخي معاصر، 
فرهنگي و معنوي محله جماران و تهيه شده و به امضاي 

۱۲ عضو شوراي شهر رسيده است. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس اين طرح، شهرداري تهران 
موظف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط از جمله 
وزارت راه و شهرسازي و موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت 
امام )ره( نس��بت به اجراي طرح مصوب مذكور از طريق 
سازوكار انتقال حق توسعه، تهاتر، واگذاري امالك معوض، 
تملك با رويكرد حفظ و صيانت پالك هاي ارزش��مند و 
نيز مشاركت در نوس��ازي امالك واقع در محدوده طرح 

به فوريت اقدام كند. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران ادام��ه داد: طرح مذكور 
دربندي ديگر، شهرداري تهران را مكلف مي كند در اجراي 
طرح موضعي محله جماران صرفا با رويكرد حفاظت از 
بافت قديمي و سنتي اين محله و پاسداشت هويت و ميراث 
معنوي محله مبتني بر مفاد بند )د( ماده ۱۶۶ قانون برنامه 
سوم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اس��المي ايران اقدام و از اجراي هرگونه طرح و برنامه اي 
بر خالف مصوبه مذكور مجلس شوراي اسالمي به عنوان 

سند فرادست مالك عمل براي اين محله خودداري كند. 
ساالري افزود: طرح »الزام شهرداري تهران به حفظ بافت 
ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله جماران و جبران 
عدم النفع مالكان قديمي محدوده طرح« با قيد يك فوريت 
و با امضاي ۱۲ نفر از اعضاي شوراي شهر تهران امروز به 
هيات رييسه مجلس ارايه ش��د تا در دستور جلسه آتي 

شوراي شهر قرار گيرد.

     نامه اعتراضي ۹  عضو شوراي شهر 
در ابن حال، ۹ عضو ش��وراي ش��هر تهران در نامه اي به 
رييس ش��ورا با انتقاد از مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
درباره حذف محدوديت هاي ارتفاعي س��اخت و سازدر 
محله جماران خواستار لغو و عدم اجراي اين مصوبه شدند.

در متن اين نامه كه به امضاي محمد ساالري، محمدجواد 
حق شناس، شهربانو اماني، سيد محمود ميرلوحي، زهرا 
صدراعظم نوري، علي اعطاء، سيد آرش حسيني ميالني، 
مرتضي الويري و ناهيد خداكرمي رس��يد، با اش��اره به 
مصوبه شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران مبني 
بر لغو محدوديت ارتفاعي و ابالغ آن به صورت محرمانه 
به شهرداري تهران آمده است: »اينجانبان به نمايندگي 
از شهروندان تهراني در شوراي اسالمي شهر تهران و در 
راس��تاي ايفاي نقش نظارتي، اعتراض شديد خود را در 
خصوص اين تصميم شوراي عالي شهرسازي و معماري و 
فشارهاي غيرقانوني وارد بر شهرداري تهران بنا بر داليل 

ذيل اعالم مي كنيم: 
۱. همان گونه كه اشاره شد در فرآيند اتخاذ اين تصميم و 
ابالغ مصوبه، رويه هاي متعارف و قانوني و چارچوب ها و 
ضوابط و آيين نامه هاي مالك عمل به هيچ عنوان رعايت 
نشده است و صرفًا با رويكرد تحكمي و با فشار از باال منجر 
به تصميم گيري شده است.ضمن اينكه در فرايندهاي 
تصميم گيري و مصوبه گذاري شوراي عالي شهرسازي 
و معماري، قاعده و روال بر اين اس��ت كه اعضاي شوراي 
عالي نسبت به امضاء صورت جلسه اين شورا اقدام نمايند 
كه بنابر اطالعات واصله چنين روندي رعايت نشده است.

۲. قاع��ده و روي��ه قانون��ي ب��راي اي��ن اس��ت ك��ه در 
تصميم گيري هاي مربوط به طرح هاي ش��هري نظرات 
مديريت هاي شهري اعم از شوراهاي شهر و شهرداري هاي 
شهرهاي موضوع تصميم  بايد اخذ و در تصميم گيري ها 

مدنظر قرارگرفته و لحاظ شود، اين در صورتي است كه در 
روند اتخاذ تصميم در خصوص مصوبه ابالغي، به نظرات 

شوراي شهر و شهرداري تهران توجهي نشده است.
۳. با وجود اينكه به موجب مفاد صريح بند "د " ماده ۱۶۶ 
قانون برنامه سوم توسعه كشور كه مصوب مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص محله جماران است، تاكيد شده كه 
به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي اين محله، وزارت 
راه و شهرسازي و ساير وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها 
بايد تكاليفي را بر عهده داشته باشند، ليكن مصوبه اخير، 
بر خالف مفاد مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي مبني بر 
حفاظت و صيانت از اين بافت ارزشمند مسكوني صادر 

شده است.
۴. ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران با وجود 
مكاتبات اخير وزارت مي��راث فرهنگي مبني بر رعايت 
الزامات ميراث��ي و تاريخي و تاكيد ب��ر اينكه به موجب 
مصوبه سال ۸۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني 
بر حفاظت از محله جماران، عمال الزامات ميراثي مد نظر 
اين وزارتخانه، لحاظ شده است، توجهي به نامه اخير اين 

وزارتخانه در فرآيند مصوب گذاري نشده است.
۵. فارغ از ايرادات قانوني متع��ددي كه بر نحوه انتخاب 
مشاور بررسي كننده طرح و عدم مشاركت دهي مديريت 
شهري در فرايند مطالعات و برداشت هاي ميداني وجود 
دارد، اشكاالت متعددي به طرح تهيه شده مشاور منتخب 
دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص 
بازنگري طرح محله جماران وج��ود دارد، از جمله عدم 
تطبيق طرح با ضوابط پهنه بندي طرح تفصيلي و نظام 
اجرايي ش��هرداري تهران و عدم امكان بارگذاري طرح 
در س��امانه طرح تفصيلي، عدم توجه ب��ه امكان تامين 
پاركين��گ در برخي امالك، ع��دم تعيين تكليف نحوه 
برخورد با امالكي كه باغ شناخته مي شوند و سند مزروعي 
دارند، عدم توجه به حقوق مكتس��به ناشي از اخذ پروانه 
يا طرح قديم، ابهام ج��دي در تعيين نقطه صفر –صفر 
)كد ارتفاعي( براي برخي امالك محدوده، تنوع بيش از 
حد الگو ه��اي توده گذاري و خطر جدي به هم ريختگي 
در جداره گذاري ها و خط آس��مان، تعيين سطح اشغال 
بعضا ۸۰ و ۹۰ درصدي براي برخي امالك و خطر حذف 
سبزينگي و درختان، افزايش بارگذاري و طبقات نسبت به 
طرح قديم در پالكهاي شمالي و غربي امالك اين محدوده 

كه عمدتا بعد از ايجاد محدوديت سال ۱۳۸۰ توسط افراد 
جديد خريداري شده است و موجبات ايجاد منافع براي 

اين امالك مي گردد و...
۶. وجود ابهامات جدي در خص��وص نحوه توده گذاري 
يك��ي از پالك ه��اي ثبتي واق��ع در طرح ك��ه مغاير با 
توده گذاري هاي پيش��نهادي مش��اور در موقعيت هاي 

مشابه است.
جناب آقاي مهندس هاش��مي، از جنابعالي درخواست 
داريم تا مراتب اعتراض اينجانبان را به وزير راه و شهرسازي، 
اعضاي شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران و نهاد 
رياست جمهوري در خصوص عدم توجه به حقوق عمومي 
و بافت ارزشمند محله جماران اعالم فرماييد و از شهردار 
تهران بخواهيد تا دغدغه ها و نظرات اعضا ي شوراي شهر 
و جامعه حرفه اي و مدني در خصوص ضرورت حفاظت و 
صيانت از بافت قديمي محله جماران را مورد توجه جدي 
قرارداده و از اجراي مصوبه ابالغي فوق الذكر و هرگونه مصوبه 
و البته اقداماتي كه موجب لطمه زدن به ارزش هاي معنوي، 
تاريخي و فرهنگي محله جماران ش��ده و لغو محدوديت 
ارتفاعي اين محله را بر خالف مفاد مصوبه مجلس شوراي 
اس��المي موضوع بند »د« ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه را 

به دنبال دارد، اجتناب نمايند.«

     انتقاد از تحريك اهالي جماران
در تذكر مكتوب روز دوشنبه محمد ساالري، محمد جواد 
حق شناس، حسن خليلي آبادي، حجت نظري و مجيد 
فراهاني، ۵ عضو شوراي شهر تهران به نهاد رياست جمهوري 
نيز تصريح شده بود: جاي شگفتي و تعجب است كه پس 
از تخريب و جمع آوري ستون هاي طبقه سوم ملك متعلق 
به نهاد رياس��ت جمهوري واقع در محله جماران )خيابان 
حسني كيا( كه به صورت متخلفانه و بدون پروانه ساخت، 
اجرا ش��ده بود يكي از دغدغه ها و اولويت هاي اصلي دفتر 
نهاد رياست جمهوري در اولويت قرار دادن درخواست هاي 
مربوط به موضوع كمك به ح��ذف محدوديت ارتفاع در 
ساخت و س��از در اين محله شده است و طي مكاتباتي به 
انحاي مختلف نسبت به عملكرد شهرداري تهران و منطقه 
اعتراض ش��ديد كرده اند و تحركاتي نيز در س��طح محله 
جماران جهت دغدغه مند كردن و مخالفت با محدوديت 

ارتفاع در محله قديمي جماران صورت مي گيرد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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تجليل حناچي از فرزند 
تاكسيران برنامه  دستپخت

پيروز حناچي، شهردار تهران، به مناسبت روز حمل و نقل 
از دختر تاكسيران برنامه دستپخت قدرداني و از سامانه 
جامع پرداخت الكترونيك كرايه تاكسي ها رونمايي كرد.

به گزارش فارس، مراس��م روز ملي حمل و نقل با حضور 
شهردار تهران، معاون حمل ونقل وترافيك، مديرعامل 
سازمان تاكس��يراني ش��هرتهران و تعدادي از مديران 
شهري در بوستان الله با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و 
محدوديت حضور نفرات، برگزار شد و تاكسيرانان برتر در 
حوزه هايي از جمله پرداخت الكترونيك، امانتداري، بانوان 
تاكسيران، خالقيت روش هاي پيشگيرانه بيماري كرونا 
قدرداني شدند.دختر تاكسيران، مهمان برنامه تلويزيوني 
دستپخت )كه مجري از وي درباره شغل پدرش و اينكه آيا 
از شغل وي خجالت نمي كشد، پرسيده بود( نيز به عنوان 
نماينده تمامي فرزندان تاكسيرانان تهراني از سوي شهردار 
تهران مورد قدرداني و دلجويي قرار گرفت.رونمايي رسمي 
از سامانه جامع پرداخت الكترونيك كرايه هاي تاكسي، 
رونمايي از كارگوبايك )سه چرخه هاي ويژه حمل بار و 
مسافر( و قدرداني از برگزيده هاي اپليكيشن دوچرخه از 
ديگر بخش هاي اين مراسم بود.محمد روشني مديرعامل 
س��ازمان مديريت و نظارت برتاكسيراني شهر تهران در 
حاشيه اين مراسم گفت: س��ال هاي گذشته مسافرين 
تاكسي براي پرداخت الكترونيكي كرايه به اجبار ناچار 
به استفاده از ۳ اپليكيشن توسعه يافته در اين خصوص 
بوده اند كه اين امر باعث اعالم نارضايتي هاي زيادي از سوي 
شهروندان تهراني شده بود.روشني گفت:  در حال حاضر 
باركد دو بعدي اين س��امانه جامع در برخي از پايانه هاي 
بزرگ نصب ش��ده و تا پايان س��ال اكثريت تاكسي هاي 

پايتخت را تحت پوشش قرار مي دهد.

 »FATF « مزاياي تصويب
 شرايط كنوني براي تبادالت مالي با شركت هاي خارجي 
داريم هم بسته خواهد شد. در چنين شرايطي، فعاليت هاي 
اقتصادي ما با عدم تصويب اين لوايح محدودتر مي شود و 
ممكن است بانك هاي كم تعداد خارجي كه در حال حاضر 
با ايران فعاليت مي كنند، دست از كار با شركت هاي ايراني 
بكشند. همين عدم همكاري بين بانك ها عاملي مي شود تا 
ايران در انجام معامالت بين المللي از روش هاي غير بانكي 
براي تجارت استفاده كند. اين در شرايطي است كه استفاده 
از راهكارهاي غيربانكي براي تجارت به خاطر نبودن گارانتي 
بس��يار پرهزينه اس��ت؛ در واقع نبود ضمانت كافي باعث 
مي شود تا مخارج زيادي را متحمل شويم واينكار به هيچ 
عنوان به نفع بنگاه هاي خصوصي و دولتي نيست. حال اگر 
بانك هاي ايراني بتوانند به جامعه بانكي جهاني بازگردند 
سبب كاهش مخارج داد وستدهاي بين المللي مي شوند. 
هرچند نمي توان پي��ش بيني دقيق��ي از تصويب لوايح 
»اف اي تي اف« داش��ت؛ چراكه اط��الع دقيقي از عوامل 
سياسي تاثيرگذار در راستاي تحقق اين مهم وجود ندارد. 
اما اگر بخواهيم نسبت به اين موضوع واقع بين باشيم، بايد 
گفت كه ماندن ايران در ليست سياه »اف اي تي اف« هيچ 
دستاوردي به غير از ضرر وزيان براي كشور نخواهد داشت و 
سياستمداران بايد با توجه به اين موضوع مصلحت كشور را 
در اولويت قرار دهند. در اقتصاد وتجارت بسيار روشن است 
كه بايد با سيستم هاي بانكي جهاني، تعامل داشته باشيم و 
به قوانين بانكي و قوانين تجارت بين المللي پايبند باشيم، تا 
بتوانيم در شرايط مس��اعدتري اقدام به صادرات و واردات 
كنبم و از نظر تجاري و اقتصادي در جهان فعال باشيم. در 
نهايت اگر سياستمداران به اين نتيجه برسند كه خروج از 
ليست سياه »اف اي تي اف« به نفع كشور است، باعث مي شود 
تا در مسير رشد و شكوفايي اقتصاد حركت كنيم و صادرات را 
كه در شرايط كنوني يكي از اولويت هاي نخست كشور براي 
افزايش درآمدهاي ارزي به شمار مي رود، افزايش دهيم. از 
س��وي ديگر، مي توانيم نيازهاي دارويي وغالت كشور را با 
هزينه هاي بسيار پايين تر و دردسر كمتري تهيه و وارد كنيم. 

داليل بروز تورم در ايران
 مش��كالت بودجه اي خود را پوشش دهد. مشكل به كجا 
باز مي گردد؟ يكي از مهم ترين عوام��ل بروز تورم در ۶ ماه 
نخست سال به آثار تزريق اين 7ميليارد دالر بازمي گردد. 
منابعي كه سال قبل ريالش چاپ شده و به فاصله 7الي۸ ماه 
آثار تومي آن نمودار خواهد شد. چرا اين مشكالت دامنه دار 
در اقتصاد و مديريت ايران رخ مي دهد؟ موضوع بسيار روشن 
است، دولت مي بايست هزينه هايش را كم مي كرده است و 
از طريق بهره وري، سطح كيفي خدمات خود را ارتقا مي داد 
كه اين امر لحاظ نشده است. به عبارت روشن تر، بزرگ ترين 
عامل بروز ت��ورم در ايران، برآمده از فق��دان اين ضرورت 
بنيادين است كه دولت مي بايست در مسير كوچك سازي 
قرار مي گرفته كه اين كار انجام نشده است. دولت به جاي 
كم كردن هزينه هايش به سمت استفاده از ارز و دالري رفته 
كه هم هست و هم نيست. يعني هرچند ايران ظرفيت هاي 
ارزي قابل توجهي دارد، اما از آنجا كه دسترسي به اين منابع 
ندارد، ناچار است دالر را بدل به ريال كند. براي مهار تورم در 
ايران بايد به عوامل مختلفي توجه شود. يكي از اين ضرورت ها 
آن است كه دولت به اندازه اي خرج كند كه به واقع مي تواند 
درآمد كسب كند. نه از طريق جابه جايي پل ها و ارزي كه 
بانك ارزي قادر به تبديل آنها نيست. از سوي ديگر در كشور 
نيازمند تعريف دوباره اي از برخي مناس��ك و رخدادهاي 
عمومي، اجتماعي و فرهنگي هستيم. به عنوان مثال با نرخ 
ارز فعلي، مناس��ك ازدواج؛ آيين ازدواج و هزينه هايي كه 
براي اين منظور صورت مي گرفت بايد كنار گذاشته شود 
و راهكارهاي جديدي به كار گرفته ش��وند. در مدل جديد 
عروس و داماد بايد به دفترخانه بروند و بعد زندگي شان را 
آغاز كنند. هر ش��خص و آشنايي كه مي خواهد كمكي به 
اين عروس و داماد كمكي كند، پولي را در اختيار آنها قرار 
مي دهد تا بتوانند شرايط خريد خانه را فراهم كنند. اساس 
حرف بنده اين است كه با اين نرخ ارز بايد رويكردهاي تازه اي 
را در خصوص امورات مختلف در پيش بگيرد. تداوم الگوهاي 
قبلي كه با دالر ۴۲۰۰توماني امكان پذير بود، در شرايط فعلي 
از منظر اقتصاد غيرممكن است و اين غير از اينكه مسائل 
مهمي مانند ازدواج را با بن بست مواجه كند، نتيجه ديگري 
ندارد. آيين هاي فرهنگي و اجتماعي در كشور نيز بايد خود 

را با شرايط جديد اقتصادي و ارزي هماهنگ كند.

