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 افزايش تمايل به نگهداري
 پول نقد به جاي سپرده هاي بانكي

330 ميليارد تومان اعتبار صرف 
خريد واكسن شد

رشد پول شامل اسكناس و حساب جاري و ديداري دو برابر رشد 
شبه پول بوده است

آغاز واكسيناسيون در كشور از روز سه شنبه

توليد واكسن استنشاقي در ايران
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 تصميمات  مجلس
 نگران كننده است

 ايران، اف اي تي اف
 و تجارت جهاني

حوادثي كه در جريان بررسي 
كلي��ات بودج��ه در مجلس 
رخ داد و اعالم شد كه برخي 
از نماين��دگان باخبر نبودند 
كه آيا به بودج��ه دولت راي 
مي دهن��د ي��ا در خص��وص 
گزارش كميسيون تلفيق قرار 
است تصميم س��ازي كنند، 
يكي از موارد عجيبي بود كه ش��ايد تا به حال در تاريخ 
پارلمانتاريسم ايراني س��ابقه نداشته است. افراد وقتي 
يك چنين اخباري را مي ش��نوند، نگران مي شوند كه 
يك چنين نمايندگاني در يك چنين كميسيون هايي 
قرار اس��ت طي بي��ش از 3س��ال آين��ده در خصوص 
مهم تري��ن موضوعات اقتص��ادي و راهبردي كش��ور 
تصميم گيري كنند.   ادامه در صفحه 7

ام��روز تج��ارت جهان��ي در 
گسترده ترين سطح خود ميان 
كش��ورهاي مختلف جهان در 
جريان اس��ت. اين نوع تجارت 
باعث شده وابستگي كشورها 
در ح��وزه اقتصادي به ش��دت 
افزايش يابد و در دل اين فضا، 
هم��كاري دولت ه��ا اهميت 
فراواني دارد. وقتي سطح تجارت به شكل گسترده اي رشد 
پيدا مي كند، قطعا نياز به نظارت بر تبادالت و معامالت و 
شفاف كردن شرايط وجود دارد و لوايح اف اي تي اف يكي از 
اين معيارها براي شفاف كردن تبادالت است. اف اي تي اف 
يك گروه فرادولتي است كه در جريان گسترش تبادالت 
به وجود آمده و امروز جز ايران و چند كشور بسيار محدود 
عضوي از آن هستند.   ادامه در صفحه 7

آلبرت بغزيان

عباس آرگون

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نيروی هوایی و نيروی پدافند هوایی ارتش تاكيد كردند:

لغوعملي همه  تحريم ها   شرط   برگشت   به تعهدات
»تعادل« وضعيت مصوبات شبانه 

بازارسهام را بررسي مي كند

 پيشنهادات جدید دولت
 به مجمع تشخيص مصلحت

بررسي طرح »جهش توليد و تأمين 
مسكن« كليد خورد

بورس با مصوبات 
شبانه تغيير وضعيت 

مي دهد؟

 گره اف اي تي اف 
باز مي شود؟

راي پارلمان به 
ساخت ساالنه يك 
ميليون آپارتمان 

ریيس هيات مدیره اتحادیه صنف تهيه كنندگان سينما مطرح كرد

به دليل عدم توجه به حقوق مالكيت نمایش هاي آنالین در ایران پا نگرفت
بدون توليد فيلم سينما در تامين معيشت مشكل خواهد داشت

سفره سينما خالي است

يادداشت-4يادداشت-3

 وقتي اتاق
 كنار گذاشته مي شود!

مسكن و بناي 
تصميم سازي هاي غلط 

»اعتماد« گام اول شكل گيري 
هر رابطه اي است. اگر اين مولفه 
اصلي و پايه اي وجود نداش��ته 
باش��د، هر اقدام بع��دي براي 
برق��راري رابطه به شكس��ت 
مي انجامد. دول��ت در معناي 
حاكمي��ت باره��ا و باره��ا بر 
جايگاه و ش�أن و نقش بخش 
خصوصي در روند توسعه اي كش��ور چه در قالب قوانين 
برنامه اي و عادي و چه در بيان باالترين مقامات مسوول 
تاكيد نموده است اما در عمل كمتر نشانه  اي از اعتقاد به 
اين راهبرد را مي توان مشاهده كرد. بخش خصوصي اگر 
نه همچون سال هاي اوايل انقالب خصم و دشمن، بلكه 
حداكثر نامحرم و رقيب قلمداد ش��ده و كمتر به عنوان 
نه��ادي در خدمت خير عمومي و منافع ملي پنداش��ته 
مي شود آنگونه كه بتواند طرف مشورت دولت قرار گرفته 
و در روند اص��الح امور همكار و همراه حاكميت باش��د. 
رييس اتاق ايران اخيرا در نشس��ت فعاالن و تشكل هاي 
بخش خصوصي با وزير صمت به موضوع فوق اشاره كرد 
و گفت: »اقتصاد كش��ور را فعاالن بخش خصوصي اداره 
مي كنند اما متاسفانه خيلي از مديران كشور اين امر را باور 
ندارند. دولت بدون بخش خصوصي قادر به حل مشكالت 
اقتصادي اين كشور نبوده و نيست، بدون تعامل سازنده 
بين دولت و بخش خصوصي و به رس��ميت ش��ناختن 
اين رابطه اميدي به اصالح روش ها در كش��ور نيست.« 
)رس��انه ها- 99/11/16(  اي��ن بي اعتم��ادي نهادهاي 
حاكميتي ب��ه بخش خصوصي را در طرحي موس��وم به 
»طرح اصالح قان��ون اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن و 
كشاورزي ايران« مي توان مشاهده كرد كه از سوي جمعي 
از نمايندگان مجلس ارايه شده است. صرفنظر از محتواي 
اين طرح كه شامل مواردي همچون: عدم نظارت كافي بر 
عملكرد اتاق و دولتي شدن آن و سوءاستفاده از كارت هاي 
بازرگاني و ابهام در نحوه هزينه ك��رد درآمدهاي اتاق و... 
است، شكل مطرح شدن آن است كه جاي تعجب دارد.  
اين البته ضرورت هر جامعه اي به خصوص جوامع در حال 
توسعه و از جمله كشورمان اس��ت كه قوانين و مقررات 
اقتصادي آن در مقاطع مختلف زماني مورد بازبيني قرار 
گرفته و نسبت به اصالح آن متناسب با ضرورت هاي زمانه 
و اهداف و برنامه هاي آتي اقدام شود. اما اولين اصل در اين 
حركت اصالحي، مش��اركت مجموعه اي است كه قرار 
اس��ت اين تغيير و اصالح متوجه آنان شود. چرا كه بدون 
حضور و مش��اركت صاحب خانه و ذي نفع اصلي نه فقط 
نتيجه كار و اصالح انجام ش��ده كمتر مي تواند منطقي و 
مبتني بر واقعيات سازوكارهاي دروني آن مجموعه باشد 
بلكه حتي در صورت نزديك به واقع بودن آن اصالحات، به 
سبب عدم مشاركت دهي ذي نفعان، با مقاومت آنان روبرو 
شده و در روند اجرا عقيم و ناكارآمد و به احتمال قريب به 
ادامه در صفحه 6 يقين ناكام خواهد ماند.   