نماينده اهواز دليل افزايش 
قيمت در اين شهر را رد كرد

مجتبي يوسفي، نماينده مردم اهواز با بيان اينكه فعال 
هيچ يك از نهادهاي رس��مي گزارش افزايش قيمت 
مسكن در اهواز به دليل هجوم خارجي ها به اين بازار را 
تاييد نكردند، گفت: علت اصلي افزايش قيمت مسكن 
اين است كه در 7 سال برخي از مسووالن با افتخار اعالم 
مي كردند كه حتي يك مسكن هم نساختند.يوسفي در 
گفت وگو با ايلنا درباره انتشار گزارشي از وضعيت بازار 
مسكن اهواز و اعالم هجوم خريداران خارجي دليل اصلي 
افزايش قيمت ها در چند ماه گذشته، اظهار كرد: منابع 
رسمي بايد اين موضوع را  رد يا تاييد كنند و نمي توان 
فقط به يك گزارش يا مصاحبه اتكا كرد اما در حال بررسي 
اين موضوع در استان هستيم.او با بيان اينكه فرض كنيم 
قيمت مسكن در اهواز به همين دليلي كه اعالم شده 
باال رفته، در شهرهاي ديگر علت افزايش قيمت مسكن 
چه بوده است؟ ادامه داد: به دليل همين سياست هاي 7 
سال گذشته در وزارت راه و شهرسازي در دوره مديريت 
وزير وقت قيمت مسكن در چند ماه گذشته حداقل ۱۵۰ 
درصد افزايش يافت.يوسفي افزد: اگر اين گفته كه علت 
افزايش قيمت مسكن در خوزستان خريد ملك از سوي 
خارجي ها بوده، با توجه به وجود قانون ممنوعيت فروش 
امالك به اتباع خارجي و بيگانه، مسووالن مربوطه بايد 
اين موضوع را بررسي و پيگيري كنند و ما هم به عنوان 
نمايندگان مجلس آن را مطالبه مي كنيم. اگر چنين 
موضوعي صحت داشته باشد بايد با متخلفان برخورد 
شود.عضو كميسيون عمران مجلس گفت: سياست هاي 
دولت در حوزه مسكن سياست هاي غلطي بوده و عمال 
اين افزايش قيمت مسكن خروجي سياست هاي غلط 
مسووالن است كه امروز ش��اهد آن هستيم. معتقدم 
مباحث غيرتخصصي درباره دليل افزايش قيمت مسكن 
مطرح مي شود براي اينكه پاسخگوي سياست هاي غلط 
وزير قبلي وزارت راه و شهرس��ازي نباشند هر چند كه 
وزير جديد اقداماتي را در جهت بهبود شرايط بازار انجام 
داده است. به گزارش »تعادل« روز دوشنبه، وزارت راه 
و شهرسازي پس از چند ماه وقفه آمار تحوالت مسكن 
را نه تنها براي شهر تهران كه براي همه مراكز استان ها 
اعالم كرد. بر اساس اعالم اين وزارتخانه، متوسط قيمت 
هر متر مربع مسكن در اهواز ۲۳ ميليون تومان است كه 
بعد از تهران )۲7 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان( در رده دوم 
گرانترين شهرهاي كشور جاي گرفته است. محمودزاده، 
معاون مس��كن وزي��ر راه دليل اين افزاي��ش را هجوم 

خارجي ها براي خريد ملك در اهواز اعالم كرده بود.

اعالم آمادگي ازبكستان براي 
سرمايه گذاري در بندر چابهار

نشست دوجانبه حمل و نقلي دو كشور ايران و ازبكستان 
با هدف بررس��ي راهكارهاي اجرايي ترانزيت كاال به/از 
كشور ازبكستان به مبدا و مقصد هند و ساير كشورهاي 

ثالث از طريق بندر چابهار، برگزار شد.
 به گزارش ايلنا، نشست دوجانبه حمل و نقلي دو كشور 
ايران و ازبكس��تان با هدف بررسي راهكارهاي اجرايي 
ترانزيت كاال به/از كشور ازبكستان به مبدا و مقصد هند 
و ساير كشورهاي ثالث از طريق بندر چابهار، برگزار شد.

در اين نشست ويدئوكنفرانس��ي، »دوران دهقانوف« 
معاون حمل و نقل ازبكس��تان امكان��ات و تجهيزات 
بندر چابهار را بسيار مطلوب بر شمرد و اظهارداشت: با 
توجه به توانمندي هاي عملياتي، تجهيزاتي و موقعيت 
ژئواستراتژيك بندر چابهار پيشنهاد مي شود كارگروهي 
مش��ترك با حضور نمايندگان سازمان بنادر و كميته 
توس��عه حمل و نقل ازبكس��تان براي بررس��ي دقيق 
طرح ها و ارايه برنامه هاي عملياتي حضور ازبكستان در 
بندر شهيد بهشتي چابهار، تشكيل شود تا اين كارگروه 
نس��بت به تهيه نقش��ه راه اقدام كند. در ادامه خسرو 
سرايي، مديركل ترانزيت، لجستيك و توافق نامه هاي 
بين المللي سازمان بنادر و دريانوردي، ضمن اعالم اين 
موضوع كه نه تنها بندر چابهار، بلكه هيچ بندري از ايران 
تحت تحريم هاي ظالمانه قرار ندارد، گفت: بندر چابهار با 
قرار گرفتن در منطقه استراتژيك و خارج از تنگه هرمز، 
به آب هاي آزاد عميق دسترس��ي دارد. وي با اشاره به 
پيش��رفت هاي صورت گرفته در بندر چابهار و حضور 
سرمايه گذاران هندي، بيان كرد: طي ۲۲ ماه گذشته، 
7۲ فروند كشتي كانتيتري، ۲۰ فروند كشتي جنرال 
كارگو، ۳ فروند كشتي دام و يك فروند كشتي باري در 
بندر چابهار پذيرش شد كه اين عدد حاكي از رونق بندر 

چابهار و افزايش حجم عمليات است.

افزايش جمعيت شهرهاي جديد 
به يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر

مديرعام��ل ش��ركت عم��ران ش��هرهاي جديد 
گفت: جمعي��ت ش��هرهاي جدي��د هم اكنون با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته به يك ميليون و ۱۰۰ 
هزار نفر رس��يده و در 7 شهر به ۱۰۰ هزار نفر ارتقا 
پيدا كرده است.به گزارش مهر، حبيب اهلل طاهرخاني 
در پنل آنالين علمي واكاري تجربه استراتژي هاي 
توسعه شهري در ش��هرهاي جديد با موضوعيت 
شهر صدرا با بيان اينكه سياست شهرهاي جديد در 
ساير كشورها سياست توسعه شهري است گفت: در 
قالب سياست توسعه شهري ما سعي كرده ايم شقوق 
مختلف توس��عه را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

وي ادامه داد: توسعه درون شهري و توسعه پيوسته 
شهرها و همچنين بحث توس��عه مفصل در قالب 
شهرك ها و شهرهاي جديد را مورد بحث و بررسي 
قرار داديم.معاون وزير راه و شهرس��ازي بيان كرد: 
تالش هايي در اين حوزه ش��روع شده و طرح هايي 
هم از كره جنوبي انجام داده ايم و اين طرح ها را مورد 
تصويب قرار داده ايم.وي با اشاره به اينكه اصلي ترين 
سياست ما در شهرهاي جديد توسعه شهري به ويژه 
بعد از انقالب بوده است گفت: هم اكنون حدود يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در مجموعه شهرهاي جديد 
زندگي مي كنند و هم اكنون جمعيت 7 شهر جديد 

به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسيده است.

9 عضو شوراي شهر نامه اعتراضي نوشتند؛ طرح جبران زيان اهالي جماران به هيات رييسه تقديم شد

رييس اتحاديه مشاوران امالك: 

پاتك شوراي شهر به مصوبه دولت

بانك ها يواش يواش قيمت مسكن را باال   بردند!
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه پس از كاهش 
نرخ ارز در هفته هاي اخير قيمت مسكن در تهران ۱۵ درصد 
افت كرده است، گفت: بانك مركزي خردادماه امسال اعالم 
كرد كه قيمت مسكن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال 
قبل افزايش داشته است. همان موقع ما گفتيم با توجه به 
رصد بازار چنين رشدي اتفاق نيفتاده و قيمت ها ۱۰ تا ۱۵ 
درصد افزايش يافته است. اما وقتي عدد ۴۲ درصد را اعالم 
كردند تاثيرش را در ماه هاي بعد گذاش��ت و يواش يواش 
قيمت ها باال رفت.به گزارش ايسنا، مصطفي قلي خسروي 
ديروز در يك نشست خبري اظهار كرد: در ۲۲ روز ابتداي 
آذرماه ۱۳۹۹تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خريد و فروش ملك در 
شهر تهران به امضا رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته 7۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد كاهش 
يافته است.وي افزود: در كل كشور نيز از يكم تا بيست و دوم 
آذرماه ۱۳۹۹بالغ ب��ر ۲۳ هزار و ۴7۴ مبايعه نامه )قرارداد 
خريد و فروش ملك( منعقد شده كه از كاهش ۳۳ درصد 
و ۴7 درصد به ترتيب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه 
قبل حكايت دارد.رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
همچنين درخصوص قراردادهاي اجاره در ماه جاري گفت: 
در ۲۲ روز ابتداي آذرماه امسال 7۶۸۱ اجاره نامه در شهر 
تهران امضا شده كه نشان دهنده كاهش ۱۹ درصد نسبت به 
آذرماه پارسال و افت ۵۴ درصد نسبت به آبان امسال است. 
در كل كش��ور هم از اول تا ۲۲ آذرماه سال جاري ۴۱ هزار 
و ۴۵۳ قرارداد اجاره منعقد شده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته و ماه گذشته به ترتيب ۱۸ درصد افزايش و 
۶۹ درصد كاهش نشان مي دهد.خسروي با بيان اينكه البته 
به طور كلي در ۹ ماهه ابتداي سال جاري با افزايش معامالت 

نسبت به سال قبل مواجه بوده ايم، خاطرنشان كرد: ابتداي 
سال جاري تا ۲۲ آذرماه بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۲۳ مبايعه نامه 
در شهر تهران به امضا رسيده كه نسبت به همين زمان در 
سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. در كل كشور نيز از 
ابتداي فروردين تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۶ 
قرارداد خريد و فروش ملك به امضا رسيده كه از افزايش ۴۵ 
درصدي نسبت به سال گذشته حكايت دارد. اجاره نامه ها 
نيز از ابتداي فروردين امسال تا ۲۲ آذرماه در تهران و كل 
كشور به ترتيب ۱۴۹ هزار و ۹۰۱ فقره و ۸۵۴ هزار و ۲۹۰ 
فقره بوده كه افزايشي ۲۰ درصد و ۹۴ درصد نسبت به سال 

گذشته را نشان مي دهد.

    مغازه يكي از بستگانم را پلمب كردم
وي با انتقاد از برخي هجمه ها كه مش��اوران امالك را 
عامل گراني مسكن مي دانند، گفت: متاسفانه عده اي 
از مس��ووالن بدون در نظر گرفتن تالش هاي ما دايما 
صنف امالك را مورد انتقادات تند خود قرار مي دهند. 
اين در حالي است كه ما حدود ۱۰۰ نفر بازرس داريم 
كه دايما به دفاتر سركشي مي كنند. باالتر از اين، اتاق 
اصناف، وزارت صمت و تعزيرات بازرسي دارند. همين 
االن در كميسيون حل اختالف ما افرادي بدون اينكه 
حقوق بگيرند دارند به كارها رسيدگي مي كنند. حتي 
دادگاه ها به مراجعه كنندگان خود مي گويند به اتحاديه 
امالك برويد چون در اتحاديه زودتر به دعاوي رسيدگي 
مي شود. بنابراين عنوانهايي كه داده مي شود غلط است 
و كمكي به حل مش��كالت نمي كند.رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تاكيد كرد: من با يكي از بستگانم كه 

مرتكب تخلف صنفي شده بود برخورد و مغازه اش را 
پلمب كردم كه بعد از آن ارتباطم با او قطع شد.

    بانك ها قيمت مسكن را باال بردند
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بي��ان اين ادعا كه 
بانك ها عامل افزايش قيمت مس��كن هستند، گفت: 
بانك مركزي خردادماه امس��ال اعالم كرد كه قيمت 
مسكن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزايش 
داشته است. همان موقع ما گفتيم با توجه به رصد بازار 
چنين رشدي اتفاق نيفتاده و قيمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افزايش يافته اس��ت. اما وقتي عدد ۴۲ درصد را اعالم 
كردند تاثيرش را در ماه هاي آينده گذاش��ت و يواش 
يواش قيمتها باال رفت. بانك ها سودهاي غيرمتعارف 
پرداخت كرده بودند و دچار ورشكستگي بودند. از طرف 
ديگر امالك و مستغالتي داشتند كه مي خواستند با 

اين كار تراز خود را باال ببرند و موفق شدند.
خس��روي اظهار كرد: قيمت مس��كن به چهار عامل 
مولدهاي ان��رژي، بورس، ط��ال و ارز بس��تگي دارد. 
حاملهاي انرژي و ديگر بازارها كه دس��ت ما نيس��ت. 
پس چرا مدام ما را مي كوبند؟ چون بخش خصوصي 
هستيم؟ ما مولد شغلي و مالياتي هستيم نبايد اينقدر 
به ما فشار بياورند. وقتي ما را مي كوبند در واقع بخش 
مسكن كه پيشران اقتصاد است و با ۱7۸ شغل كليدي 
ارتباط دارد را به ركود مي كشانند. كما اينكه مي بينيم 
با افزايش قيمت مسكن كه از نوسانات اقتصاد كالن 
نشأت گرفته معامالت راكد شده و در آذرماه ۳۳ درصد 

در كل كشور افت كرده است.

   اثر حذف آمار مناطق ۱ و ۳  در قيمت ها
وي با اش��اره به صحبت محم��ودزاده معاون وزي��ر راه و 
شهرس��ازي كه گفته بود اگر مناطق ۱ و ۳ تهران را از آمار 
حذف كنيم متوسط قيمت پايتخت به كمتر از متري ۲۰ 
ميليون تومان مي رسد، اظهار كرد: اين صحبت درستي 
اس��ت؛ زيرا منطقه ۱ داراي واحدهاي لوكس و الكچري 
است. در منطقه ۳ نيز از قديم قيمتها باال بوده و در حال حاضر 
هم فراتر از ميانگين شهر تهران است. منطقه ۶ هم عمدتا 
اداري و قيمتها باال است. اگر اين سه منطقه را از آمار حذف 
كنيم ميانگين شهر تهران افت محسوسي خواهد داشت. 
منطق هم مي گويد كه به هيجانات و آمارهاي كاذب بها 
ندهيم و همه بايد كمك كنيم تا قيمتها پايين بيايد و مردم 
خانه دار شوند.خسروي تصريح كرد: پس از افت قيمت ارز 
در هفته هاي اخير قيمتهاي پيشنهادي مسكن در شهر 
تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است.رييس اتحاديه 
امالك درباره اين موضوع كه اتحاديه امالك از ذيل وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرسازي برود، گفت: ما در حقيقت 
ارتقاي صنف خود را مي خواهيم و فرقي نمي كند كه تحت 
نظر كدام وزارتخانه باشيم. ما طبق قانون دالالن و قانون 
تجارت عمل مي كنيم پس بايد به كانون تبديل شويم و 
تنبيهات ما متفاوت با ديگر صنوف باشد. شما در نظر بگيريد 
در صنف هاي ديگر وقتي يك قابلمه فروخته و سپس لب 
پر مي شود يك هفته مغازه را پلمب مي كنند. صنف ما كه 
با سرمايه مردم سر و كار دارد بسيار بايد تنبيهاتش فراتر از 
ديگر مشاغل باشد و قانون بايد اين اختيار را به ما بدهد كه 
بتوانيم با تخلفات برخورد جدي داشته باشيم. نه اينكه به 

جاي حل مشكالت دايما در تريبون ها از ما انتقاد كنند.



اگرچه ثبت س��فارش براي آيفون ۱۲ انجام ش��ده 
و تخصيص ارز هم از س��وي بان��ك مركزي صورت 
گرفته، اما اين گوش��ي هنوز به صورت تجاري وارد 
نشده، با وجود اين، آيفون ۱۲ در ماركت هاي آنالين 
و كانال هاي تلگرامي به صورت رجيسترنشده براي 
فروش قرار داده شدند و اين موضوع نشان مي دهد با 
وجود تمهيدات انجام شده براي جلوگيري از واردات 
گوش��ي قاچاق، تعدادي گوشي آيفون ۱۲ از مبادي 

غيررسمي وارد شدند.
به گزارش تعادل، وضعيت بازار موبايل در سال هاي 
اخير به يك��ي از چالش برانگيزترين بازارها تبديل 
شده است. پيش از اينكه وضعيت نرخ ارز به حالت 
لجام گس��يخته اي كه تا چند م��اه پيش هم بر بازار 
حاكم بود تبديل شود، در برهه اي از زمان رجيستري 
  گوشي ها بود كه بازار را از حالت تعادلي خود خارج 
شود. رجيستري كه قرار بود طرحي براي مبارزه با 
قاچاق دستگاه هاي سيم كارت خور باشد، به راهي 
براي سودجويان تبديل شد كه به بهانه هاي مختلف 
قيمت گوش��ي را افزايش دادند و رجيس��تري هم 
از روش هاي��ي بود كه راه را براي سوءاس��تفاده اين 
گروه باز كرد، هرچند در موارد بس��ياري از س��وي 
مس��ووالن حوزه ارتباطات و فن��اوري اطالعات و 
مسووالن حوزه صنعت عنوان شد كه افزايش قيمت 
به اسم رجيس��تري غيرقانوني است و فروشندگان 
اجازه ندارند به اس��م رجيستري، هزينه اي مازاد بر 
قيمت گوشي دريافت كنند. از سوي ديگر وضعيت 
بازار پس از اجراي رجيس��تري تا ح��دي به ثبات 
رسيده بود كه مشكالت نرخ ارز در بازار پيش آمد. 
با خروج امري��كا از برجام و اعم��ال تحريم ها عليه 
ايران كه وضعي��ت اقتصادي را تا ح��دي در ايران 
بهبود بخش��يده بود، بار ديگر تعادل ايجادشده در 
بازار به هم خورد، اين بار با جهش نرخ ارز در مدت 
زمان كوتاه، به نحوي كه در دو س��ال گذشته، دالر 
از ۳۰۰۰ تومان تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رس��يد و 
همين موضوع منجربه افزايش قيمت گوش��ي هم 
شد. گوشي هاي مصروفي در بازار كه عموما وارداتي 
هستند، تحت تاثير مس��تقيم بازار ارز قرار دارند و 
به همين دليل در دو س��ال گذشته، اين بازار هم با 
افزايش چند برابري مواجه شده است. حتي در يك 
سال گذشته كه نرخ دالر دو برابر شده، قيمت گوشي  
را هم تا دو برابر و بعضا بيش��تر افزايش داده است. 
همچنين مشكالت ارزي و محدود يت هايي كه در 
اين بازار ايجاد شده بود، واردكنندگان موبايل را هم 
با محدوديت مواجه ك��رد. به طوري كه در ماه هاي 
گذشته در برهه اي اعالم ش��د واردات گوشي هاي 
باالي ۳۰۰ يورو ممنوع است و همين موضوع هم به 
راهي براي برخي از سودجويان بدل شد كه گوشي ها 
را گران كنند، هرچند به دليل جنجال هايي كه اين 
اظهارات ايجاد شد، نهايتا عنوان شد اين ممنوعيت 

برداشته شده است.

  آيفون هاي ۱۲ در بازار قاچاق است؟
تا چندي پيش از سوي انجمن واردكنندگان موبايل 
عنوان شد كه هيچ كدام از شركت هاي عضو انجمن 
واردكنن��ده تلفن هم��راه در ايران ثبت سفارش��ي 
براي آيفون ۱۲ نداش��ته اند و اين بدان معناست كه 
هيچ كدام از آيفون هاي ۱۲ موجود در بازار توس��ط 
شركت هاي عضو انجمن وارد نش��ده اند، اين يعني 
عمال گوش��ي هاي آيف��ون ۱۲ كه در ب��ازار موجود 
بود، يا به رويه مس��افري وارد ش��ده كه ب��ا توجه به 
محدوديت هاي كرونايي و بس��ته ب��ودن مرزها در 
ماه هاي ابتدايي شيوع كرونا، تعداد محدودي به اين 
شيوه وارد شده و يا همچنان برخي از اين گوشي ها از 
مبادي غيررسمي وارد شده بودند. تا يك ماه پيش، 
از سوي سامانه همتا مطرح ش��د كه واردات آيفون 
۱۲ به صورت تجاري و مسافري منعي ندارد، هرچند 
تاكنون اين مدل دس��تگاه وارد كشور نشده است. با 
وجود اين، فروشندگان اين محصول حاضر نيستند 
قيمت اين دستگاه را با نرخ ارز رسمي )صرافي ملي( 
محاسبه كنند و با قيمتي بسيار باالتر عرضه و آگهي 
مي كنند. همچنين اين فروش��ندگان، رجيستري 
دس��تگاه را نيز به عه��ده خريداران گذاش��ته اند و 
بنابراين خريداران پس از تحويل دس��تگاه و پس از 
پري��دن از مانع پرداخت ميليوني دس��تگاه، به مانع 
جديدي برخورد مي كنند، ش��رط استفاده قانوني از 
دستگاه رجيستري محصول است حال آنكه بدون آن 

عمال دستگاه غير قابل كاركرد است. اكبر سلطاني، 
كارشناس ارشد س��امانه همتا با بيان اين مطلب كه 
فعال منعي براي ورود قانوني آيفون ۱۲ چه به صورت 
تجاري و مسافري وجود ندارد، گفت: تير ماه امسال 
وزارت صمت مصوبه اي صادر كرد كه بر اس��اس آن 
واردات گوشي هاي لوكس ممنوع شد.او افزود: اما در 
نهايت اين مصوبه با فشار از سوي برخي از مسووالن 
و اصناف اجرايي نشد و تاكنون اقدام جديدي هم در 
اين باره انجام نش��ده اس��ت. به گفته اين كارشناس 
ارشد سامانه همتا در حال حاضر امكان ثبت سفارش 
و واردات سري جديد تلفن همراه هوشمند شركت 
اپل يا همان آيفون ۱۲ وجود دارد. او همان زمان اعالم 
كرد از ابتداي امس��ال بيش از ۲۸۰ هزار گوشي اپل 
وارد كشور شده كه ۲۰۰ هزار گوشي از رويه مسافري 
و ۸۰ هزار دستگاه نيز از رويه تجاري وارد كشور شده 
است. در سايه نوسانات نرخ ارز بسياري از فروشندگان 
با پا فشاري بر اين موضوع كه ورود آيفون ۱۲ به داخل 
كش��ور شدني نيس��ت و تنها آنان مي توانند اين كار 
انجام دهند فروش اين محصول را انحصاري كرده اند 
و قيمت آن را بدون هيچ دليل و پشتوانه اي چند برابر 

ارزش دالري آن اعالم كرده اند. 

    گمرك نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كند
در اين راستا رضا اميري، كارشناس فعال حوزه موبايل 
در گفت وگو با تعادل اظهار كرد: اينكه قرار بود آيفون 
۱۲ رجيستر نشود در حد شايعه اي بود كه اتفاق نيفتاد 
و سامانه همتا هم اعالم كرد كه گوشي هاي آيفون ۱۲ 
هم مشكل رجيستري نخواهد داشت و گوشي هاي 
باالي ۳۰۰ يورو هم ممنوعيتش برداشته شد. البته به 
صورت قانوني اين ممنوعيت صورت نگرفته بود، اما 
عمال تخصيص ارزي از س��وي بانك مركزي به باالي 

۳۰۰ يورو نمي دادند و اين فرض براي واردكنندگان 
ايجاد شده بود كه واردات گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو 
ممنوع است. وي با بيان اينكه آيفون ۱۲ كه رجيستري 
ندارد، بديهي اس��ت كه به صورت قاچاق وارد شده و 
سامانه همتا هم آنها را رجيستر نمي كند، اظهار كرد: 
چون سازوكار سامانه همتا و گمرك منسجم است و 
عمال بايد از يك كشور ديگر وارد كشور شده و با ارايه 
مدارك، در گمرك دستگاه را رجيستر كنيد. البته در 
روزهاي گذشته خبري منتشر شده از سوي گمرك 
كه فرآيند رجيستري گوشي ها بار ديگر غيرحضوري 
شود، اما نه به ش��يوه قبلي كه با يك پاسپورت بتوان 
چندين گوش��ي را رجيس��تر كرد. االن با مكانيزمي 
قرار اس��ت اين اتفاق بيفتد كه اگر پاس��پورت تاريخ 
ورودتان به كشور ايران براي امروز است، فقط تا يك 
بازه مشخص مي توانيد يك دستگاه را رجيستر كنيد. 
اين كارش��ناس حوزه بازار موبايل با بيان اينكه بهتر 
بود كه گم��رك اين فرآيند را به صورت غيرحضوري 
انجام مي داد، خاطرنش��ان كرد: چون اساس اين كار 
به اين خاطر بود كه بساط واردات غيررسمي و قاچاق 
جمع ش��ود. اتفاقات��ي كه افتاد كه بخ��ش عمده اي 
مربوط به كرونا بود و به دليل ازدحام افراد در فرودگاه 
كه با سياست هاي حاكم بر كرونا مغاير بود، تصميم 
گرفتند كه فرآيند به صورت غيرحضوري انجام شود. 
اما اميدواريم گمرك اشتباه گذشته را انجام ندهد و 
با مكانيزم جديد كه در فرآيند تخصيص رجيستري 
به گوشي همراه است، اين اتفاق بيفتد كه هر مسافر 
تنها بتواند يك گوش��ي را رجيستر كند. االن هم كه 
عمال مسافر خارج از كش��ور خيلي كم شده به دليل 
كرونا و به نظر نمي رسد مانند گذشته كه گوشي هاي 
مسافري به تعداد باال به كشور وارد مي شد، اتفاق بيفتد 

و گوشي هاي قاچاقي رجيستر شود.
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۶۰ درصد از تماس هاي مردم
با مخابرات از دست مي رود

مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده س��ازمان 
تنظيم مقررات اعالم كرد: بالغ بر ۶۰ درصد تماس هاي 
مردم با شركت مخابرات به علت تاخير در پاسخگويي 
از دست مي رود. پيمان قره داغي در گفت وگو با ايرنا 
اعالم كرد: وضعيت مركز تم��اس مخابرات، ۲۰۲۰ 
همچنان مشكالت زيادي دارد و اگر اين مشكالت حل 
نشود، مطابق مفاد پروانه، برخورد با آنها را با جريمه 
۲ ميليارد توماني آغاز خواهيم كرد. قره داغي افزود: 
كامال در جريان مش��كالت موجود هستيم و روزانه 
مركز تماس شركت مخابرات ايران و ساير اپراتورها 
را رصد مي كنيم. متاسفانه ش��ركت مخابرات ايران 
آخرين رتبه را در پاسخگويي به كاربران دارد و وضعيت 
آن بسيار نامناسب است. مديركل حفاظت از حقوق 
مصرف كننده سازمان تنظيم مقررات گفت: بيش از 
يك سال است كه روزانه در چند نوبت در زمان هاي 
پيك و غير پيك با مركز تماس اپراتورهاي مختلف 
تماس مي گيريم تا روال پاسخگويي به مشتركان را 
رصد كنيم. عالوه بر رصد فيزيكي و رندومي كه در حال 
حاضر داريم، ظرف س��ه ماه آينده براي رصد آنالين 
نيز به سازمان تنظيم مقررات دسترسي خواهند داد 
تا بتوانيم نحوه پاسخگويي را به صورت آنالين رصد 
كنيم. وي گفت: چهارشنبه گذشته سرزده از يكي از 
مراكز اصلي پاسخگويي بازديد كردم و متاسفانه بايد 
بگويم بالغ بر ۶۰ درصد كس��اني كه با مراكز تماس 
ش��ركت مخابرات ايران تم��اس مي گيرند موفق به 
صحبت با اپراتورها نمي شوند. او درباره نحوه برخورد 
رگوالتوري با ش��كاياتي كه از مركز تماس ش��ركت 
مخابرات وجود دارد، گفت: در جلس��ه اي كه هفته 
گذشته با مسووالن مربوطه داشتيم آنها قول دادند 
نهايت تا دو ماه آينده مشكالت مراكز تماس ۲۰۲۰ 
را رفع كنند. قرار شد آنها با بهبود فرآيندهاي خود به 
سمتي حركت كنند كه مردم بتوانند به راحتي با مراكز 
پاسخگويي ارتباط برقرار و مشكل شان را حل كنند. 
مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده س��ازمان 
تنظيم مقررات خاطرنشان كرد: در اين دو ماه فرصتي 
كه از ما خواس��ته شده است، نظارت بر فرآيند كاري 
آنها را س��ختگيرانه تر از گذشته دنبال خواهيم كرد. 
بر اساس بررسي هايي كه ما انجام داديم بزرگ ترين 
مشكل مراكز پاسخگويي نبود نيروي ماهر و كاربلد 
اس��ت كه در اميدواريم در مدت زماني كه مشخص 
شده، اين مس��اله حل شود. او درباره زمان استاندارد 
پاسخگويي به تماس هاي مش��تركين گفت: زمان 
اعالم شده از سوي ش��ركت مخابرات به ما اين است 
كه ۸۰ درصد تماس ها در ۶۰ ثانيه ابتدايي به اپراتور 
متصل شوند. در حالي كه شواهد نشان مي دهد اين 
اتفاق رخ نمي دهد. وي با تاكيد بر اينكه اگر شركت 
مخابرات در اين مدت زمان نتواند مشكل را حل كند 
مطابق مفاد پروانه با آن برخورد خواهد شد، افزود: در 
قدم اول جريمه ۲ ميليارد توماني براي اين شركت در 
نظر خواهي��م گرفت و پس از آن نيز به مفاد بندهاي 
ديگري كه در پروانه ب��راي برخورد با تخلف در نظر 
گرفته شده است، عمل خواهيم كرد. به گزارش ايرنا 
بيش از اين نيز وزير ارتباطات كه ۱۶ دقيقه پشت خط 
مركز تماس مانده بود، با انتقاد از كيفيت پشتيباني 
سرويس دهندگان اينترنت، به سازمان تنظيم مقررات 

اعالم كرده بود كه براي حل اين مساله ورود كند.