روز گذشته در جريان بررسي 
ماده 1ط��رح جه��ش توليد 
و تامي��ن مس��كن در مجلس 
يك بار ديگ��ر، موضوع تكليف 
دولت ب��ه س��اخت س��االنه 
1ميليون واحد مسكوني طرح 
و بعد از راي مثبت نمايندگان 
مجلس يازده��م، روند قانوني 
روتين براي اجراي آن در دس��تور كار ق��رار گرفت. واقع 
آن اس��ت كه ط��ي بي��ش از 70 دهه گذش��ته، اين نوع 
برنامه ريزي هاي غير اصولي در فضاي اقتصادي كش��ور، 
بارها امتحان شده و با وجود همه نتايج نامناسب و مخربي 
كه در طور تمام اين سال ها داشته اين تصميمات غلط، 
همچنان تكرار مي شوند. تجربه ثابت كرده، سيستم هايي 
كه بخواهند دولت )نهاد منتخب مردم( را از طريق مجلس 
يا ساير نهادهاي حاكميتي موظف و مكلف به ساخت و 
ساز مسكن كنند به نتيجه مورد نظر نخواهند رسيد. اين 
تجربه اي است كه در كشورهاي مختلف امتحان شده و 
نتيجه آن بيانگر پيچيده تر شدن مشكالت بوده است. قرار 
دادن بار تكليفي براي ساخت مسكن بر دوش دولت ها، 
هرگز نتيجه بخش نبوده و همچنان نيز نخواهد بود، چرا 
كه اين روندي است كه مي بايست توسط بخش خصوصي 
و در بطن يك ساختار كامال تخصصي انجام شود تا ايجاد 
اش��تغال پايدار كند، ارزش افزوده بيافرين��د در نهايت و 
چرخه اقتصاد، معيشت و كسب و كار را به گردش در آورد. 
شايد براي مخاطبان تعادل هم جالب باشد كه بدانند در 
كشورهايي كه سكان هدايت در دست بخش خصوصي 
واقعي قرار دارد به طور متوسط 70درصد اقتصادشان به 
صورت مستقيم و غيرمس��تقيم به مقوله ساخت و ساز 
ارتباط دارد. بنابراين زماني كه مجلس مسير ساخت و ساز 
را به سمت دولت )و در واقع برخي افراد و جريانات خاص( 
س��وق مي دهد تا بودجه هاي خاصي را از منابع محدود 
كش��ور به كار بگيرند و مثال مسكن بسازند، عمال بخش 
خصوصي كنار گذاشته مي شوند. يا اينكه بخش خصوصي 
به نحو ناقص و نامطلوب و غير اصولي به كار گرفته مي شود 
و نتايج نامناسب اين چرخه معيوب، نصيب اقتصاد و كشور 
مي شود. نتيجه يك چنين فرايند غير سازمان يافته اي، 
مشكالت عديده اي مي شود كه امروز كشورمان در حوزه 
مسكن با آن دست به گريبان است و دغدغه هاي فراواني را 
براي مردم ايجاد كرده و مسكن را به كابوس اقشار مختلف 
بدل كرده است. اين روند در مورد اجراي مسكن مهر هم 
به همين شيوه رخ داد و حاصل اجراي آن، ساختمان هايي 
با كيفيت نازل در مكان هاي نامناسب و بدون بهره برداري 
از شرايط زيرساختي الزم مانند، پارك ها، مراكز آموزشي، 
مراكز درمان��ي، نيازهاي امنيتي و.... اس��ت. با وجود اين 
تجربيات دردآور، مجلس يازدهم باز هم قصد دارد تا يك 
چنين ايده اي را مانند سال هاي ابتدايي دهه 90با كمي 
تفاوت اجرا كند.   ادامه در صفحه 6

يادداشت - 6يادداشت - 5

بورس و چالش اعتماد دوبارهظرفيت  هاي اعتماد زا در بورس
بعد از تحوالتي ك��ه در حوزه 
مديريت كالن بازار سرمايه رخ 
داد، بسياري از تحليلگران به 
دنبال رمزگشايي از تحوالتي 
آتي اين بازار و چش��م اندازي 
هس��تند ك��ه بورس كش��ور 
ممك��ن اس��ت ب��ا آن روبه رو 
ش��ود. يك��ي از مفاهي��م و 
واژه هايي كه اين روزه��ا در محافل تخصصي و عمومي 
در خصوص تحليل بازار سرمايه از آنها استفاده مي شود، 
»نوسانات نامتقارن«اس��ت كه عموم سهامداران هنوز 
دركي از چگونگي وقوع آن پيدا نكرده اند.در واقع دامنه 
نوسان نا متقارن يكي از گام هاي مناسب و معقول براي 
تغيير ذهنيت معامله گران اس��ت. از آنجاي��ي كه بنا به 
داليل مختلف ط��ي ماه هاي اخير، اعتم��اد عمومي در 
بورس خدشه دار شده اس��ت و ذهنيت معامله  گران بر 
هم خورده اس��ت بايد با استفاده از مكانيسم هاي خاص 
به ترميم اين اعتماد و بهبود ديدگاه س��رمايه گذاري و 
فعاليت در ب��ورس پرداخت. معتقدم در ش��رايط فعلي 
س��ازمان بورس، نقش فعال  تري نس��بت به قبل دنبال 
مي كند و دامنه تاثيرگذاري مثبت اي��ن بازار ارتقا يافته 

است. اگرچه كه فضاي رواني بازار به هم ريخته است اما 
در دو حوزه شاهد تغييرات مثبت هستيم. نخست اينكه 
رفع ابهام و ايجاد مش��وق ها در دو حوزه  سرمايه گذاري 
كالن )در مقياس صنعت و حقوقي هاي فع��ال در بازار 
اوليه( و سرمايه گذاري خرد )حقيقي ها و حقوقي ها در 
بورس و بازار ثانويه( در حال انجام است. در همين زمينه 
نشست سازمان بورس و اوراق بهادار با مجلس و وزارت 
صمت و احتماال در آينده با وزارت نفت و متوليان ساير 
صنايع نظير خودروس��ازي و... باعث ايجاد مشوق  هايي 
جهت تحرك در اين صنايع و بهبود افق سرمايه گذاري 
بلندمدت خواهد شد يا حداقل نگراني  ها را در خصوص 
تاثيرگذاري هاي منفي اين صنايع بر بازار سرمايه كشور 
كمتر خواهد كرد. همزمان با اين نوع اقدامات كه مي توان 
از آن ذيل عنوان رفتارهاي خردمندانه در مديريت بورس 
نام برد، انصافا جلسات خوبي نيز در خصوص ساماندهي 
به وضعيت فوالدي ها و معدني  ها انجام شد كه چشم انداز 
س��رمايه گذاري بلندمدت در صنعت را بهبود بخشيده 
است. از سوي ديگر، در حوزه  سرمايه گذاري در بازار ثانويه 
نيز سعي شده است مشوق هايي براي حضور حقيقي ها و 
حقوقي ها فراهم شود كه آخرين آنها نوسان نامتقارن و 
افزايش اعتبار و... بود.  ادامه در صفحه 7