كرونا زمينه اي براي ديجيتالي شدن 
ايران عزيز

 از آموزش تا »پارلمان« 
مجازي شدند 

اپراتور اول در ادامه مسير تحقق روياي ديجيتال موفق شد 
در روزهاي كرونايي بستري امن را براي دوركاري برخي از 
دستگاه ها و نهادهاي دولتي فراهم كند، راه اندازي سامانه 
پارلمان مجازي ايران در بستر امن همراه اول نيز جديدترين 
گام اين اپراتور در اين راستا است. پايداري كروناويروس به 
عنوان بحران در جامعه جهان��ي از جمله ايران با تغيير 
روش و سبك زندگي ش��هروندان همراه شد، به طوري 
كه در ابتداي امر بسياري از كسب و كارها، فعاليت هاي 
آموزشي اعم از مدارس، دانشگاه ها و نيز بسياري از ادارات و 
دستگاه هاي دولتي و غيردولتي تعطيل شدند اما بي شك 
تداوم تعطيلي ها به معناي توقف فعاليت ها در هريك ازاين 
بخش ها با توقف چرخ اقتصاد كشور همراه بود. از اين رو 
اتخاذ تدابيري براي دور زدن اين بحران الزم و ضروري به 
نظر رسيد. از اسفند ماه سال گذشته تا امروز بخشنامه ها 
و دستورالعمل هاي متعددي از سوي دولت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا براي تعطيلي يا كاهش ظرفيت كاركنان در 
بخش هاي مختلف صادر و ابالغ شد. دراين باره مي توان 
به ابالغيه اخيردولت به دس��تگاه هاي اجرايي باموضوع 
ماده )۵( قانون مديريت خدمات كش��وري اش��اره كرد. 
در اين ابالغيه آمده اس��ت: »با توجه به اوج گيري مجدد 
شيوع بيماري كرونا و افزايش آمار مبتاليان به اين بيماري 
كه عمدتًا ناش��ي از عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و فاصله گذاري اجتماعي از س��وي شهروندان است و به 
منظور فراهم نمودن زمينه تحقق محدوديت هاي وضع 
شده از سوي ستاد و كاس��تن از ترددهاي درون شهري 
و تماس مردم با يكديگر در تهران،  س��تاد ملي مديريت 
كرونا در چهل و يكمين جلس��ه خ��ود مقرر نمود: كليه 
دستگاه هاي اجرايي و ادارات دولتي و نهادها و موسسات 
عمومي مستقر در تهران از تاريخ ۱۳۹۹/۸/۵ لغايت پايان 
آبان ماه نسبت به كاهش حضور كاركنان خود به ميزان 
پنجاه درصد )۵۰%( اقدام كنند و برنامه حضور كاركنان 
خود در محيط ه��اي اداري را به نحوي تنظيم كنند كه 
در ارايه خدمات به شهروندان وقفه اي حاصل نگردد.در 
موارد استثنايي كه حضور بيش از پنجاه درصد كاركنان 
براي ارايه خدمات ضروري به شهروندان اجتناب ناپذير 
باشد، با تشخيص و موافقت باالترين مقام اجرايي دستگاه 
ميزان كاهش حضور كاركنان تعيين خواهد شد.« ايجاد 
بستري مناسب براي پيشبرد امور مهم شهروندان و نيز 
ادارات و ارگان ه��اي دولتي در اين بين از اهميت ويژه اي 
برخوردار بود بر همين اساس شاهد پيشبرد امور از سوي 
يكي از اپراتورهاي كشور بوديم. بر اساس اين گزارش، از 
زمان ورود كرونا وي��روس به عنوان ميهمان ناخوانده در 
ايران بحث داغ دوركاري در دستگاه اجرايي كشور مطرح 
شد و تمامي شركت ها، دستگاه ها و نهادها ملزم به رعايت 
اين مهم شدند. شركت همراه اول به عنوان پيشگام اين 
امر را در دستوركار خود قرارداد.  همراه اول با شعار تحقق 
روياي ديجيتال در مهر ماه س��ال ۹7 از برنامه پنج ساله 
خود رونمايي كرد و امروز در روزهاي اوج گيري ويروس 
كرونا كه چرخ كسب و كار بسياري از مشاغل در سربااليي 
ناهموار قرار گرفته است، شركت خدمات سيار همراه اول 
با گذش��ت حدود دو س��ال از آغاز عملياتي ساختن اين 
هدف آن را به واقعيت تبديل كرد.  پس از شيوع ويروس 
كرونا، ش��ركت همراه اول جزو نخستين شركت ها بود 
كه كاركنان خود را مكلف به فعاليت دوركاري كرد و در 
ادامه با برنامه ريزي و انجام طرح هاي مختلف در مس��ير 
استراتژيك كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال موفق شد 
ساير رقبا را در خدمات ارتباطي براي فعاليت هاي دوركاري 
پشت سر بگذارد و امروز به يك شركت الگو تبديل شود. 
به عبارت ديگر شركت ارتباطات س��يار ايران به عنوان 
نخستين و بزرگ ترين اپراتور ديجيتال كشور توانست 
با س��رمايه گذاري هاي هنگفت طي سال هاي گذشته، 
در روزهاي كرونايي كش��ور، زيرساخت گسترده و نوين 
ارتباطي را فراهم كند و به عنوان الگوي ساير اپراتورها در 
خط مقدم دوركاري و ايجاد زيرساخت هاي الزم، اقدامات 
فناورانه را متقبل شود.   گفتني است كه در چنين شرايطي 
وزارتخانه هاي كشور از جمله مهم ترين آنها، وزارت كشور 
و شوراي نگهبان به سامانه هاي دوركاري بستر امن همراه 
اول پيوسته اند و از اين امكان براي پيشبرد برنامه ها و اهداف 
خود استفاده مي كنند. در تازه ترين اخبار مربوط به اين 
شركت، از سامانه »پارلمان مجازي ايران« در مراسمي با 
حضور محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي 
ايران و جمعي از نمايندگان مجلس رونمايي شده است. 
در سامانه تعاملي پارلمان مجازي ايران، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي مي توانند درباره مهم ترين طرح ها و لوايح با 
مردم مشورت و نظرات و پيام هاي مردمي را دريافت كنند. 
هر نماينده در پارلمان مجازي ايران دفتر مجازي دارد و 
مردم مي توانند به ج��اي صرف وقت و هزينه، مراجعات 
خ��ود را از طريق دفتر مجازي انجام دهن��د. از اين پس، 
رسالت يكپارچه سازي ارتباطات مردم با تمامي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، با اين سامانه و راهبري مديريت 
مركز تماس، پيامك، ايميل و موارد ارتباطي ديگر از جمله 
خدمات پارلمان مجازي ايران خواهد بود. »پارلمان مجازي 
ايران« توسط »همراه اول كسب وكار« در مجلس شوراي 
اسالمي ايران پياده سازي و اجرا شده است. گفتني است 
اپراتور اول در مدت ش��يوع ويروس كرونا در عرصه هاي 
مختلفي حضوري موثر و فعال داش��ت و در قالب اجراي 
مسووليت اجتماعي توانست خدمات ويژه اي را ارايه دهد 
كه از جمله مي توان به ارايه بس��ته  اينترنت ۲۰ گيگ به 
معلمين كش��ور، رايگان كردن تماس ۶۰ ه��زار بهورز، 
مشاركت ۳۰ ميليارد ريالي در ساخت بيمارستان، يك 
س��وم كردن تعرفه ترافيك سامانه هاي آموزش مجازي 
دانشگاه ها، پوش��ش زنده هيئات در ايام محرم و صفر در 
 روبيكا، راه اندازي سامانه پارلمان مجازي براي ارتباط مردم 
با نمايندگان مجلس و اهداي بيش از ۱۶ميليون ماسك 
رايگان به مناطق محروم اشاره كرد. همچنين، ارايه بسته 
اينترنت ۲۰۰گيگ به خبرنگاران، مشاركت با سازمان 
حج در تهيه غذاي مخصوص بيماران كرونايي، راه اندازي 
سامانه رايگان  شاد با مشاركت آموزش و پرورش، كمك به 
ايجاد اشتغال و رونق كسب و كارهاي آسيب  ديده از  كرونا 
و تهيه و توزيع بسته هاي معيش��تي براي اقشار محروم 

جامعه از ديگر خدمات اين شركت در ايام كرونايي است.

سامانه همتا اعالم كرد گوشي هاي آيفون ۱۲ مشكل رجيستري نخواهد داشت

شائبه قاچاقي بودن گوشي هاي آيفون ۱۲ در بازار

دريافت اطالعات ورودي شركت ها با فيشينگ صوتي
در يكي از انواع حمالت فيشينگ كه به شكل تماس 
صوتي انجام مي ش��ود و ويشينگ نام دارد، هكرهاي 
تماس گيرن��ده با اس��تفاده از روش هاي مهندس��ي 
اجتماعي كارمندان شركت هاي خصوصي و موسسات 
دولتي را فري��ب مي دهند تا ب��ا مراجعه به صفحات 
الگين قالب��ي، اطالعات ورود ش��ركت هاي خود را 
وارد كنند. به گزارش ايس��نا، مهندسي اجتماعي يا 
social engineering، سوءاس��تفاده زيركانه از 
تمايل طبيعي انس��ان به اعتماد كردن اس��ت كه به 
كمك مجموعه اي از تكنيك ها، فرد را به فاش كردن 
اطالعات يا انجام كارهايي خ��اص متقاعد مي كند. 
بس��ياري از حمالت مهندس��ي اجتماعي نيازي به 
اطالعات فني تخصصي ندارند و الزم نيست كه يك 
متخصص رايانه و يك هكر حرفه اي به شما حمله كند، 
بلكه هر يك از افراد جامعه مي تواند نقش يك مهاجم را 
ايفا كند، بنابراين بايد هميشه نسبت به محيط اطراف 
آگاه بود. در سيستم مهندسي اجتماعي، مهاجم به 
جاي اس��تفاده از روش هاي معمول و مستقيم نفوذ 
جم��ع آوري اطالعات و عب��ور از دي��واره آتش براي 
دسترسي به سيستم هاي سازمان و پايگاه داده هاي 
آن، از مسير انسان هايي كه به اين اطالعات دسترسي 
دارند و با استفاده از تكنيك هاي فريفتن، به جمع آوري 
اطالعات در راس��تاي دستيابي به خواسته هاي خود 
اقدام مي كند. علي اصغر زارعي، كارش��ناس فناوري 
اطالعات درباره اينكه اين تكنيك چيست و چگونه 
قرباني مي گيرد، به ايسنا گفت: هكرها افراد خرابكار 
و مام��وران امنيتي و س��ايبري، هميش��ه در كمين 
هس��تند تا اطالعاتي كه براي رس��يدن به هدفشان 
الزم دارند را به دست بياورند؛ يكي از راه هاي به دست 
آوردن اطالعات ش��خصي و هويتي كاربران كه از آن 
استفاده مي كنند، مهندسي اجتماعي است. ويشينگ 
)Vishing( يك��ي از انواع فيش��ينگ اس��ت كه در 
آن كالهبرداران با اس��تفاده از ترفندهاي مهندسي 
اجتماعي و از طريق تماس صوت��ي )voice(، اقدام 
به جمع آوري اطالعات ش��خصي و مالي شهروندان 
مي كنند. در اي��ن نوع كالهب��رداري، كالهبرداران 
عموما با اس��تفاده از اعتماد مردم به تلفن هاي ثابت 

كه به نام س��ازمان يا شخص ثبت ش��ده است، اقدام 
ب��ه جلب اعتم��اد و كالهب��رداري از آنه��ا مي كنند 
و مهم ترين هدف ويش��ينگ )Vishing( س��رقت 
اطالعات كارت بانكي و يا اطالعات هويتي افراد است. 
در روش ويشينگ، همچنين هكرهاي تماس گيرنده 
با استفاده از روش هاي مهندسي اجتماعي كارمندان 
شركت هاي خصوصي و موسس��ات دولتي را فريب 
مي دهند و از آنها مي خواهند تا با مراجعه به صفحات 
الگين قالبي وي پي ان هاي شركت هاي خود اطالعات 
ورود آنها را وارد كنند. هكرها از اين طريق مي توانند 
وارد ش��بكه هاي وي پي ان ش��ركت ها و موسس��ات 
دولتي ش��وند و داده هاي خصوصي و حساس آنها را 
سرقت كنند. حمالت ويشينگ از اواسط ماه جوالي 
شدت گرفته و هكرها با س��ايت دامنه هاي شبيه به 
صفحه الگين وي پي ان شركت هاي خصوصي تالش 
مي كنند تا كارمندان را به بازدي��د از اين صفحات و 
ورود اطالعاتشان ترغيب كنند. در جريان اين حمالت 
معمواًل كاركنان جديد شركت ها و پرسنل تازه بخش 
آي تي آنها هدف قرار مي گيرند. كارشناسان امنيتي 
هشدار مي دهند تا زماني كه دوركاري گسترده به علت 
شيوع ويروس كرونا ادامه يابد، حمالت ويشينگ نيز 
تداوم خواهد يافت و ناآگاهي و كم اطالعي كارمندان 
منجر به سرقت اطالعات خواهد شد. پليس فتا نيز در 
اين زمينه هشدار مي دهد كه معموال در اين حمالت 
مخاطب يك تماس تلفن��ي دريافت مي كند. در اين 
تماس مهاجم، مخاطب را فريب مي دهد تا اطالعات 
شخصي خود را افشا كند تا از اين طريق آسيب و زياني 
به وي وارد كند. به عنوان مثال، مشتري تماسي را در 
آخر هفته يا ساعات تعطيلي بانك دريافت مي كند كه 
وانمود مي شود از طرف مركز تماس بانكي است كه در 
آن حساب دارد. بنابراين كاربران نبايد به تماس هاي 
مشكوك پاس��خ داده و اطالعات محرمانه و شخصي 
خود را كه ش��امل رمزهاي عبور و ك��د احراز هويت 
شبكه هاي اجتماعي اس��ت، در اختيار ديگران قرار 
دهند. همچنين بايد از نصب برنامه ها از منابع نامعتبر 
و شبكه هاي اجتماعي، كه از آنها اطالعات شخصي را 

مي خواهد، خودداري كنند.

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کیفی فشرده  
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تعادل |
اليحه بودجه 1400 زي��ر ذره بين اتاق تهران قرار گرفت. 
در اين نشس��ت، فعاالن اقتصادي و تحليلگ��ران به ارقام 
درآمدي ومصارف اين س��ند مالي ايراداتي وارد كرده و از 
افزايش هزينه دولتي انتق��اد كردند. آنها وضعيت بودجه 
س��ال 1400 را نگران كننده توصيف كردند وخواس��تار 
اصالح رش��د هزينه هاي جاري كه به ميزان 46 درصد در 
بودجه سال آتي پيش بيني شده، شدند. آنها درخواست 
كردند، از فروش اوراق براي تامين هزينه جاري خودداري 
شود. بخش خصوصي معتقد است، صرفه  جويي در هزينه 
1562 هزار ميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي كه 
2برابر بودجه عمومي كشور است و استفاده از آن به جاي 
درآمدهاي نفتي، مي تواند راهگشاي تنظيم بهينه بودجه 
كشور باشد. »حذف مجوز دولت براي برداشت از صندوق 
توسعه ملي« از ديگر موارد مورد اشاره دراين نشست بود. 
در همين حال، اتاق تهران به طور مشخص 16پيشنهاد و 
اتاق ايران 8 پيشنهاد براي تناسب دخل و خرج ها در سال 
1400ارايه كردند. اما چند پيشنهاد ارايه شده براي اصالح 
اين فرآيند در ميان مدت، »تفكيك ارزهاي نفتي از بودجه 
دولت وصرف آنها در توسعه زيرساخت ها«، »افزايش سهم 
ماليات از بودجه به باالي 85 درصد«، »اتكا به اوراق دولتي 
براي مديريت نوسانات كسري بودجه در حد 10 درصد« 
و »كاهش سهم بودجه شركت هاي دولتي از كل بودجه 

كشور« است.

  انتقاد »خوانساري« از ناهماهنگي در دولت
رييس اتاق تهران، به اليحه بودجه سال 1400 كشور كه 
چندي پيش از سوي دولت به مجلس ارايه شد اشاره كرد 
وافزود: بخش  خصوصي انتظار دارد كه بودجه سال آينده به 
گونه اي تنظيم و تدوين شود كه مرهمي براي چالش هاي 
اقتصادي، رفع ركود تورمي و مشكالت كسب و كار بنگاه ها 
باش��د. رييس اتاق بازرگاني تهران سپس به صدور برخي 
بخشنامه هاي متناقض از سوي دولت طي ماه هاي اخير 
اش��اره ك��رد و از رييس جمهور خواس��ت، هماهنگي در 
مجموعه دولت بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. مسعود 
خوانساري با انتقاد از دستورالعمل بانك مركزي كه پس 
از ابالغ بخشنامه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، صادر 
و ابالغ ش��د، گفت: در اين دستورالعمل مهلت ارايه اسناد 
حمل حواله ه��اي ارزي از 3 ماه به 2 ماه و مهلت ترخيص 
كاال از گمرك بعد از ارايه اس��ناد به بانك از 3 ماه به 45 روز 
كاهش يافته است. در حالي كه با توجه به مشكالت ناشي 
از تحريم ها و چالش هاي متعددي كه بازرگانان با فرآيند 
بروكراسي و نظام اداري و همچنين محدوديت هاي ناشي 
از كرونا دارند، انجام اين كارها در اين بازه زماني بسيار سخت 
و تقريبا ناممكن است. خوانساري در پايان از ارسال نامه اتاق 
تهران به رييس جمه��ور و معاون اول رييس جمهور براي 
رسيدگي فوري به اين چالش پيش آمده اشاره كرد و يادآور 
شد كه دولت بايد انسجام و هماهنگي بيشتري را در ميان 

دستگاه هاي اجرايي ايجاد كند.

   وابستگي بودجه به نفت
در ادامه نشست و با ورود به دستور اصلي جلسه، مشاور 
عالي رييس اتاق بازرگاني تهران در تحليلي به بررس��ي 
كليات اليحه بودجه س��ال 1400 كشور و نقاط ضعفي 
كه در اين س��ند پنهان مان��ده، پرداخ��ت و راهكارها و 
پيش��نهادهايي براي اصالح اين اليحه و ايجاد تناس��ب 
ميان هزينه ها و درآمدهاي دولت براي اداره كشور طي 
سال آينده را مطرح كرد. ابراهيم بهادراني ابتدا به اهداف 
تعيين شده در اين اليحه اشاره كرد وگفت: بودجه سال 
1400 با رقم 2435 هزار ميليارد تومان بس��ته شده كه 
نس��بت به بودجه س��الجاري 18.5 درصد رشد دارد. بر 
اين اس��اس، بودجه عمومي دولت، با محاس��به تبصره 
4 كه معادل 59 درصد اس��ت، 841هزار ميليارد تومان 
لحاظ ش��ده كه حاكي از رش��د 47.3 درصدي )منهاي 
بخش ه��اي فرابودجه اي( در اين بخش اس��ت. او افزود: 
اين بسيار آزاردهنده اس��ت كه دولت فقط به اندازه 38 
درصد از هزينه هايش درآم��د دارد و براي تامين بقيه يا 
بايد دارايي بفروشد يا قرض بگيرد. به گفته او، درآمدها 
در اليحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سالجاري 10 
درصد رشد داده ش��ده، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
كه شامل فروش نفت و دارايي مي شود نسبت به بودجه 
امسال، 110 درصد برابر رشد يافته و تملك دارايي هاي 
مالي كه همان استقراض از صندوق توسعه ملي، فروش 
اوراق يا شركت هاس��ت 70 درصد رشد پيدا كرده است.  
بهادراني با اشاره به اينكه در بودجه سال آينده، هزينه هاي 
جاري نس��بت به بودجه امسال 46 درصد افزايش نشان 

مي دهد كه براي اقتصادي در وضعيت كنوني كشور اصال 
قابل توجيه نيس��ت. او تصريح كرد: هزينه هاي عمراني 
18.3 درصد رشد كرده و تملك دارايي هاي مالي هم كه 
استقراض است و بايد پرداخت ش��ود 112 درصد رشد 
يافته است.. براساس آمار اعالمي بهادراني، در سال 1400 
كسري تراز عملياتي كه در حقيقت كسر بودجه واقعي 
است، حدود 319 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه 
121 هزار ميليارد تومان آن از محل واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي و عمدتا فروش نفت است و 198 هزار ميليارد 
تومان ديگر آن هم از محل واگ��ذاري دارايي هاي مالي 
شامل فروش اوراق و سهام شركت ها قرار است تامين شود.

بهادراني افزود: به اين ترتيب براي س��ال آينده، از 637 
هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري، 50 درصد از طريق 
درآمدها و 31 درصد از طريق استقراض و 19 درصد نيز 
از محل فروش دارايي هاي تامين مي شود. او تاكيد كرد: 
وابستگي اين بودجه به نفت 41 درصد است كه برخالف 
سياست هاي مقاومتي و به غير از سال 1392 كه اين رقم 
42.4 درصد بود بيشتر از تمام سال هاي ديگر دهه 1390 
است. بهادراني سپس به درآمدهاي مالياتي پيش بيني 
شده در اليحه بودجه سال آينده اشاره كرد وبا بيان اينكه 
اين ميزان نسبت به بودجه امسال، 21 درصد رشد دارد، 
افزود: اين در حالي اس��ت كه با توجه به پيش بيني تورم 
30 درصدي سال آينده و رشد توليد ناخالص داخلي 3.2 
درصد كه از سوي سازمان هاي بين المللي براي سال بعد 
پيش بيني شده، بايد درآمدهاي مالياتي دست كم 33.2 

درصد افزايش داده ش��ود، در اينصورت، حدود 32 هزار 
ميلياردتومان به درآمد مالياتي كشور اضافه مي شود. به 
گفته او، بايد براي س��ال آينده، راهكارهايي براي حذف 
معافيت هاي ماليات��ي و فرارهاي ماليات��ي كه به گفته 
مسووالن، حدود 40 هزار ميليارد تومان است، لحاظ شود.

   وضعيت درآمدهاي نفتي بودجه
بهادران��ي ادامه داد: با توجه ب��ه پيش بيني قيمت نفت 
براي سال آتي كه 40 دالر لحاظ شده و اينكه قيمت هر 
دالر نيز 11 هزار 500 تومان درنظر گرفته ش��ده، حدود 
199 هزار ميليارد تومان از محل صادرات نفت براي سال 
آينده پيش بيني شده كه با توجه به عدم تعيين تكليف 
تحريم ها و اينكه عرضه نفت در جهان در ش��رايط فعلي 
روزانه معادل 9 ميليون بشكه در روز بيش از تقاضا وجود 
دارد، بعيد است كه كشور بتواند از پول نفت پيش بيني 
شده در اين اليحه بهره مند شود. او تاكيد كرد كه صادرات 
نفت خام در اليحه بودجه س��ال آينده بايد به 800 هزار 
بشكه در روز تعديل شود. بهادراني افزود: براساس اليحه 
بودجه س��ال آينده، قرار اس��ت حدود 8 ميليارد دالر از 
درآمد نفتي كشور به نرخ 4200 تومان به كاالهاي اساسي، 
خوراك دام و تجهيزات اختصاص يابد كه اين تخصيص 
به فساد بيشتر دامن خواهد زد، ضمن آنكه درآمد دولت 
را نيز به ميزان 176 هزارميليارد تومان كاهش مي دهد، 
بنابراين پيشنهاد مي شود كه دولت ارز 4200 توماني را 
به طور كامل حذف كند واين ميزان درآمد نفتي را به نرخ 

نيمايي به فروش برساند و از اين محل، 110 هزار ميليارد 
تومان صرفه جويي شده و 60 هزار ميليارد تومان ديگر نيز 
مي تواند به بخش فقير جامعه تخصيص يابد. بهادراني در 
ادامه پيشنهادهايي براي تناسب دخل و خرج ها در سال 

1400ارايه كرد. 

  آسيب ها و تبعات اليحه بودجه 1400
در ادام��ه، رييس انديش��كده حكمراني ش��ريف نيز 
گزارشي تحليلي از آسيب ها و تبعات اليحه بودجه سال 
1400ارايه كرد. علي مروي گفت: نسبت هزينه دولت 
به توليد ناخالص داخلي در ايران 19درصد است كه با 
اليحه فعلي، اين نس��بت به 25 تا 26 درصد  مي رسد. 
علي مروي سپس به بررسي شركت هاي دولتي اشاره 
كرد و گفت: زمان هاي تعيين ش��ده ب��راي واگذاري 
شركت هاي دولتي تا پايان برنامه چهارم توسعه يعني 
1393 تعيين شده بود كه اين برنامه به طور كامل تحقق 
نيافته است. اكنون از ميان شركت هاي دولتي، حدودا 
327 شركت س��ودده و 53 شركت زيانده است. حال 
آنكه در سال 99، هزينه سودده ها 1088 هزار ميليارد 
تومان و هزينه ش��ركت هاي زيانده 44 هزار ميليارد 
تومان )4 درصد( برآورد شد. اما در سال 1400 هزينه 
سودده ها 900 هزار ميلياردتومان و هزينه شركت هاي 
زيانده 228 هزار ميليارد تومان )25 درصد( تعيين شده 
است. بر اين اس��اس، بودجه شركت هاي دولتي 2.5 
برابر بودجه عمومي خواهد بود.  مروي در مورد برآورد 
دولت از درآمد هاي مالياتي 1400 گفت: سهم ماليات 
در اليحه بودجه سال 1400 به كمتر از 30 درصد افت 
 مي كند. در حاليكه به موجب برنامه ششم اين سهم بايد 
به بيش از 50 درصد  مي رسيد. مروي در ادامه به مقايسه 
نسبت درآمد هاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در 
سال 2019 پرداخت و گفت: ايران يكي از نازل ترين 
نسبت هاي درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي را 
داراس��ت كه به حدود 6 تا 7 درصد  مي رس��د، اما نرخ 
ميانگين جهاني 18 تا 20 درصد است. مروي همچنين 
به موضوع انتشار اوراق دولتي در بودجه نيز پرداخت 
وگفت: اين اوراق براي هموارسازي نوسانات كسري 
بودجه منتش��ر  مي ش��ود و 10 الي 15 درصد هزينه 
دولت را پوشش  مي دهد. اين ابزار در شرايطي كارايي 
مورد انتظار دولت را خواهد داشت، كه نرخ و سررسيد 
به گونه اي جذاب ش��ود. اما دول��ت در اليحه بودجه 
پيش بيني كرده، كه در صورت عدم تحقق درآمد هاي 
نفتي تا سقف 200 هزار ميليارد تومان  مي تواند به اين 
اوراق اضاف��ه كند. او همچنين افزود: با توجه به اينكه 
دولت دارايي هاي زيادي نس��بت به اس��تانداردهاي 
بين المللي دارد، در حد 3 الي 4 س��ال  مي تواند روي 
فروش دارايي ها حساب كند؛ مشروط به اينكه مقدمات 
الزم و اصالح الگوي حكمراني واگذاري ها را فراهم كند. 
در واقع دولت بايد به نحو مناس��بي با استفاده از بازار 

سهام، به واگذاري دارايي ها بپردازد. 

    چند پيشنهاد در كوتاه مدت
او سپس در مورد بخش هزينه ها در اليحه بودجه نيز 
گفت: بخش آشكار هزينه هاي دولت معادل 637 هزار 
ميليارد تومان بيش از دو برابر درآمد هاي پيش بيني 
شده است كه اين كس��ري از محل فروش 121 هزار 
ميلي��ارد تومان داراي��ي و 198 هزار ميلي��ارد تومان 
استقراض از مردم تامين خواهد شد. به گفته او، اقالم 
مهم هزينه اي، جبران حقوق و دستمزد است كه معدل 
390 ه��زار ميليارد تومان خواهد ب��ود كه 62 درصد 
هزينه هاي جاري را به خود اختصاص  مي دهد. حال 

آنكه رقم ميانگين جهاني، 33 درصد است. 
علي مروي با اش��اره به اينكه اليح��ه بودجه 1400 
نس��بت به قان��ون بودجه 1399 ح��دود 60 درصد 
رش��د داش��ته، راهكارهاي كوتاه مدت براي اصالح 
فراين��د بودجه ريزي را »مهار اش��تهاي دولت براي 
افزاي��ش هزينه ه��ا«، »مديريت اقتصاد سياس��ي 
بودجه 1400«، »اتكا به سياس��ت هاي بازتوزيعي 
براي محروميت زدايي و همزمان افزايش درآمدها«، 
»ايجاد بازار متش��كل انرژي « و » حذف ارز 420« 
عنوان كرد. اما پيشنهادات او براي اصالح اين فرآيند 
در ميان مدت »تفكيك ارزهاي نفتي از بودجه دولت 
و صرف آنها در توسعه زيرساخت ها«، »افزايش سهم 
ماليات از بودجه به باالي 85 درصد«، »اتكا به اوراق 
دولتي براي مديريت نوسانات كسري بودجه در حد 
10 درصد« و »كاهش س��هم بودجه ش��ركت هاي 

دولتي از كل بودجه كشور« است.

روي خط خبر

ادامه از صفحه اول
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لوايحي كه دردي دوا نمي كنند 
 سمت استقرار اختالف طبقاتي يا استقرار شكاف طبقاتي 
حاصل مي شود؛ در نتيجه بيكاري بيشتري در جامعه ايجاد 
مي كند و نرخ بي��كاري افزايش مي يابد.قطعا جواناني كه 
امكان اجاره يا خريد واحدهاي تج��اري و اداري را ندارند، 
امكان عرضه خدمات خود را نخواهند داشت يا اگر امكان 
آن ايجاد شود به دليل فشارهاي موجود با كاهش كارايي 
همراه خواهد بود؛ ثالثا اين اليحه با تصويب با نظر به شرايط 
اقتصادي باعث كاهش عرضه خدماتي مانند پزش��كي و 
وكالت ش��ده و با كاهش عرضه، قيمت خدمات طبعا نيز 
افزايش خواه��د يافت؛ بنابراين از س��وي ديگر، خدمات 
گيرندگان و مردم نيز بايد پول بيش��تري را براي اينگونه 
خدمات پرداخت كنند؛ زيرا كس��اني ك��ه در واحدهاي 
تج��اري و اداري خدمات ارايه مي دهند، قيمت باالتري را 
محسوب خواهند كرد و ناخوداگاه در اين شرايط اقتصادي 
سخت فشار اقتصادي بيشتري را به مصرف كننده خدمات 
حقوقي بار مي كنند. بنابراين اين موضوع از يك سو باعث 
رشد قيمت ساختمان ها و واحدهاي تجاري اداري شده و از 
سوي ديگر، توزيع درآمد را در جامعه بدتر مي كند و فاصله 
طبقاتي را افزايش مي دهد و عده اي با درآمد بيشتر، امكانات 
بيشتر و رانت و فرصت كسب درآمد و قيمت باالتري خواهند 
داشت و در مقابل، عده اي كم درآمد و بيكار خواهند شد يا 
مجبورند براي ديگران با قيمت پايين كار كنند. مردم نيز بايد 
قيمت باالتري را بپردازند و فشار بر قدرت خريد و هزينه هاي 
مردم را نيز افزايش مي دهد.  براين اساس، همان گونه كه در 
موضوع بسياري از خدمات، دولت و اتحاديه ها و تشكل هاي 
صنفي پذيرفتند كه اين خدم��ات مي تواند در واحدهاي 
مسكوني ادامه يابد، در مورد بسياري از شغل هاي ديگر كه با 
انبوهي نيروي جوان و جديد تازه از دانشگاه ها، فارغ التحصيل 
شده همراه هستند، بايد مالحظات و شرايط اقتصادي و 
اوضاع جامعه در نظر گرفته شود.  وقتي ميليون ها نفر به 
جمعيت جوان و فارغ التحصيل كشوري اضافه مي شود كه 
نرخ بيكاري بااليي را دارد، و تمركز شهري با سياست هاي 
دولت در چهار دهه اخير افزايش يافته، و آپارتمان سازي 
و فروش تراكم رش��د كرده، و ت��ورم و كاهش ارزش پول، 
كاهش درآمدها و مش��كالت اقتصادي اين ده سال رشد 
منفي اقتصاد در دهه 1390 رخ داده اس��ت؛ چاره اي جز 
پذيرش برخي مالحظات و مراعات حال جوانان نيس��ت 
و نمي توان به بهانه ساماندهي امالك تجاري و مسكوني، 
جوان��ان را در عرضه فعاليت و كس��ب درآمد حذف كرد.  
اليحه نحوه تملك و اداره آپارتمان ها، بدون در نظر گرفتن 
ساختار اجتماعي و اقتصادي فعلي جامعه ايران به نتيجه اي 
نمي رسد و نه تنها كارايي و اثر بخشي مناسب نخواهد داشت 
بلكه عامل ايجاد بسياري از مشكالت و تورم قانون خواهد 
بود. در تدوين يك اليحه حقوقي مي بايست به ادبيات علم 
اقتصاد و علم حقوق، حقوق اقتصادي و تحليل اقتصادي 
قوانين و مقررات و بخشنامه هاي حقوقي، توجه داشت و به 
ساختار قراردادهاي اجتماعي و قوانين در راستاي كاهش 
هزينه هاي اجتماعي تمركز داشت. هر قانون و مقرراتي كه 
در حال حاضر در دستور كار مجلس، دولت و قوه قضاييه 
است بايد با توجه به وضعيت جامعه، مردم و جوانان تدوين 
و تصويب شود تا مشكالت تازه اي ايجاد نكند. سطح درآمد 
مردم در شرايط س��خت ركود اقتصادي و كاهش قدرت 
خريد و نبود سرمايه كافي مشكلي است كه مردم را حتي 
براي ايجاد س��رپناه و پرداخت اجاره محل زندگي بسيار 
درگير كرده، حال بخواهن��د بدون لحاظ اين موارد ضربه 
ديگري را بر بدنه خدماتي جامعه وارد كنند. روشن است 
كه اين قوانين پاسخگوي نيازهاي اجتماعي امروزه در باب 
آپارتمانها نيست و به همين جهت دولت »اليحه نحوه اداره 
و بهره برداري از آپارتمان ها« را در دس��ت بررسي دارد؛ اما 
آيا دولت راه حل مشخصي براي مشكالتي كه در محيط 
آپارتماني موجود است؛ دارد؟ يا پيش بيني كرده است؟ آيا 
اين اليحه منطقي و كارآمد با كارشناسي و آسيب شناسي 
مشكالت زمان حال تهيه شده است؟ يا خود به نوعي پس 
از تصويب ايجاد كننده مشكل مضاعف است؟ آثار اقتصادي 
اين قوانين بر زندگي و قدرت خريد مردم، وكال، پزشكان، 
خانوارها، بيماران، جوانان بيكار و افراد ديگر چه خواهد بود؟ 
و آيا آثار مخرب دارد؟ بديهي اس��ت عدم توجه به شرايط 
اقتصادي حاضر و نديدن شرايط موجود منجر به تصويب 
قوانين غيركارآمد خواهد ش��د كه نتيجه آن ورود آسيب 
بيشتر به بدنه جامعه و عدم بهروري و خلق هزينه هاي فراوان 
است. اين رويه نتيجه اي جز عدم رشد و حركت روبه عقب 

براي نيروي كار جوان و جامعه ندارد.