اگ��ر س��ازوكار سياس��ت ب��ه 
گونه اي بود كه سياس��تمداران 
احساس مي كردند كه در برابر 
هر تصميم��ي ك��ه مي گيرند 
بايد پاسخگو باش��ند آيا باز هم 
براي سرمايه گذاري  دعوتنامه 
ع��وام در ب��ازار ب��ورس صادر 
مي ش��د؟ هي��الري كلينتون 
زماني كه سناتور بود به دولت بوش براي جنگ با عراق راي 
مثبت داد.در امريكا آرا ثبت مي ش��ود و مشخص است كه 
هر سناتوري به هر مصوبه چه راي داده است.تصميم سال 
2002 كلينتون 14 سال بعد در انتخابات رياست جمهوري 
سد راه موفقيت سناتور اس��بق امريكايي شد و او را مجبور 
كرد بگويد »حماي��ت از جنگ عراق بزرگ ترين اش��تباه 
سياس��ي من بوده اس��ت.«دعوت از م��ردم و ع��وام براي 
س��رمايه گذاري در بورس و سپردن س��رمايه هاي خود به 
بورس و سخنراني هاي حمايتي مسووالن از بازار سرمايه 
هر چه بيشتر باعث داغ شدن تنور بازار بورس درنيمه اول 
سال 99 ش��د.حال كه به ماه آخر سال نزديك مي شويم از 
آن رونق و س��بزي بازار خاطره اي مانده و سرمايه هايي كه 
بيش از نيمي از آن تبخير شده و سهامداراني نوپا كه بدون 

فرهنگ س��ازي و آم��وزش وارد فضايي پر چال��ش و ابهام 
شدند.اگر آن سازوكار پاس��خگويي به طور شفاف در ايران 
اجرا شود و مشخص باشد كه هر وزير و نماينده مجلس در 
كدام اقدامات تصميم گرفته است، آن وقت هيچ مسوولي 
بي محابا سرمايه عوام جامعه را بدون برنامه وارد تصميمات 
خود نمي كند. گزارش هايي كه از تامين بخشي از كسري 
بودجه از محل فروش س��هم هاي دولتي در ب��ازار بورس 
منتشر مي شود و همچنين افزايش چشمگير ميزان ماليات 
دريافتي دولت از محل معامالت بورس نسبت به سال هاي 
گذشته نشان از تحقق هدفگذاري هاي دولت در اين حوزه 
دارد. گزارش هايي كه از تامين بخشي از كسري بودجه از 
محل فروش سهم هاي دولتي در بازار بورس منتشر مي شود 
و همچنين افزايش چشمگير ميزان ماليات دريافتي دولت 
از محل معامالت بورس نسبت به سال هاي گذشته نشان 
از تحقق هدفگذاري هاي دول��ت در اين حوزه دارد.آيا پس 
از ريزش و زيان هاي سنگين سهامداران خرد بايد منتظر 
تصميمات ش��بانه و روزانه منجيان جديد بازار باشيم؟در 
ميان بار س��نگين تورم و تاثير تحريم ها ب��ر معاش مردم 
اگر برنامه مدون براي ارتقاي رفاه جامع��ه نداريم الاقل با 
دعوتنامه س��رمايه هاي اندك آنها را محل تامين كسري 

بودجه قرار ندهيم.علي بركت اهلل 
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زهرا س�ليماني | حال و هواي امس�ال جشنواره 
فيلم فجر از منظري خاص، ش�باهت هاي فراواني 
با نخس�تين دوره برگزاري اين جشنواره در سال 
61 خورش�يدي و در بطن روزهاي جنگ 8س�اله 
پيدا كرده اس�ت. اگر 39 س�ال پيش، مشكالت 
برآمده از جنگ تحميلي ايران و عراق، مسووالن 
فرهنگي و هنري را به صرافت برگزاري جشنواره 
فيلمي )در كنار س�اير جش�نواره هاي فرهنگي 
و هنري( انداخت تا كمي از فش�ار فكري ناش�ي 
از جن�گ، موش�ك باران ش�هرها و مش�كالت 
معيشتي برآمده از تحريم هاي س�ال هاي پس از 
انقالب بكاهد، در س�ال 99 نيز مشكالت برآمده 
از كرونا، تحريم هاي اقتص�ادي و محدوديت هاي 
ويران كننده فكري كه مردم اين روزها با آن دست 
به گريبان هستند، س�ي و نهمين دوره برگزاري 
جشنواره فيلم فجر را به جش�نواره اي متفاوت با 
همه نمونه هاي قبلي بدل س�اخته است. از سوي 
ديگر، اخبار نگران كننده اي كه از اقتصاد سينما 
و مشكالت معيش�تي فعاالن اين حوزه به بيرون 
درز مي كن�د، باعث ش�ده ت�ا ض�رورت برگزاري 
اين جش�نواره بيش�تر از هر زمان ديگري مطرح 
ش�ود. چرا كه اساس�ا بدون توليد فيل�م و پس از 
آن اكران س�ينمايي و در كل ايجاد جريان سيال 
عرضه و تقاضا در محيط س�ينما، ده ه�ا هزار نفر 
كه معيش�ت خود را از اين طريق سپري مي كنند 
با دامن�ه وس�يعي از مش�كالت معيش�تي روبه 
رو خواهند ش�د كه ب�راي حل و فص�ل آنها حتي 
بودجه هاي ه�زاران ميليارد تومان�ي دولتي نيز 

كفايت نخواهد كرد. مجموعه عواملي كه س�ينما 
را دچار وضعيتي پارادوكس�يكال ساخته است و 
ضرورت ارزيابي هاي تحليل�ي در خصوص آن را 
يادآور مي سازد. با اين توضيحات به بهانه برگزاري 
جش�نواره فيلم فجر س�راغ غالمرضا موس�وي، 
رييس هيات مديره اتحاديه صنف تهيه كنندگان 
سينما رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان مبحث اقتصاد 
سينما و مصائب برآمده از كرونا بتابانيم. موسوي 
به عنوان ش�خصيتي كه دكتراي خود را در رشته 
اقتصاد اخذ كرده، كاراكتر مناسبي است كه از دل 
گفت وگو با او، مي توان رابطه معقولي ميان سينما 
و اقتصاد برقرار كرد و رواي�ت صادقانه اي از آنچه 
بر سر س�ينماي كش�ورمان مي رود در اين دوران 
پر فراز و نشيب كرونايي براي مخاطبان »تعادل« 

تدارك ديد.