» آجيل و خشكبار« در گروه يك 
قرار گرفت

مهر| رييس اتاق اصناف ايران اظهار داشت: چندي پيش 
طي رايزني با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا، درخواست افزودن صنف دارندگان قنادي- 
شيريني فروشي و كافه قنادي و همچنين صنف آجيل و 
خشكبار به گروه شغلي يك را مطرح كرديم كه چند روز 
پيش با اضافه شدن صنف قنادي – شيريني فروشي و 
كافه قنادي موافقت و در ادامه با رايزني هاي مجدد آجيل 

و خشكبار هم به اين گروه اضافه شد. 

روغن موتور گران  شد
مهر| بر اس��اس تصميمات يكصد و نهمين جلس��ه 
كارگروه تنظيم بازار و با مسووليت سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان مقرر شد قيمت روغن موتور 
ديزلي و بنزيني به ترتيب 53 درصد و 40 درصد نسبت 
به نرخ ارديبهشت ماه سال گذشته افزايش يابد. گفتني 
اس��ت افزايش بيش از 117 درصدي نرخ ارز نيمايي از 
عوامل افزايش هزينه هاي توليد روغن موتور بنزيني و 
ديزلي شركت ها در آبان ماه نسبت به متوسط نرخ هاي 
سال گذشته بوده است. به طوري كه لوبكات ماده اوليه و 
اصلي توليد روغن موتور معادل 84 درصد، مواد افزودني و 
روغن پايه وارداتي معادل 100 درصد، حقوق و دستمزد 
25 درصد، هزينه بسته بندي 130 درصد، مواد افزودني 
61 درصد، آيزوريسايكل 98 درصد و روغن پايه وارداتي 

65 درصد رشد داشته است.

جزييات جديد از 
صادركنندگان كارتن خواب 

ايسنا| رييس كل اتاق بازرگاني ايران در حاشيه جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: از 
زماني كه بحث صادركنندگان كارتن خواب مطرح شد، 
اتاق بازرگاني رسما از بانك مركزي خواست اسامي يا 
مشخصات اين افراد را تحويل داده تا اتاق بررسي كند 
كه اين افراد چگونه چنين تخلفي را به ثبت رسانده اند. 
با وجود گذشت 2 ماه هنوز بانك مركزي حتي يك نفر 
را نيز معرفي نكرده اس��ت. وي با بيان اينكه از نظر اتاق 
بازرگاني ايران، اساسا صادركننده كارتن خواب وجود 
خارجي ن��دارد، توضيح داد: بر اس��اس قوانين، كارت 
بازرگاني براي كساني صادر مي شود كه مدرك تحصيلي 
معتبر، گواهي عدم سوء پيشينه و محل رسمي كسب و 
كار خود را معرفي كنند. به اين ترتيب يك كارتن خواب 
چطور امكان دريافت كارت بازرگاني و باز نگرداندن ارز را 
پيدا كرده است؟ شافعي با انتقاد از تعلل دولت در كاهش 
سقف صادرات كارت هاي بازرگاني جديد، بيان كرد: از 
زماني كه بحث تعهد ارزي مطرح ش��د، اتاق بازرگاني 
پيش��نهاد كرد كه براي دريافت كنندگان كارت هاي 
بازرگاني جديد يك سقف صادراتي در نظر گرفته شود 
تا پس از انجام نخس��تين معامالت و عمل به تعهدات 
امكان افزايش اين س��قف به وجود بيايد اما متاسفانه 
دولت براي عمل به اين تصميم 14 ماه تعلل كرد و امروز 
بخشي از اين ارزهاي بازنگشته به اين افراد مربوط است. 
وي با بيان اينكه نبايد تخلف يك عده معدود را به تمام 
بدنه صادراتي كشور تسري داد، بيان كرد: پس از مطرح 
شدن موضوع تخلفات، قوه قضاييه نام 1600 نفر را به 
اتاق بازرگاني تحويل داد كه بخش قابل توجهي از آنها به 
دليل محدوديت ها نتوانسته بودند ارز خود را بازگردانند 
و تعدادي از آنها اساس��ا كارت بازرگاني نداشته اند. در 
اين بين كمتر از 4 درصد اين افراد سوءاس��تفاده كرده 
بودند كه براي بخشي كه جرمشان سنگين بود، ابطال 
كارت و براي جرم هاي س��بك تعليق دو س��اله كارت 
بازرگاني در دس��تور كار قرار گرف��ت. در همين حال، 
بانك مركزي اعالم ك��رد: دادگاه 19 نفري كه از كارت 
70 فرد ك��م بضاعت براي 1.4ميليارد ي��ورو صادرات 
استفاده كرده اند به زودي برگزارمي شود. روابط عمومي 
بانك مركزي در پيامي توييتري  در پاسخ به درخواست 
معرفي اسامي افراد كم بضاعتي كه از كارت بازرگاني آنها 
براي صادرات سوءاستفاده شده است، اعالم كرد: طبق 
اطالع، دادگاه 19 نفري كه از كارت 70 فرد كم بضاعت 
براي 1.4ميليارد يورو صادرات استفاده كرده اند به زودي 

برگزارمي شود.

 قيمت گذاري خودرو 
اين هفته اصالح مي شود؟

تس�نيم| دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
كشور، با اشاره به بسته پيشنهادي وزارت صنعت براي 
اصالح صنعت خودرو كه اخيرا به شوراي هماهنگي 
اقتصادي س��ران سه قوه ارسال ش��ده، اظهار داشت: 
در اين بس��ته افزايش 50 درصدي توليد مطرح شده 
كه اجرايي شدن آن الزامات خاص خود را دارد. آرش 
محبي نژاد با اعالم اينكه در اين بس��ته اعالم ش��ده 
مي توان قيم��ت خودروهاي پرتي��راژ ارزان قيمت را 
همچنان دستوري تعيين كرد به شرط آنكه قطعه ساز 
و خودروساز دچار ضرر نشوند، افزود: در خودروهاي 
كم تيراژ نيز آزادسازي قيمت ها پيشنهاد شده است. 
وي گفت: در بخش صنعت خودرو تأمين نقدينگي نيز 
در اين بسته مورد تاكيد قرار گرفته است. سال گذشته 
قرار بود به استناد مصوبه شوراي پول و اعتبار 10 هزار 
ميليارد تومان به صنعت خودرو ارايه شود اما متأسفانه 
فقط 50 هزار ميليارد توم��ان از اين منابع تخصيص 
پيدا كرد كه در نهايت عايدي قطعه سازان از اين رقم 
بسيار ناچيز بود. امسال تاكيد شده مابقي اين منابع به 
صنعت خودرو تزريق ش��ود. وي با تأكيد براينكه كل 
مطالبات زنجيره تامين از خودروس��ازان 40 ميليارد 
تومان است، گفت: از اين رقم 10 هزار ميليارد تومان 

معوق شده است. 

صادرات 11۸ ميليون دالري 
زعفران

ايلن�ا |س��خنگوي گمرك گفت: در هش��ت ماه 
نخس��ت س��ال 99، بيش از 192تن زعف��ران به 
ارزش 117ميليون و 511هزار دالر به 53كش��ور 
دنيا صادر شده اس��ت. سيد روح اهلل لطيفي، اظهار 
داشت: زعفران يكي از كاالهاي خاص ايراني است 
كه از گذش��ته داراي مزيت صادراتي است و بيش 
از 90درصد توليد آن در كشورمان انجام مي شود. 
وي اف��زود: صادرات زعف��ران در 8 ماهه امس��ال 
192هزار و 34كيلوگرم ب��ه ارزش117 ميليون و 
511ه��زار و 33 دالر بوده كه بي��ش از 80 درصد 
وزن و 84 درصد ارزش صادراتي آن به پنج كش��ور 
از 53 كشور خريدار زعفران ايراني اختصاص پيدا 
كرده اس��ت. لطيفي درباره ميزان صادرات به پنج 
كشور نخس��ت خريدار زعفران ايراني توضيح داد: 
هنگ كن��گ با خريد 53ه��زار و 147كيلوگرم به 
ارزش 36ميليون و 831هزار و 712دالر، اس��پانيا 
با 33هزار و 180كيلوگرم ب��ه ارزش 21ميليون و 
581هزار و 991دالر، امارات متحده عربي با 31هزار 
و 414كيلوگ��رم و ارزش 18ميليون و 700هزار و 
517دالر، افغانس��تان با 17هزار و 992كيلوگرم و 
ارزش 11ميليون و 270ه��زار و 183دالر و چين 
با 18ه��زار و 598كيلوگ��رم و ارزش 10ميليون و 
782هزار و 760دالر، به ترتيب پنج كشور خريدار 
زعفران ايراني در 8ماه سال99بودند. وي در خصوص 
ساير كشورهاي خريدار زعفران ايراني گفت: عمان با 
بيش از 5.6ميليون دالر، كويت با 2.7ميليون دالر، 
قطر با 1.9ميليون دالر، ماكائو با 1.4مبليون دالر و 
تايوان با 1.2ميليون دالر، كشورهاي ششم تا دهم 

خريد زعفران ايراني در اين مدت بودند.

بخش خصوصي 24 پيشنهاد  براي تناسب دخل و خرج ها در سال آتي ارايه كرد

نيمه پنهان بودجه 1400 

16 پيشنهاداصالحي  اتاق تهران  براي بودجه 1400
1- تكاليف تعيين شده در قانون برنامه ششم ازجمله: »كاهش حجم دولت« و »واگذاري كارها به بخش خصوصي، تعاوني« در حد قابل انتظار اصالح نظام بانكي، اجرايي شود. 2- وابستگي بودجه به نفت با 
وجودي كه امكان تحقق آن بعيد به نظر مي رسد به 41 درصد رسيده كه خالف سياست هاي كلي كشور مبني بر كاهش وابستگي به نفت است و بايد اصالح شود. در اليحه بودجه، براي خروج از شرايط ركود 
تورمي و رونق توليد راهكار جدي ارايه شود. 3- براي حذف بودجه دستگاه هاي موازي ودستگاه هايي كه وظايف آنها به دولت ربطي ندارند، راهكاري در بودجه در نظر گرفته شده است. 4- با وجود الزام 
قانوني مبتي بر حذف يارانه دهك هاي باالي جامعه، اثري از اجراي اين قانون در اليحه بودجه سال آينده مشاهده نمي شود. 5- بودجه عمراني حداقل به ميزان تورم رشد يابد وتخصيص بودجه عمراني 
فداي كسري بودجه نشود. 6- رشد هزينه هاي جاري به ميزان 46 درصد قابل قبول به نظر نمي رسد و باعث افزايش كسري بودجه و چاپ پول و افزايش بي رويه نقدينگي وتورم خواهد شد كه بايد اصالح 
شود. 7- ارقام بودجه از نظر منابع و هزينه ها، واقعي و شفاف وقابل حصول در نظر گرفته شود.  8- هدف بودجه، بايستي سهل و آسان كردن شرايط كسب و كار، تقويت توليد و سرمايه گذاري، برطرف كردن 
شرايط ركود تورمي و برطرف كردن چالش هاي موجود در اقتصاد باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود كارگروهي با شركت نمايندگان بخش خصوصي نسبت به اين امر اقدام كند.   9- از پيشنهادهاي فسادزا، 
نظير سركوب قيمت ها وتخصيص نرخ ارز پايين تر از نرخ بازار جلوگيري و مبارزه با افزايش قيمت ها، از طرق بهينه انجام شود. همچنين جلوگيري از قاچاق كاال و افزايش صادرات در شرايط حساس كنوني در 
اولويت قرار گيرد. 10- از فروش اوراق جهت تامين هزينه جاري خودداري و فقط تامين مالي هزينه طرح هاي داراي توجيه اقتصادي و در حد امكانات مالي موجود در بازار سرمايه استفاده شود. 11- ازهرگونه 
اقدام كه نتيجه آن افزايش تورم و ركود باشد، خودداري شود. 12- در سياست گذاري مالياتي، تقويت توليد و سرمايه گذاري و جلوگيري از سفته بازي، جلوگيري از فرار مالياتي و بازنگري در معافيت ها و 
عدم تحميل به ماليات دهندگان قانوني و.... اجرا شود. 13- از تصويب تبصره هايي كه اعداد آن در جداول ذكر نشده و باعث عدم شفافيت بودجه مي شود، خودداري شود. 14- با توجه به هزينه 1562 هزار 
ميليارد توماني بودجه شركت ها كه دو برابر بودجه عمومي كشور است صرفه جويي در هزينه اين شركت ها واستفاده از آن به عوض در آمدهاي نفتي، مي تواند راهگشاي تنظيم بهينه بودجه كشور باشد. 
15- منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي 95هزار ميليارد تومان، پيش بيني شده كه با توجه به توقفات پي در پي واگذاري و مقاومت برخي دستگاه ها در روند واگذاري تحقق اين رقم در شرايط فعلي 
مشكل به نظر مي رسد و بايد تمهيدات الزم براي اين امر پيش بيني شود. 16- در بند ه تبصره 4 به دولت اجازه داده شده معادل 2845ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيالت ارزي و با 
تضمين دولت، براي طرح هاي دولتي دولت اختصاص يابد، در حالي كه براساس قانون اساسنامه صندوق استفاده از منابع صندوق منحصر به» اعطاي تسهيالت براي توليد وتوسعه سرمايه گذاري، صادرات 
خدمات فني و مهندسي، خريداران كاال هاي صادراتي ايران، سرمايه گذاران خارجي در ايران، سرمايه گذاري در بازارهاي مالي و پولي خارجي و تامين هزينه هاي صندوق« پيش بيني شده است. اين در حالي 
است كه صريحا اعالم شده كه استفاده از منابع صندوق و براي تامين هزينه هاي عمراني و جاري و بازپرداخت بدهي هاي دولتي به هر شكل ممنوع است و صدور اينگونه مجوزها در اليحه باعث انحراف در 

نحوه مصرف منابع صندوق مي شود، بنابراين ترجيح اين است كه اينگونه مجوزها در اليحه حذف شود .

8پيشنهاداصالحي  اتاق ايران براي بودجه 1400 
1- قوه مجريه و قوه مقننه با دو هدف اساس�ي بازآفريني ساختار اجرايي كشور و بازتعريف نحوه 
مديريت و اس�تفاده از منابع حاصل از توليد )نه فقط صادرات( نفت و گاز در كشور اصالح ساختار 

بودجه ريزي در كشور را در دستور كار قرار دهند.
2- بخش�ي از مصارف دولت از طريق تعديل درصد افزايش حقوق و دس�تمزد و فوق العاده هاي 
كاركنان، نظارت دقيق بر هزينه كرد بودجه دستگاه ها با روش هايي مانند پرداخت به ذينفع نهايي 
و اقداماتي از اين قبيل كاهش يابد و متناسب با آن بخشي از منابع غيرقطعي تعديل شود در صورت 
عدم پذيرش اين پيشنهاد، توصيه مي شود منابع و مصارف در دو سقف به تصويب برسد و انجام 

بخشي از مصارف منوط به تحقق منابع احتمالي شود.
3- تعيين تكليف سياست ارزي و حمايتي دولت در بودجه 1400 ضروري است. پيشنهاد مشخص 
اين است كه يا مابه التفاوت قيمت حمايتي كاالهاي اساسي باقيمت ارز مثال سامانه نيما به شكل 
يارانه نقدي به مردم پرداخت ش�ود يا سبد كاالي مشخصي تعيين و دسترسي مردم به اين سبد 

باقيمت هاي يارانه اي تضمين شود.
4- در اليحه بودجه 1400 هر گونه استفاده بودجه اي از منابع صندوق توسعه ملي حذف شود.