  اقتص�اد س�ينماي كش�ورمان اي�ن روزها چه 
وضعيتي دارد؟ اين پرس�ش را از اين جهت براي 
آغاز گفت وگو طرح مي كنم ك�ه در ماه هاي اخير، 
اخبار ناخوشايندي از مشكالت معيشتي فعاالن 
اين حوزه و افرادي كه دستي بر توليد و تهيه فيلم 

دارند، منتشر مي شود.
شرايط س��ينما نيز تابعي از ش��رايط كلي اقتصاد كشور 
اس��ت. يعني همان وضعيتي كه در شاخص هاي كالن 
اقتصادي مثل تورم، گس��ترش فقر، رشد بيكاري و... در 
بطن جامعه وجود دارد، در اتمسفر سينمايي كشورمان 
نيز به چش��م مي خورد. با توجه به شرايط موجود كشور 
و با عنايت به اينكه يك سال است كه مهمان ناخوانده اي 

به نام كرونا، ظهور و بروز پيدا كرده و بخش هاي مختلف 
اقتصادي، فرهنگي، ورزش��ي و... را زير و رو كرده به نظر 
مي رس��د كه تنها مقول��ه اي كه مي تواند ش��رايط كلي 
سينما، اقتصاد و جامعه كشورمان را به نوعي احيا كند، 
واكس��ن هايي اس��ت كه هر چه س��ريع تر بايد به مردم 
تزريق شود تا مردم باز هم روحيه بگيرند، بلند شوند و به 
نيازهاي پيراموني خود توجه كنند. در حال حاضر مردم 
همچنان در معرض دور باش، گم ب��اش و مواظب باش 
قرار دارند. طبيعتا در اين شرايط نه تنها سينما، بلكه هر 
حرفه ديگري كه به طور مستقيم با مردم سر و كار دارد، 
نمي تواند س��ر و س��امان بگيرد و اهداف از پيش تعيين 
شده اي كه در بخش هاي اقتصادي، معيشتي و توسعه اي 

دارد را پيگيري كند.
 اي�ن روند تنه�ا در خصوص س�ينما معن�ا پيدا 
مي كند يا دامنه اين روند مخرب بخش هاي ديگر 

فرهنگي و هنري را نيز متاثر ساخته است؟
اين مشكالت فقط مختص سينما نيست، اين مشكل در 
ساير حوزه هاي فرهنگي و هنري مثل، تئاتر، موسيقي و 
حتي گالري داران و موزه داران را نيز با مشكالت بنيادين 
اقتصادي مواجه ساخته است. در واقع كرونا باعث شده 
تا همه تصوراتي كه پيش از اين در خصوص كسب و كار 
سنتي در ايران وجود داشت، فرو بريزد. وقتي مساله ابعاد 
و زواياي خاص تري پيدا مي كن��د كه همه اين تحوالت 
به صورت ناگهاني به وقوع پيوسته است. در اين شرايط 
ممكن است برخي كشورهاي توس��عه يافته با استفاده 
از ظرفيت هايي كه دارند، بتوانند بخش��ي از مشكالت را 
پشت س��ر بگذارند و خود را آماده انطباق با شرايط تازه 
كنند، اما اين بحران در اقتصاد و فرهنگ ايران با توجه به 

مشكالت، تحريم ها و كمبودهايي كه وجود دارد، ابعاد و 
زواياي عميق تري پيدا مي كند. مردم در اين دوران تازه 
تنها به مراكزي مراجع��ه مي كنند كه به آنها نياز حياتي 
دارند و مجبور به اس��تفاده از آنها هستند. طبيعي است 
كه سينما از منظر بسياري از اقشار جزو نيازهاي ضروري 

دسته بندي نشود.
 اما در همين دوران برخي اساتيد اقتصادي مثل 
محس�ن رناني معتقدند كه كرونا بستر و فرصت 
تازه اي براي مش�اغل آنالين و دوركاري را ايجاد 
كرده اس�ت. اين فرصت در حوزه س�ينما چطور 

تفسير و تحليل مي شود؟
بله، كرونا براي نخس��تين بار توانس��ته اس��ت، مساله 
دوركاري در كش��ور را معن��ا و مفه��وم ده��د. از منظر 
اقتصادي اين سكه دو رو دارد، از يك طرف مشاغل سنتي 
را از ميان بر مي دارد و از سوي ديگر ظرفيت هاي تازه اي 
را در حوزه مشاغل آنالين و اينترنتي ايجاد مي كند. اين 
ظرفيت اما در سينماي كشور به دليل فقدان بسترهاي 
تقنيني مناسب در خصوص حقوق مالكيت و كپي رايت 
به يك مشكل بدل شده است. از اين جنس ظرفيت ها، 
تنها اتفاقي كه براي سينما رخ داد، موضوع نمايش آنالين 
فيلم ها بود. اين ظرفيت هم همان  طور كه اشاره كردم به 
دليل عدم بسترهاي قانوني نه تنها باعث رونق كسب و 
كار سينما نشد، بلكه بالفاصله پس از نمايش فيلم هاي 
آنالين، كپي هاي قاچاق فيلم بيرون مي آمد و تيش��ه به 
ريشه س��رمايه گذاران مي زد. اگر با كس��اني كه در اين 
زمينه زخ��م خورده اند صحبت كني��د، متوجه وخامت 

اوضاع نمايش هاي آنالين خواهيد شد.
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رهبر انقالب بيان كردند: ايران هنگامي به تعهدات برجامي 
خود بازخواهد گشت كه امريكا همه تحريم ها را در عمل 
و نه در حرف يا بر روي كاغذ، لغو كند و اين لغو تحريم ها 
مورد راستي آزمايي ايران قرار گيرد. اين، سياست قطعي 
و غيرقابل برگشت جمهوري اسالمي و مورد اتفاق همه 

مسووالن است و هيچكس از آن عدول نخواهد كرد.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي فرمانده معظ��م كل قوا روز  
يكش��نبه در ديدار جمعي از فرماندهان نيروي هوايي و 
پدافند هوايي ارتش، بيعت تاريخي همافران با امام خميني 
)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ را يكي از شگفتي سازي هاي مهم 
و از عوامل اصلي پيروزي انقالب و همچنين نشان دهنده 
خطاي محاس��باتي امريكايي ها برش��مردند و گفتند: 
الزمه استمرار حركت پرشتاب انقالب، حضور مردم در 
صحنه، كار و تالش بي وقفه، اتحاد كلمه به خصوص ميان 
مسووالن، اعتماد به وعده الهي و افزايش مولفه هاي قدرت 