5- گزارش مستقلي درباره داليل توجيهي پيش بيني رش�د 55 درصدي ماليات بر اشخاص حقوقي 
خصوصي و درعين حال رشد منفي اشخاص حقوقي دولتي موردنياز است به گونه اي كه نشان دهد هر يك 
از متغيرهايي مانند تورم و نرخ ارز چه تأثيري بر سود شركت ها در بخش هاي مختلف )از قبيل پتروشيمي، 
فوالد، معدن و غيره( گذاشته اند و چه سهمي در اين پيش بيني دارد. همچنين چه سهمي از اين افزايش 

مربوط به مقابله با فرارهاي مالياتي يا كاهش معافيت ها و امتيازهاي مالياتي است.
6- مجلس در تصويب بودجه طي حكمي دقيق روند نامطلوب 20 سال اخير را تغيير دهد و تخصيص 
حداقلي از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح هاي عمراني را تضمين كند و دولت تنها مجاز باشد كه 
پس از تخصيص اعتبارات عمراني و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح هاي 

عمراني، منابع اضافي را صرف پرداخت هزينه هاي جاري نمايد.
7- حمايت از توليد ملي و تشويق سرمايه گذاري و توليد به ويژه توليدات صادرات محور، مهم ترين 

معيار هر نوع تصميم گيرهاي درباره احكام و رديف هاي بودجه اي قرار گيرد.
8- تجربه نشان داده كه در بودجه هاي ساالنه مي توان تصميمات خلق الساعه مالياتي و ارزي و تعرفه اي 
و پولي گرفت اما بخش عمده اي از اين تصميمات به دليل ماهيت يك ساله بودجه امكان اجرا نمي يابند و 
اگر هم اجرا شوند نه درآمد چنداني براي دولت ايجاد مي كنند و نه به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا 
مي كنند. اما اينگونه تصميمات مهم ترين اثر را بر ناامن كردن محيط كسب وكار و عدم اطمينان فعاالن 

اقتصادي دارند. پيشنهاد مي شود نمايندگان محترم مجلس از اتخاذ اينگونه تصميمات خودداري كنند.
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چهرهروز

علي نصيريان عضو پيوسته فرهنگستان هنر شد
علي نصيريان با پيشنهاد گروه تخصصي نمايش و ادبيات نمايشي و تصويب مجمع عمومي فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران به 
عضويت پيوسته اين فرهنگستان درآمد. عليرضا اسماعيلي سرپرست فرهنگستان هنر، طي حكمي عضويت علي نصيريان هنرمند 
پيشكسوت سينما و تئاتر را به عنوان عضو پيوسته فرهنگستان هنر ابالغ كرد. علي نصيريان كه نقش هايي منحصر به فرد و ماندگار در 
تاريخ هنرهاي نمايشي ايفا كرده است، عضو گروه تخصصي نمايش و ادبيات نمايشي فرهنگستان هنر بوده و در سال ۱۳۸۰ به  عنوان 

چهره ماندگار ايراني در رشته بازيگري تئاتر و سينما شناخته شد و نشان درجه يك هنري را نيز دريافت كرد. 

میراثنامه

قلعه فيروزآباد در يزد بر اثر س��يل و شكس��ت سد در 
باالدست تخريب ش��د اين تخريب در روزهاي آينده 
به بيش از ۷۰ درصد مي رس��د مي��راث فرهنگي يزد 
هم قصد دارد از ايجادكنندگان س��د ش��كايت كند. 
قلعه فيروزآباد در شمال غربي ابركوه يزد اواخر قاجار 
و اوايل پهلوي ساخته ش��ده بود و مردم اين بخش از 
شهرستان ابركوه نيز در آن زندگي مي كردند زندگي 
كه ميراث فرهنگي معتقد بود به نفع قلعه بوده چون 
آن را سرپا نگه مي داشته اس��ت. اين بناي ثبت ملي 
شده در فهرست ميراث ملي ايران چند روز پيش در 
پي بارش باران و س��يل ناشي از آن آسيب هاي جدي 
ديد كه غيرقابل جبران است. چون در بررسي هاي اوليه 
از اين بنا، قلعه مس��كوني فيروزآباد حدود ۷۰ درصد 
تخريب شده است.  حاال ميراث فرهنگي يزد به دنبال 
مقصر آن حادثه است حادثه اي كه گويا هيچ وقت آن 
را پيش بيني نكرده بود در اين باره مصطفي فاطمي 
مديركل ميراث فرهنگي استان يزد به خبرنگار مهر 
گفت: اين قلعه دوقلو از معدود قلعه هايي بود كه سكونت 
در آن جريان داشت و س��اختار آن به گونه اي بود كه 
زندگي را در خود حفظ مي كرد. ما خوشحال بوديم كه 
زندگي در آن جريان درد هيچ زماني ما در ابركوه سيل 
نداشتيم و اين اتفاق ناشي از آن است كه در باالدست 
تعدادي از افراد چاه هايي را حفر كرده بودند و سدهايي 

ايجاد ش��ده بود كه نمي دانيم آيا با مجوز اين اقدام را 
انجام داده ان��د يا نه. در واقع آب به زمين و چاه ها نفوذ 
مي كرده است و سدها پر و شكسته شدند. پس از آن 
آب حجيمي نيز وارد روستا شد و قلعه و خانه هاي قابل 
س��كونت داخل آن را از بين برد. اين اتفاق را از طريق 
مراجع قضايي و شكايت درباره ايجاد سد در باالدست 
پيگي��ري مي كنيم. او در ادامه بي��ان كرد: ۶۰ درصد 
خسارت اوليه اي است كه ما برآورد كرديم اما مي دانيم 

اين خسارت در روزهاي آينده به دليل افزايش رطوبت 
ناشي از سيل روي بدنه خشتي اين بنا بيشتر مي شود و 
خسارت تا بيش از ۷۰ درصد خواهد رسيد. آن هم بناي 
خشتي كه نمي توان رطوبت آن را از بين برد. فاطمي با 
بيان اينكه اين بنا به تازگي مرمت شده بود، گفت: اول 
بايد رطوبت خشك شود سپس عمليات مرمت را آغاز 
كنيم. ما فقط اميدواريم ديگر بارندگي نداشته باشيم 

چون در حال حاضر نمي توانيم كاري كنيم.

افزايش ميزان خسارت در قلعه مسكوني ابركوه
جامعه ادامهازصفحهاول

علت خودكشي كودكان 
نقص در سيستم است

 اقدام به بچه دار شدن مي كنند، اينكه پدر و مادر 
فكر مي كنند اگر از لحاظ مالي فرزندشان را تامين 
كنند او ديگر هيچ مش��كلي نخواهد داشت، آنها 
به خالء هاي عاطفي فرزندش��ان توجه نكرده اند. 
كودكي كه در اين س��ن كم اقدام به خودكش��ي 
مي كند، تنها نياز مالي ندارد. او قطعا چنان مورد 
بي مهري و بي توجهي خانواده قرار داش��ته كه به 
خود بيشتر به چشم يك عضو اضافي نگاه مي كرده. 
او شاهد دعواهاي پدر و مادر بوده و چه بسا در اين 
دعواها جمله هايي را شنيده كه بيشتر او را به سوي 
مرگ سوق داده است. اما ماجرا فقط مقصر بودن 
پدر و مادر نيست، وقتي چنين اتفاقاتي در جامعه 
رو به افزايش مي رود، قطعا يك جاي كار مي لنگد، 
سيس��تم مش��كل دارد، وقتي رييس س��ازمان 
بهزيس��تي پزشك اطفال اس��ت و از آسيب هاي 
اجتماعي چيزي نمي داند و قطعا هم كس��ي از او 
نمي خواهد كه پاس��خگو باشد، نقص در سيستم 
اس��ت. در مدرسه اي كه آن بچه درس مي خوانده 
كه قطعا با توجه به ش��رايط اقتصادي پدر و مادر 
مدرسه خصوصي بوده يك روانكاو حضور نداشته 
تا مشكالت اين كودك را رسيدگي كند و او را براي 
اين جدايي از نظر ذهني و روحي آماده كند. معلم ها 
هم كه ديگر معلوم است، معلمي كه غم نان دارد و 
مجبور است در ساعات فراغت از درس و مدرسه به 
شغل دوم بپردازد تا هزينه هاي زندگي اش را تامين 
كند، قطعا وقت اضافه براي دانش آموز خود و حل 
مشكالت روحي اش نخواهد داشت. اين هم مشكل 
ديگري در سيستم. چرا بايد دختري در سازمان 
بهزيس��تي جايي كه براي او خانه امن محسوب 
مي شود دست به خودكشي بزند. چرا بايد دوكودك 
در شهرستاني دور افتاده اقدام به خودسوزي كنند؟ 
اين ها مشكالت و چراهايي است كه سيستم بايد 
پاسخگوي آن باشد. وزير رفاه درباره داليل انتخاب 
رييس سازمان بهزيستي توضيح بدهد. چه اتفاقي 
مي افتد كه يك متخصص اطفال رياست چنين 
مجموعه بزرگ و حساسي را عهده دار مي شود. چرا 
نبايد در راس كار كسي قرار بگيرد كه با آسيب هاي 
اجتماعي آشنايي كامل داشته باشد. چرا نبايد در 
مدارس ما روانكاو فعال حضور داش��ته باشد تا در 
صورت بروز چنين مش��كالتي بتواند با كودكان 
ارتباط برقرار كند. مساله فقط مرگ يك كودك 
نيست، مساله اشكال بزرگي است كه در سيستم 
ما وجود دارد و البته هيچ كس هم به فكر رفع آن 
نيست. اگر مقام معظم رهبري بر شايسته ساالري و 
پاسخگويي تاكيد داشتند، چرا در اين شرايط كسي 
پاسخگو نيست. چرا افراد شايسته در مسند اين 
سازمان ها قرار نمي گيرند؟ تا زماني كه اين علت ها 
مورد بررسي و واكاوي قرار نگيرد، معلول هايي از 

اين دست باز هم اتفاق مي افتد. 

جداسازي آمبوالنس هاي بيماران كرونايي
به جز بيماري كرونا كه در اولويت آموزشي 
قرار دارد، آگاهي بخشي و اطالع رساني 
در رابط��ه با بيماري ه��اي مزمن نيز در 
اولويت آگاهي ها قرار داده شده كه افراد 
بدانند چگونه حتي با مراجعه نكردن به 
مراكز درماني، مي توانند بيماري خود را 
كنترل كنند. معاون آموزش همگاني، 
مهارتي و اعتبار بخشي سازمان اورژانس 

كشور با بيان اين مطلب گفت: طرح همياران اورژانس 
همچنان ادام��ه دارد و از س��وي اورژانس تهران فعال 
است. س��يد پژمان آقازاده در ويديو كنفرانس خبري 
كه صبح ديروز برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به بحث 
اپيدمي كرونا در كشور، آموزش هاي پيشگيري و مقابله 
با كرونا در اولويت اصلي آموزش ه��اي ما در اورژانس 
قرار دارد. متأس��فانه كرونا بيماري هاي ديگري مانند 
بيماري هاي قلبي، فش��ارخون، سكته مغزي و … را 
تحت الشعاع قرار داده است. او ادامه داد: برخي از افراد 

هم كه بيماري هاي حاد برايش��ان ايجاد 
مي شود مانند سكته مغزي و قلبي و.. پيگير 
مراحل درماني  خود هستند اما عده ديگري 
كه به بيماري هاي مزمن مانند فشارخون 
و … مبتال هستند، به دليل نگراني از ابتال 
به كرونا، مراحل درماني خود را پيگيري 
نمي كنند؛ در نتيجه وضعيت بيماري شان 
وخيم تر مي شود. معاون آموزش همگاني، 
مهارتي و اعتباربخشي س��ازمان اورژانس كشورادامه 
داد: عالوه بر آموزش هاي خودمراقبتي، آموزش هاي 
فراتر از رعايت فردي براي پرسنل را هم ارايه داديم چرا 
كه بسياري از مردم، از پرسنل ما سواالتي را در رابطه با 
اين بيماري داشتند كه پرسنل اورژانس بايد اطالعات و 
آگاهي بيشتري در اين زمينه داشته باشند. آقازاده اظهار 
كرد: آمبوالنس هاي حمل و نقل و جابه جايي بيماران 
كرونايي را از ديگر بيماران جدا كرده ايم تا آمبوالنس ها 

خود عاملي براي انتقال بيماري كرونا نباشند.

ميزان استفاده  مردم از ماسك كمتر شده است 
در بررس��ي هاي روزهاي اخير در خيلي 
از مراك��ز و حتي ك��وه و اماكن تفرجي 
متاسفانه ميزان استفاده مردم از وسايل 
ايمني مثل ماسك كمتر از قبل شده است، 
اين نشانه خيلي بدي اس��ت و مي تواند 
اين پيام را داشته باشد كه به دنبال پايان 
يافتن زمان قرنطينه متاسفانه با افزايش 
ورودي بيماران مواجه مي شويم. رييس 

بيمارس��تان ش��هداي تجريش با اش��اره به وضعيت 
بيماران كرونايي در بيمارس��تان بيان كرد: از وقتي كه 
محدوديت ها اعمال شروع شد، خوشبختانه هم ورودي 
بيمارستان كاهش پيدا كرد و هم وضعيت باليني بيماراني 
كه با وضع وخيم به بيمارستان مراجعه مي كردند، نسبتا 
كمتر شده است. رضا جليلي خشنود ادامه داد: اميدواريم 
رفتار مردم همينطور ادامه پيدا كند، تا اين روند ابتال به 
صورت كاهشي جلو برود يا حداقل ثابت بماند تا ديگر با 
روند افزايشي بعد از اعمال محدوديت ها مواجه نشويم 
چون در بررسي هاي روزهاي اخير در خيلي از مراكز و 

حتي كوه و اماكن تفرجي متاسفانه ميزان 
استفاده مردم از وسايل ايمني مثل ماسك 
كمتر از قبل شده است. رييس بيمارستان 
ش��هداي تجريش تاكيد كرد: اين نشانه 
خيلي بدي اس��ت و مي توان��د اين پيام را 
داشته باشد كه به دنبال پايان يافتن زمان 
قرنطينه متاسفانه ما با يك ظرفيت افزايش 
ورودي بيماران مواجه مي شويم. خشنود 
در مورد وضعيت بيماران در بخش آي سي يو، بيان كرد: 
بيشتر مراجعه كنندگان در اين بخش يا بيماران مسن و 
ميانسال يا درگير بيماري هاي زمينه هستند، ولي كساني 
را هم داريم كه بدون بيماري هايي زمينه اي و يا در سن 
متوس��ط و پايين به آي س��ي يو مراجعه مي كنند و در 
حقيقت وضعيت به گونه اي نيست كه سنين پايين تر به 
آي سي يو كشيده نمي شود و مشكلي ندارند، چون حتما 
احتمال حضور هر فردي در اين بخش است، اما همانطور 
كه گفتم بيشتر از افراد ميانسال به باال و افراد داراي بيمار 

زمينه ايي در بخش مراقبت هاي ويژه حضور دارند.

هزينه 30 درصد مصارف درمان تامين اجتماعي در تهران 
مديركل درمان مستقيم سازمان تامين 
اجتماع��ي از هزين��ه۳۰ درصد مصارف 
درمان سازمان تامين اجتماعي در استان 
تهران خبر داد. هوش��نگ فوالدي گفت: 
حدود ۳۰ درص��د مصارف درم��ان اين 
س��ازمان در استان تهران هزينه مي شود 
كه اين موض��وع اهميت مديريت بخش 
درمان مس��تقيم و غيرمستقيم را در اين 

استان دوچندان مي كند. او توسعه نسخه الكترونيك را 
از مهم ترين برنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي دانست و 
افزود: استان تهران به لحاظ تعداد موسسات طرف قرارداد 

به خصوص پزشكان مقام نخست را دركشور 
دارد، پس پيشرفت نسخه الكترونيك در اين 
اس��تان در شاخص كلي كشور بسيار حائز 
اهميت اس��ت. در ادامه پناهي زاده ، گفت: 
استان تهران از لحاظ حجم و عملكرد، تعداد 
بيمارستان ها و مراكز درماني ملكي حجم 
قابل مالحظه اي از خدمات كلي س��ازمان 
را شامل مي ش��ود. او جايگاه و شأن نيروي 
انساني را بسيار واال دانست و گفت: از روساي تمام مراكز 
درماني مي خواهيم كه با حفظ شأن پزشكان و پرسنل در 

افزايش انگيزه بين آنان تالش كنند. 