ملي در عمل است.
رهبر انقالب اسالمي همچنين قضاياي فضاحت بار اخير 
امريكا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعي 
و سياسي امريكا خواندند و با اشاره به اظهارنظر مقام هاي 
اروپايي و امريكايي درباره برجام و تحريم ها تأكيد كردند: 
امريكايي ها و اروپايي ها حق هيچ گونه شرط گذاري ندارند؛ 
زيرا تعهدات برجامي خود را نقض كردند و آن طرفي كه 
بايد شرط بگذارد جمهوري اسالمي است زيرا به تعهدات 
خود پايبند بود ؛ بنابراين ايران هنگامي به تعهدات برجامي 
خود بازخواهد گشت كه امريكا همه تحريم ها را در عمل 
و نه در حرف يا بر روي كاغذ، لغو كند و اين لغو تحريم ها 
مورد راستي آزمايي ايران قرار گيرد. اين، سياست قطعي 
و غيرقابل برگشت جمهوري اسالمي و مورد اتفاق همه 

مسووالن است و هيچكس از آن عدول نخواهد كرد.
فرمانده كل قوا در اين ديدار حادثه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را از 
ايام اهلل خواندند و افزودند: جدا شدن بخش مهمي از ارتش 
و پيوستن آنها به امام و مردم شبيه معجزه بود زيرا تكيه 
اصلي رژيم طاغوت به ارتش و ساواك بود و در نهايت از 
 آنجايي ضربه خوردند كه هيچ��گاه تصور نمي كردند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي به خطاي محاسباتي عجيب 
دولت دموكرات امريكا در آن زمان، در ارزيابي ش��رايط 
كشور و مردم نيز اشاره كردند و گفتند: امريكايي ها به 
ارتش شاهنشاهي بسيار اميدوار بودند و بر اساس اخبار 
قطعي، كودتايي را طراحي كرده بودند تا با دستگيري 
سران و پيشروان انقالب و با استفاده از خشونت گسترده 
عليه مردم، مانع سقوط رژيم شوند اما يكي از عواملي كه 
نقشه شيطاني آنها را باطل كرد، حركت نيروي هوايي در 

نوزدهم بهمن بود.
ايشان با تأكيد بر اينكه خطاي محاسباتي امريكا در قبال 
ايران ادامه دارد و همچنان درك و ش��ناخت صحيحي 
از ملت اي��ران ندارند، افزودند: ي��ك نمونه از اين خطاي 
محاسباتي در فتنه ۸۸ بود كه رييس جمهور دموكرات 
امريكا به خيال آنكه كار را تمام خواهد كرد، رسمًا از فتنه 
حمايت كرد. رهبر انقالب اسالمي تحريم هاي بي سابقه 
با هدف از پ��ا درآوردن ايران را نمونه ديگري از خطاهاي 
محاس��باتي امريكا برش��مردند و گفتند: يكي از همان 
احمق هاي درجه يك، دو س��ال پيش گفته بود كه عيد 
ژانويه ۲۰۱۹ را در تهران جشن مي گيريم. حاال آن شخص 
خودش به زباله دان تاري��خ رفته و رييس او هم با لگد و با 
افتضاح از كاخ سفيد اخراج شده است اما جمهوري اسالمي 

ايران به لطف خداوند سربلند ايستاده است.حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر اينكه در قبال دشمن و معيوب بودن 
دستگاه محاسباتي آن نبايد ساده انگاري كرد، خاطرنشان 
كردند: عوامل ديگري نيز در موفق بودن حركت انقالب 
اس��المي موثر بوده اند كه عبارتند از كار و تالش، حضور 
مردم در صحنه و ايم��ان آنان به لزوم اين حضور، اعتماد 
به وعده الهي و طراحي هاي متقابل. رهبر انقالب اسالمي 
تأكيد كردند: با نشستن و تماشا كردن هيچ كاري پيش 
نمي رود. مسووالن با حضور در ميدان كار و عمل و با اعتماد 
به خدا، دايمًا مولفه هاي قدرت ملي را افزايش دهند و در 
عمل توليد قدرت كنند.ايشان يكي از مظاهر توليد قدرت 
را تقويت نيروهاي مسلح به تناسب اقتضائات منطقه اي 
و بين المللي برشمردند و با تجليل از رزمايش هاي اخير 
افزودن��د: انجام چني��ن رزمايش هاي ب��زرگ و اعجاب 
برانگيز، آن هم در شرايط تحريم، در واقع تأمين امنيت 
ملي به دس��ت فرزندان كشور در نيروهاي مسلح كشور 
و بس��يار افتخار آميز اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
الزمه توليد قدرت در نيروهاي مسلح را عالوه بر تقويت 
تجهيزات، حفظ و ارتقاي روحيه، ايمان و قدرت معنوي 
نيروها دانستند و گفتند: خطاي بزرگ برخي كشورهاي 
منطقه اين است كه امنيت ملي خود را از بيگانگان طلب 
مي كنند و با وجود ميلياردها دالر هزينه و تحقير شدن و 
توهين شنيدن، در نهايت در بزنگاه ها امنيت آنها تأمين 
نمي شود؛ همان گونه كه در قضاياي چند سال قبل مصر 
و تونس و يا در سرنوشت محمدرضا پهلوي ديديم. ايشان 
در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نيز 
گوش��زد كردند و افزودند: يكي از اشتباه هاي بزرگ اين 
است كه مرعوب قدرت دشمن شويم و يا در امور سياسي 
و اقتصادي به دشمن اميد ببنديم. رهبر انقالب اسالمي 
با تأكيد بر اينكه بناي ب��ر مبالغه درخصوص نيرو و توان 

داخلي نيست، خاطرنشان كردند: اما واقعيت هاي درون 
را ببيني��م و آن را ارتقاء دهيم و بدانيم كه اگر با هرتواني، 
مرعوب دشمن شويم از كار خواهيم افتاد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، افرادي را كه در خصوص توانايي هاي امريكا و 
برخي قدرت ها ارزيابي هاي غيرواقعي دارند، به قضاياي 
اخير امريكا ارجاع دادند و افزودند: حوادث فضاحت بار اخير 
امريكا، مسائل كوچكي نيستند و نبايد درچارچوب افول 
يك رييس جمهور ناباب ارزيابي شوند بلكه اين قضايا افول 

آبرو، قدرت و انتظام اجتماعي امريكا است.
ايشان با استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته سياسي 
امريكا گفتند: خود آنها مي گويند نظام اجتماعي امريكا 
از درون پوسيده است و برخي سخن از دوران پسا امريكا 
به ميان آورده اند.رهبر انقالب اسالمي افزودند: اگر شبيه 
قضاياي امريكا در هرنقطه ديگ��ر از دنيا به خصوص در 
كشورهايي كه امريكا با آنها مش��كل دارد، رخ داده بود، 
آن را رها نمي كردند اما امپراتوري خبري در دست آنها 
اس��ت و تالش دارند تا ماجرا را تمام ش��ده نشان دهند 
درحالي كه قضيه تمام نشده و دنباله دار است.ايشان علت 
دستپاچگي و سراسيمه بودن رژيم هاي وابسته به امريكا 
در منطقه به خصوص رژيم صهيونيستي و ياوه گويي هاي 
اخير آنها را ترس و اضط��راب از واقعيت افول امريكا در 
محيط بين المللي و محيط داخلي دانس��تند.حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي در بخش ديگري از سخنانش��ان با 
اشاره به اظهارات مقام هاي امريكايي و اروپايي در قضيه 
تحريم ها، گفتند: اواًل در جمهوري اس��المي هيچ كس 
گوشش بدهكار مهمل گويي هاي افراد بدون استحقاق در 
امريكا و اروپا نيست.ايشان افزودند: ثانيًا بر اساس منطق و 
استدالل، امريكا و سه كشور اروپايي كه تعهدات برجامي 
خود را زير پا گذاشته اند، حق تعيين شرط و شروط براي 
برجام ندارند.رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: آنها صرفًا 

در يك برهه بسيار كوتاه در اول كار، بعضي از تحريم ها 
را موقتًا تعطيل كردند اما بعداً تحريم ها را برگرداندند و 
حتي افزايش هم دادند، بنابراين حق گذاش��تن شرط و 
شروط ندارند.رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: طرفي 
كه حق دارد براي ادامه كار برجام شرط بگذارد، جمهوري 
اسالمي ايران است چرا كه از اول به همه تعهدات برجامي 
خود عمل كرد ولي آنها تعهدات خ��ود را نقض كردند.

ايشان سياست قطعي، غيرقابل بازگشت و عدول ناپذير 
جمهوري اس��المي در خصوص برجام را كه مورد اتفاق 
همه مسووالن كشور است، به اين شكل بيان كردند: اگر 
مي خواهند ايران به تعهدات برجامي خود برگردد بايد 
امريكا تحريم ها را در عمل و نه با زبان و يا روي كاغذ، كاًل 
لغو كند، آن گاه پس از راستي آزمايي صحت لغو تحريم ها، 
جمهوري اس��المي به تعهدات برجامي خود باز خواهد 
گشت.رهبر انقالب اسالمي مسووالن و دست اندركاران 
امور كش��ور را به اتحاد كلمه و همصدايي توصيه موكد 
كردند و گفتند: اتحاد كلمه مردم و همچنين مسووالن 
عامل اصلي عبور از بس��ياري از مش��كالت در ۴۲ سال 
گذشته بوده و اين هماهنگي و هم صدايي بايد ادامه يابد.

فرمانده كل قوا، نيروهاي مسلح را به ادامه توليد قدرت 
توصيه و در پايان تأكيد كردند: به لطف خداوند و دعاي 
حضرت ولي عصر )عج( فرداي ملت و كشور ايران، قطعًا 
به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود.پيش از سخنان 
رهبر انقالب اس��المي، امير سرتيپ نصيرزاده فرمانده 
نيروي هوايي ارتش با بيان گزارش��ي از برنامه هاي اين 
نيرو در سال گذشته گفت: نيروي هوايي با سابقه حضور 
اثرگذار خود در انقالب و حفظ دستاوردهاي آن، امروز 
با دس��تي پر از رويش هاي برخاسته از تفكر مقاومت و 
آموزه هاي مكتب شهيد سليماني، با انگيزه تر از پيش 
در مسير ارتقاي قدرت هوايي كشور گام برداشته است.

اقتصاد کالنسیاست

ويژه
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در اولين فرصت بودجه
به مجلس تحويل مي شود

دويست و دومين جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، روز يكش��نبه به بررس��ي نحوه اقدام دولت در 
رابطه با اليحه بودجه ۱۴۰۰ كه از سوي مجلس شوراي 
اسالمي به دولت عودت داده شده است، اختصاص يافت.
رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از 
مجلس، گفت: از آنجا كه دولت همواره در تالش براي 
تعامل و گفت وگو با ساير قوا براي انجام امور كشور بوده 
اس��ت و در عين حال با توجه به ش��رايط خاص كشور 
درآستانه بهره گيري از ثمرات مقاومت حداكثري ملت در 
جنگ تحميلي اقتصادي، نمي توان زمان و امور را صرف 
اختالف و چالش ها كرد.حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني، با بيان اينكه برخي اقداماتي كه در بررسي 
و رد اليح��ه بودجه و ارجاع آن ب��ه دولت خالف قاعده 
مرس��وم و آيين نامه بوده است، گفت: در اولين فرصت 
مصوبه جديد دولت درخصوص اليحه بودجه ۱۴۰۰به 
مجلس ارايه خواهد شد.روحاني خاطرنشان كرد: در عين 
حال از فرصت باقي مانده براي گفت وگو هاي سازنده با 
نمايندگان مجلس براي تنظيم اصالحيه اليحه بودجه 
استفاده خواهد شد.رييس جمهور با تاكيد بر اين نكته 
كه دولت كماكان معتقد است اليحه بودجه ارايه شده 
به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادي كش��ور بوده 
است، افزود: تاخير در تصويب و جنجال بر سر موضوع 
مهمي چون اليحه بودجه، بي ترديد اثرات منفي خود 
را بر اقتصاد كشور داش��ته و خواهد داشت و از مجلس 
محترم انتظار مي رود، اصالحيه دولت به دور از تنش و 
در آرامش مورد بررسي قرار گيرد و دركوتاه ترين زمان 
به راي گذاشته ش��ود.تامين مالي طرح هاي زيربنايي 
و عمراني ازجمله طرح هاي آزادراهي و ريلي كش��ور از 
طريق بازار س��رمايه از ديگر موضوعات مطرح شده در 
جلسه ديروز س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت بود كه 
مورد بحث قرارگرفت.شفافيت، نقدشوندگي، تضمين 
سود و درآمد بيشتر در مقايسه با ساير سرمايه گذاري ها 
از مزاياي اين روش براي سرمايه گذاران خواهد بود.ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت با تشكيل صندوق پروژه و 
تامين مالي از بازار سرمايه براي پروژه هاي زير ساختي 
راه و شهرسازي موافقت كرد و سازمان برنامه و بودجه، و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ماموريت 

يافتند كه همكاري الزم را در اين زمينه به عمل آورند.