هنر

كرونا از نخستين روزهاي بروز در گيالن ميدان دار شد 
و سبك زندگي ديگر گش��ت؛ اما امروز نحوه برگزاري 
سي و دومين جشنواره تئاتر گيالن و قابليت تماشاي 
آن از كران تا به كران نش��ان داد ج��ادوي هنر ابزاري 
است توانمند در دس��ت هنرمنداني كه مي كوشند به 
نگريستن، معناي تازه اي ببخشند. پيش از آنكه كرونا 
كركره اقتصادي بسياري از مشاغل را پايين بكشد، تئاتر 
از شاخه هاي هنري بود كه چرخه اقتصادي كنشگرانش 
بدرس��تي نمي چرخيد؛ اكنون كه بحران كرونا نفس 
اقتصاد را تنگ كرده، تئاتر نيز به لطمه سختي دچار و 
فعاالنش با مشكالت جدي مواجه شدند و نگراني هاي 
زيادي را ايجاد كرد و همچنان مش��خص نيست تا چه 
زماني اين رون��د ادامه مي يابد. برآيند كالم هنرمندان 
استان در واگويه دغدغه شان با رسانه، اميدواري است؛ 
عالوه بر پايان بحران كرونا بر حمايت متوليان فرهنگي 
دل بس��ته و در انتظار درمان ناب فرهنگ و هنر استان 
شايد اندكي به نوآوري هاي مجازي دل خوش كرده اند تا 
سايه پليدي و بيماري از جامعه بگذرد و بار ديگر تكرار پر 
بسامد شعر، موسيقي، تئاتر و اكران در فراز و فرود دمان 
گيالن نوستالژي صف هاي طوالني را زنده كند. امروز 
استان گيالن به بيش از يكصد سال سابقه تئاتر در كشور 
بالنده است؛ » اكبر رادي « نمادي در نمايشنامه نويسي 
كش��ور و خالق تئاتر هويت، برخاسته از اين سرزمين 

است؛ هم اكنون ۲۴ سالن و چهار پالتو اجراي نمايش با 
ظرفيت شش هزار و ۶۲۱ صندلي در استان وجود دارد؛ 
در بخش آموزش نيز ۲۰ آموزشگاه آزاد هنرهاي نمايشي 
در گيالن مجوز فعاليت دارند. »آنجا كه طبيعت توقف 
مي كند، هنر آغاز مي شود« سخن ويل دورانت، فيلسوف 
و تاريخ نگار جهاني است؛ اما هنرمندان تئاتر گيالن پس 
از گذر از روزگاراني سخت و توقفي طوالني در آستانه 
سوز زمستان با تبلور صداهايي تازه در انديشه هايي نو 

و رويشي ققنوس وار به ميدان آمدند تا چونان هميشه 
تئاتر، بارقه اميد بر صحن��ه نمايش بر ذهن مخاطبان 
وفادارشان خلق كنند. مي گويند نمي توان برگشت و آغاز 
خوبي داشت اما مي توان شروع كرد و پايان خوبي داشت؛ 
اين روزها اگر چه تكرار پر بسامد شعر و موسيقي و تئاتر 
در هجوم هيواليي خوفناك، شور نمي انگيزد اما بايد تاب 
آورد و بر اس��اس دانش و منطق گام برداشت تا از پِس 

گذر از اين روزهاي ترس آور؛ نيروهاي تازه جان يابد.

مديركل امور كميسيون هاي پزشكي قانوني: 

محكوميت ۳۸۰ پزشك زنان، ۴۰۴ جراح عمومي و ۲۴۲ جراح پالستيك در پرونده هاي قصور پزشكي
مديركل امور كميسيون هاي پزشكي 
قانوني از رس��يدگي به ۶ ه��زار و ۱۴۹ 
پرون��ده مربوط ب��ه پرونده هاي قصور 
پزشكي در كميس��يون هاي مختلف خبر داد. بابك 
سلحش��ور گفت: اخي��را ش��كايت هايي در خصوص 
درمان بيماري كرونا ش��ده است كه اين پرونده ها نيز 
براساس ش��رايط كش��ور و نحوه پروتكل هاي وزارت 
بهداشت بررسي مي شود. مديركل امور كميسيون هاي 
پزشكي قانوني در گفت وگو با ايلنا درباره پرونده هايي 
كه در كميسيون پزشكي قانوني رسيدگي مي شوند، 
گفت: پرونده هاي كميس��يون به س��ه دس��ته كلي 
در پزش��كي قانوني تقسيم مي ش��وند، اين پرونده ها 
شامل كميسيون ها يا پرونده هاي روانپزشكي قانوني، 
كميس��يون ها يا پرونده هايي اس��ت كه ب��ه نظرات 
پزش��كي قانوني در خصوص معاينات يا تعيين علت 
فوت اعتراض ش��ده و كميسيون ها يا پرونده هايي در 
خصوص قصور احتمالي كادر درمان تش��كيل شده 
است. او با اشاره به پرونده هايي كه در خصوص قصور 
پزشكي تش��كيل مي ش��وند، ادامه داد: پرونده هايي 
ك��ه در خصوص قصور پزش��كي در پزش��كي قانوني 
بررسي مي شوند يا ش��امل پرونده هايي است كه بعد 
از يك اقدام درماني يا تش��خيصي، بيم��ار دچار يك 
عارضه يا ضايعه شده  اس��ت و يا پرونده هايي را شامل 
مي شوند كه به دنبال يك اقدام تشخيصي يا درماني 
متاسفانه منجر به فوت بيمار شده باشد. مديركل امور 
كميسيون هاي پزشكي قانوني درباره روند رسيدگي 
به پرونده هاي قصور پزشكي توضيح داد: پرونده اي كه 
براي قصور كادر درمان تشكيل مي شود، ممكن است 
در چند نوبت تحت بررسي و رسيدگي قرار گيرد. روال 
ادارات كميسيون پزشكي قانوني به اين صورت است، 
پرونده اي كه به دليل شكايت از كادر درمان تشكيل 
شده است، جلسه نوبت اول رسيدگي در همان استان 
محل مورد شكايت تشكيل مي شود كه به آن كميسيون 
نوبت اول گفته مي شود. در جلسه كميسيون نوبت اول 
حداقل افرادي كه بايد حضور داشته باشند تا كميسيون 
رسميت داشته باش��د سه نفر است كه شامل افراد در 
رش��ته هاي تخصصي مربوطه و كارشناس تخصصي 

پزشكي قانوني است.

    چگونگي نحوه رسيدگي
 به پرونده هاي قصور  پزشكي

سلحشور با بيان اينكه چنانچه در نوبت اول كميسيون 
نظر كارشناسي ارايه شده از سوي كميسيون پزشكي 
قانوني مورد قبول مرجع قضايي يا مرجع اس��تعالم 
كننده قرار بگي��رد، قاضي پرونده براس��اس آن نظر 
كارشناسي را انشا و صادر مي كند، تصريح كرد: اما اگر 
چنانچه به نظر كارشناسي پزشكي قانوني در خصوص 
قصور اعتراض شود، قاضي مي تواند درخواست جلسه 
كميسيون نوبت دوم را دهد. براساس دستورالعمل هاي 
اجرايي سازمان پزشكي قانوني كشور كميسيون  نوبت 
دوم مي تواند در همان استاني كه شكايت مطرح شده 
و يا در استان همجوار رسيدگي شود، به طور مثال اگر 
پرونده اي در نوبت اول در استان اصفهان رسيدگي شد 
و مورد اعتراض قرار گرف��ت و قاضي پرونده اعتراض 
طرفين را پذيرفت، كميسيون نوبت دوم مي تواند يا در 
استان اصفهان تشكيل و يا در يكي از استان همجوار آن 

تشكيل و مساله بررسي شود.

    كاهش ۳.۶ درصدي 
پرونده هاي كميسيون پزشكي

مديركل امور كميسيون هاي پزشكي قانوني با اشاره 
به كل پرونده هاي تش��كيل شده در پزشكي قانوني 
كه در اداره كميسيون هاي پزشكي بررسي مي شود، 
تصريح كرد: در حال حاضر كل پرونده هاي كميسيون 
پزش��كي قانوني كه ش��امل سه دس��ته هستند، در 
مجموع در هفت ماهه نخس��ت سال جاري ۱۶ هزار 
و ۵۳۶ پرونده است كه در مقايسه با ۷ ماهه سال۹۸ 
كه در همين مدت ۱۷ هزار و ۱۵۶ مورد پرونده بوده، 
۳.۶ دهم درصد كمتر شده است. سلحشور همچنين 
با اشاره به آمار پرونده هايي كه در هفت ماهه ابتداي 
سال در زمينه قصور پزشكي تشكيل و رسيدگي شده 
است، گفت: پرونده هاي قصور تشكيل شده در نوبت 
اول در مجموع در كل كش��ور ۳ هزار و ۷۴۹ پرونده 
اس��ت كه از اين تعداد پرونده دو ه��زار و ۹۷ پرونده 
تبرئه ش��ده اند و هزار و ۶۵۲ پرونده محكوم شده اند. 
همچنين ه��زار و ۶۸۸ پرونده به نوبت دوم رس��يده 
اس��ت و ۴۸۴ پرونده در نوبت سوم و ۲۲۸ پرونده در 

نوبت چهارم رسيدگي شده است. او با بيان اينكه اكثر 
پرونده ها در كميسيون هاي نوبت اول و دوم به نتيجه 
مي رسند، خاطرنشان كرد: از مجموع ۱۶ هزار و ۵۳۶ 
پرونده كل پرونده هاي تش��كيل شده، ۶ هزار و ۱۴۹ 
پرونده مربوط به پرونده هاي قصور پزشكي بوده كه در 
نوبت هاي مختلف رسيدگي شده است، از اين تعداد 
نيز ۳ هزار و ۲۷۶ پرونده در مجموع تبرئه ش��ده اند، 
همچنين دو هزار و ۸۷۳ پرونده محكوم شده اند كه 
در مقايس��ه با ۷ ماهه نخست سال ۹۸ كه جمع كل 
پرونده هاي قصور ۵ هزار و ۴۹۲ پرونده بوده، حدود 

۱۲ درصد رشد داشته  است.

     رسيدگي به پرونده هاي بالتكليف 
در سال ۹۹

مديركل امور كميسيون هاي پزشكي قانوني تصريح 
كرد: اين رش��د صرفا ب��ه دليل افزايش آم��ار ورودي 
پرونده ها نيس��ت، بلكه به دليل اين اس��ت كه تعداد 
پرونده هاي رسيدگي شده در سال جاري بيشتر شده 
اس��ت، چراكه به دس��تور رييس محترم قوه قضاييه 
تمام پرونده هايي كه بالتكلي��ف بوده اند، بايد تعيين 
تكليف شده و به آنها رس��يدگي مي شد، از همين رو 

رس��يدگي به اين نوع پرونده ها باع��ث افزايش تعداد 
پرونده هاي رسيدگي شده در هفت ماهه ابتدايي سال 

۹۹ شده است.

   اعالم استان هاي داراي بيشترين   و كمترين 
پرونده  قصور پزشكي

او در پاس��خ به اين س��وال كه در كدام ش��هرها آمار 
پرونده هاي تشكيل شده در زمينه قصور پزشكي بيشتر 
است، گفت: اگر فقط صرفا بخواهيم پرونده هاي قصور 
پزشكي را در نظر بگيريم در ۷ ماهه ابتداي سال جاري 
در جمع نوبت اول و دوم كميسيون هاي قصور پزشكي 
در استان تهران دو هزار و ۸۱۷ مورد پرونده رسيدگي 
شده است. پس از تهران، استان فارس با ۴۵۹ پرونده 
در هفت ماهه نخست امسال در رتبه دوم و استان البرز 
با بررسي ۳۲۰ پرونده در مجموع نوبت اول و دوم رتبه 
سوم را داراست. كمترين استان نيز استان لرستان با دو 

پرونده در هفت ماهه نخست امسال بوده است.

     شكايت از ۱۰ هزار و ۲۷ پزشك، پرستار، ماما 
و كادر درمان در ۷ ماهه ابتداي سال

سلحشور در پاسخ به اين سوال كه بيشترين شكايت ها 

در پرونده هاي قصور پزشكي بيشتر در چه رشته هايي 
تشكيل مي شود؟ تصريح كرد: براساس رشته تخصصي 
افراد در هفته ماهه نخست سال از جمع كل پرونده هاي 
رسيدگي ش��ده در قصور پزشكي، بيشترين پرونده در 
رش��ته جراحي زنان و زايمان تشكيل شده و پس از آن 
رشته جراحي عمومي در رتبه دوم قرار دارد و رشته هاي 
پرس��تاري و دندانپزش��كي نيز در رتبه هاي بعدي قرار 
دارند. و با تاكيد براينكه در هر پرونده ممكن است، از يك 
تا چند نفر محكوم شوند، خاطرنشان كرد: ۱۰ هزار و ۲۷ 
نفر در اين ۶ هزار و ۱۴۹ پرونده درگير بوده اند، از تعداد 
ده هزار و ۲۷ نفر ك��ه درگير اين پرونده ها بوده اند، هزار 
و سي نفر مربوط به پرونده هاي مرتبط با زنان و زايمان 
بوده است كه از اين تعداد ۶۵۰ نفر تبرئه و ۳۸۰ نفر نيز 
محكوم شده اند. همچنين از ۹۵۴ جراح عمومي كه در 
اين پرونده ها حضور داشتند، ۵۵۰ نفر تبرئه و ۴۰۴ نفر 
نيز محكوم شده اند. مديركل امور كميسيون هاي پزشكي 
قانوني ادامه داد: همچنين از مجموع ده هزار و ۲۷ نفر كه 
در اين پرونده هاي ۷ ماهه از ابتداي سال درگير بوده اند، 
۸۱۳ پرستار نيز حضور داشته اند كه از اين تعداد ۵۷۲ 
نفر تبرئه و ۲۴۱ نفر محكوم شده اند. در رشته جراحي 
پالستيك و ترميمي نيز از ۵۲۶ نفر شكايت شده بود كه 

۲۸۴ نفر تبرئه و ۲۴۲ نفر نيز محكوم شده اند.

    رسيدگي به دو پرونده طب سنتي 
در ۷  ماهه گذشته

سلحشور با بيان اينكه در هفت ماهه نخست سال جاري 
در مجموع دو شكايت از طب سنتي شده است، گفت: 
در نهايت پس از بررسي ها يكي از آنها محكوم و ديگري 
تبرئه شده است. او با بيان اينكه رعايت اخالق حرفه اي 
از س��وي كادر درمان نقش بسزايي در كاهش ميزان 
شكايات از پزشكان و كادر درمان دارد، تاكيد كرد: وقتي 
قصوري اتفاق مي افتد، مطمئنا سهل انگاري، كوتاهي، 
بي مباالتي و بي احتياطي صورت گرفته است. به عنوان 
پزش��ك معتقدم كه اگر اقدامي براي يك بيمار انجام 
مي دهيم بايد تصور كنيم كه اين بيمار يكي از اعضاي 
خانواده خودمان اس��ت و اگر چنين تصوري داش��ته 
باشيم، مطئمن باشيد هيچ وقت شكايتي از پزشك يا 

كادر درمان نخواهد شد.

   انجام برخي اقدامات درماني
 براي بيماران غيرضروري است

 او افزود: البته بسياري از عوارضي كه به وجود مي آيد، 
ممكن اس��ت جزو عوارض غيرقابل پيش بيني باشد 
يعني پزش��ك و كادر درمان تالش خ��ود را كرده اند، 
اما يك اتفاق كه بر اثر كوتاهي هم نبوده، باعث ايجاد 
عارضه شده اس��ت. دقت كادر درمان، رعايت اخالق 
حرفه اي و انتخاب اقدامات درماني داراي انديكاسيون 
مي تواند از بروز ش��كايت جلوگيري كند. متاس��فانه 
برخي از همكاران ممكن است، برخي اقدامات درماني 
را انجام دهند كه براي بيمار الزم و ضروري نبوده است 
كه اين خود مي تواند باعث ش��كايت از كادر درمان و 
احراز قصور ايشان شود. مديركل امور كميسيون هاي 
پزشكي قانوني در پاس��خ به اين سوال كه آيا قصور يا 
كوتاهي بيمار و همراهيان ايشان نيز در اين پرونده ها 
بررسي و تعيين مي شود؟ گفت: آيتمي در رسيدگي 
پرونده هاي قصور وجود دارد كه كوتاهي و سهل انگاري 
بيمار نيز در آن بررسي و مشخص مي شود. سلحشور 
همچنين درباره نوزادي كه در استان ايالم فوت شده 
و دوباره زنده و مجددا فوت ش��د، گفت: جسد تحويل 
پزشكي قانوني شده است تا جهت تعيين علت فوت 
كالبدگش��ايي صورت گيرد. براي تعيين علت فوت و 
بررسي هاي تكميلي نيز نيازمند زمان هستيم. هرگونه 
اظهارنظ��ر در اين خصوص منوط به تكميل پرونده و 

نتايج آزمايشات است.

     ثبت شكايت هايي در خصوص كرونا
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا در ايام كرونا شكايتي 
از روند درمان يا كادر درمان شده است يا خير؟ گفت: 
شكايت هايي در اين خصوص داش��ته ايم، البته آمار 
آن تا پايان س��ال مشخص مي شود، عدم رسيدگي يا 
ترخيص زودهنگام بيمار و ... از جمله مواردي است كه 
در خصوص آن شكاياتي مطرح شده است. بايد بدانيم 
كه كرونا يك بيماري كامال شناخته شده اي نيست و 
پروتكل هاي درمان و دارويي مختلفي نيز براي آن ارايه 
مي شود. بررسي  پرونده هاي قصور پزشكي در زمينه 
كرونا نيز براساس شرايط كشور و نحوه پروتكل هاي 

وزارت بهداشت صورت مي گيرد.

گزارش

تئاتر گيالن   بر صحنه  نمايش  جهاني
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