همه وابستگي ها را قطع مي كنيم
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
دوس��تان ما در بهترين حالت با ما فقط دش��مني 
نمي كنند؛ ول��ي هيچكس كمك نمي كند كه اين 
كشور روي پاي خودش بايستد.سرلشكر حسين 
س��المي فرمانده كل س��پاه در حاشيه پنجمين 
جش��نواره جهادگران علم و فن��اوري كه به همت 
سازمان بسيج مستضعفين برگزار شده بود در جمع 
خبرنگاران با گراميداش��ت ايام دهه فجر و سالگرد 
پيروزي انقالب اس��المي اظهار كرد: امروز رويداد 
خوبي را در اين نمايشگاه مشاهده مي كنيم و شاهد 
شكوفايي استعدادهايي هستيم كه اين استعدادها 
به وفور در جامعه ما وجود دارد. وي ادامه داد: براي 
پيشرفت در حوزه هاي علمي، صنعتي، اقتصادي و 
فناوري پتانسيل هاي خوبي داريم؛ البته دشمنان ما 
تالش مي كنند همه روزنه هاي پيشرفت را به روي 
ملت ايران ببندند، اما به همت جوانان هوش��مند 
و پرتالش ك��ه جهاد علمي و فناوري را در مس��ير 
پيشرفت كشور قرار دادند امروز مي بينيم بسياري 
از محصوالتي كه تا قبل از اين از كشورهاي خارجي 
وارد مي ش��د و ما را به كش��ورهاي ديگر وابس��ته 
مي كرد در داخل توليد مي شود. سالمي يادآور شد: 
كشور ايران در حال پيشرفت است. ما در حال قطع 
همه وابستگي ها هستيم. به نظر ما تحريم يكي از 
فرصت هاي بزرگ تاريخي براي ايران است نه يك 
فرصت در يك مقطع زماني، بلكه براي تمام تاريخ 
فرصت است. امروز تحريم به فرصتي براي تحريك 
انگيزه ها، اعتقادات و باورهاي مردم تبديل ش��ده 
است. به مفهوم واقعي تحريم ها يك تالش واقعي را 
در جامعه براي قطع همه نيازمندي ها ايجاد كرده 
اس��ت. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
همچنين گفت: نمي توانيم به هيچ كشوري وابسته 
باشيم. ما با همه كشورهاي دنيا متفاوت هستيم؛ 
چراكه ما در تحريم جهاني هستيم و هيچكس به 
ما كمك نمي كند. دوستان ما در بهترين حالت با 
ما فقط دش��مني نمي كنند، ولي هيچكس كمك 
نمي كند كه اين كشور روي پاي خودش بايستد. وي 
با بيان اينكه جوانان ما روي پاي خود تكيه كردن 
را آموخته اند، گف��ت: جوانان ايراني روي پاي خود 

ايستادند تا آرزوي دشمنان را دفن كنند. 

ذوالفقاري رييس ستاد امنيت 
انتخابات كشور شد

وزير كش��ور در حكمي حس��ين ذوالفقاري معاون 
امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور را با حفظ س��مت 
به عنوان رييس س��تاد امنيت انتخابات كشور براي 
برگزاري انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري، 
ششمين دوره ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا و 
مياندوره مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي 
اسالمي منصوب كرد. عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كشور در اين حكم بر انجام برنامه ريزي هاي مناسب، 
بس��يج كليه امكانات و ايجاد هماهنگي بين تمامي 
سازمان ها و نهادهاي نظامي، انتظامي، اطالعاتي و 
قضايي به منظور مشاركت و همكاري در كليه مراحل 
برگزاري انتخابات و نيز تأمين نظ��م و امنيت براي 
برگزاري هرچه بهتر و با شكوهتر انتخابات تأكيد كرده 
است. در بخشي از اين حكم آمده است: بديهي است 
در اجراي اين مهم، كليه معاونين، مديران و مسووالن 
وزارت كشور و سازمان هاي وابس��ته و استانداران و 
نيز دس��تگاه هاي عضو جامعه امنيتي كشور نهايت 
همكاري و هماهنگي را با ستاد امنيت انتخابات كشور 

به عمل مي آورند.

هزينه هاي قابل قبول مالياتي 
آموزشي اعالم شد

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، هزينه هاي قابل 
قبول مالياتي در حوزه احداث، توسعه، تكميل و تجهيز 
فضاهاي آموزش��ي و پرورش��ي را اعالم كرد.طبق اعالم 
سازمان امور مالياتي، اميد علي پارسا با صدور بخشنامه اي 
اعالم كرده است كه براساس ماده )۲( آيين نامه اجرايي 
بند )ج( ماده ۶۳ قانون برنامه پنجس��اله شش��م توسعه 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي موض��وع تصويب نامه 
شماره ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ ه� مورخ ۲۳ دي ماه ۱۳۹۹ 
هيات وزيران، هزينه هاي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي 
غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي 
آموزشي و پرورشي، خوابگاه هاي شبانه روزي و سالن هاي 
ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چارچوب 
مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود، 
پس از تاييد س��ازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. 

رييس بنياد مستضعفان: 
تمام امالك غصب شده پهلوي 

به مردم بازمي گردد
رييس بنياد مستضعفان با تاكيد بر بازگرداندن تمام 
امالك غصب شده توس��ط پهلوي به مردم گفت: هيچ 
ديكتاتوري مثل پهلوي براي غصب امالك جنايت نكرد.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم از ايالم، سيد پرويز فتاح 
در آيين اه��داي ۱۰۰هزارمين س��ند از امالك غصب 
شده توسط خاندان پهلوي به مردم با اشاره به برگزاري 
اين مراسم در آستانه ۲۲ بهمن و همزمان با ايام اهلل دهه 
مبارك فجر اظهار كرد: ماهيت انقالب اسالمي، عدالت 
محوري بود و مردم از جور و س��تم پهلوي به ستوه آمده 
بودند و خواسته مردم از انقالب، رفع ظلم و تبعيض بود 
و امام خميني )ره( هم دقيقا با همين خط مشي، انقالب 
اسالمي را در ايران رقم زدند.رييس بنياد مستضعفان ادامه 
داد: مردم ايران، امام را از جنس خودش��ان ديدند و براي 
همين هم به او پيوستند چراكه كسي امام خميني )ره( را 
به مردم تحميل نكرد و مردم خودشان راه امام را انتخاب 
كردند.وي با تاكيد بر ضرورت ايستادگي بر آرمان هاي 
امام راحل گفت: ما امروز بايد به مباني انقالب بازگرديم و 
ببينيم چقدر بر روي مباني امام راحل ايستاده ايم؛ چراكه 
براي ادامه اين مسير راهي جز ايستادگي بر سر آرمان ها و 
مباني امام نداريم و حق نداريم از آن مباني تخطي كنيم.
فتاح خاطرنش��ان كرد: اگر روزي برس��د كه ما از مباني 
اصلي انقالب و امام راحل برگرديم، بايد بدانيم كه مردم 
با هيچكس عقد اخوت نبسته اند و ديگر پشتيباني مردم 
را نخواهيم داشت.وي افزود: صبوري امروز مردم با وجود 
تمامي مشكالت اقتصادي، تورم و مواردي از اين دست، 
تنها به اين دليل است كه آنها به رهبر معظم انقالب دل 
بسته اند و مباني انقالب اسالمي و امام راحل را در كالم و 
عمل ايشان مي بينند.فتاح با بيان اينكه بنياد مستضعفان، 
نخس��تين نهادي اس��ت كه با فرمان امام خميني )ره( 
تاسيس شد گفت: تاسيس بنيادي به نام مستضعفان در 
نخستين روزهاي پس از انقالب يك معني بيشتر ندارد؛ 
اينكه انقالب و امام خميني هدفي جز رسيدگي به مردم 
و مستضعفان نداشته اند.رييس بنياد مستضعفان با اشاره 
به لزوم عمل به آرمان هاي انقالب از س��وي مس��ووالن 
گفت: امام خميني )ره( در وصيت نامه اش فرمود، نگذاريد 
انقالب محرومان از بين رود؛ وصيتي كه عمل به آن در گرو 
ايستادگي بر خط امام و عمل به مشي معمار كبير انقالب 
است.وي با اشاره به وضعيت معيشتي و فشار اقتصادي 
ك��ه امروز بر م��ردم و محرومان وارد ش��ده گفت: بنياد 
مستضعفان در اين شرايط با همه قوا، در خدمت مردم 
خواهد بود و ما معتقديم تمام دارايي هاي بنياد متعلق به 
مردم است و بايد به آنها بازگردانده شود.فتاح با اشاره به 
بازگرداندن بيش از ۱۰۰هزار سند از اسناد مصادره شده 
مردم توسط خاندان پهلوي به مالكان اصلي اش گفت: 
در اسناد ثبتي امالك رضاخان، ۴۴ هزار روستا و قصبه 
به صورت شش دانگ به نام خاندان پهلوي زده شده بود 
و امروز اين امالك با دستور مقام معظم رهبري از سوي 
بنيادمستضعفان به مالكان اصلي اش بازگردانده شده و ما 
هيچ منتي براي بازگردان اين امالك نداريم.وي با بيان 
اينكه امروز يكصد هزارمين سند از امالك غصب شده 
توس��ط خاندان پهلوي به مالكان اصلي اش واگذار شد 
گفت: ما تا واگذار شدن آخرين سند به مالكان اصلي اين 
امالك، اين مسير را ادامه مي دهيم و تصور مي كنيم بخش 
عمده اين امالك تا پايان ۱۴۰۰ به مردم واگذار مي شود.

رييس بنياد مستضعفان خاطرنش��ان كرد: ارزش اين 
امالك واگذار شده به نرخ امروز، بيش از ۱۰ هزار ميليارد 
تومان است و طوالني شدن روند بازگرداندن اسناد اين 
امالك به مردم عمدتا به دليل زمان بر بودن و س��خت 
بودن فرايند تفكيك اين اراضي اس��ت كه روال قانوني 
نسبتا زمان بري دارد.فتاح در ادامه با تاكيد بر احقاق حق 
مردم در بنياد مستضعفان گفت: ما بارها گفته ايم و امروز 
هم تاكيد مي كنيم كه نسبت به حق مردم درباره امالك 
بنياد مستضعفان كه در اختيار برخي افراد و ارگان ها است 
حساسيم و اگر فرد يا افرادي بدون اخذ مجوزهاي الزم و 
پرداخت حقوق قانوني، اين امالك را در اختيار دارند، حتما 
طبق قانون برخورد الزم را براي پيگيري اين موارد انجام 
خواهيم داد.به گفته وي تا امروز ۱۱ هزار پرونده توسط 
بنياد مستضعفان به قوه قضاييه ارسال شده است و بنياد 
مستضعفان پيگير احقاق حقوق اين امالك است.وي در 
ادامه س��خنانش با اشاره به جنايت هاي خاندان پهلوي 
براي غصب امالك مردم گفت: هيچ ديكتاتور و طاغوتي، 
به اندازه خاندان پهلوي براي غصب امالك و اموال مردم، 
دست به جنايت نزد و ما با تبيين تاريخ، نبايد اجازه دهيم 
اين جنايت ها، توسط عده اي به دست فراموشي سپرده 
شود.رييس بنياد مس��تضعفان افزود: مردم امروز در 
شرايط سختي هستند و با مشكالت بسياري مواجهند 
ولي نبايد به واسطه اين مشكالت، اجازه دهيم برخي ها 
درصدد تطهير خاندان پهلوي برآيند و كاري كنند كه 

جنايت هاي آن خاندان فراموش شود.

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعی از فرماندهان نيروی هوايی و نيروی پدافند هوايی ارتش تاكيد كردند:

پيشنهادات جديد دولت به مجمع تشخيص مصلحت

لغوعملي همه  تحريم ها   شرط   برگشت   به تعهدات

گره از كار اف اي تي اف باز مي شود؟
اقتصاد ايران در كنار مشكالت و معضالت داخلي كه با 
آنها روبه روست، در عرصه بين الملل نيز سه چالش مهم 
پيش روي خود مي بيند، چالش هايي كه در صورت پيدا 
شدن راه حلي براي آنها، مي توانند بخشي از مشكالت 
اقتصادي در داخل كشور را نيز حل كنند و در غير اين 
صورت سال ۱۴۰۰ نيز مانند سه سال گذشته از نظر 
دسترس��ي به منابع درآمدي و معيشت مردم، سالي 

پرفشار خواهد بود.
نخستين و احتماال مهم ترين چالش موجود تحريم هاي 
يك جانبه امريكا عليه اقتصاد ايران است. در حالي كه در 
دولت يازدهم پس از ماه ها مذاكره، ايران و شش كشور 
قدرتمند جهاني به توافقي براي حل مسائل مربوط به 
انرژي هسته اي ايران رسيدند و برجام به اجرا درآمد، 
در ارديبهشت سال ۹۷، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
وقت امري��كا در اقدامي يك جانب��ه و بر خالف تمام 
مقررات و قواعد بين المللي از برجام خارج شد و بار ديگر 
تحريم ها عليه اقتصاد ايران موسوم به فشار حداكثري 
را اجرايي كرد تا بار ديگر ايران را به ميز مذاكره بكشاند. 
با وجود آنكه فشار شديدي از محل تحريم ها به اقتصاد 
ايران وارد شد، ترامپ نتوانست به هيچ يك از اهداف 
خود برس��د و با پايان دولت او و روي كار آمدن بايدن، 
حاال دولت جديد امريكا از اين صحبت مي كند كه به 
برجام باز خواهد گشت و تحريم ها عليه ايران را كاهش 
مي دهد. هرچند مشخص نيست برنامه دولت جديد 
امريكا چه خواهد بود اما مقامات ايران به وضوح اعالم 
كرده اند كه اگر امريكا ب��ه تعهدات خود عمل كرده و 
تحريم ها را لغو كند، ايران نيز به برجام باز خواهد گشت.

در كنار تحريم ها، در يك سال اخير بحران كرونا نيز در 
فضاي بين المللي اقتصاد چالش هاي جدي به وجود 
آورده و در كنار محدوديت سفر، تجارت را نيز به شدت 
كاهش داده است. اقتصاد ايران نيز مانند ديگر كشورها 
از كرونا صدمه ش��ديدي ديد اما با گذشت حدود يك 
سال واكسن ها از راه رسيده اند و ايران نيز مانند ديگر 
كشورها در انتظار آغاز دور اصلي واكسيناسيون است.

در كنار اين دو بحران، س��ومين موضوعي كه اقتصاد 
ايران بايد براي آن چاره اي پيدا كند، سرنوشت لوايح 

اف اي تي اف است. اين لوايح كه در سطح بين المللي 
همكاري دولت هاي براي مبارزه با پولشويي و فراهم 
كردن شرايط براي شفافيت اقتصادي را دنبال مي كند، 
در بسياري از كش��ورهاي جهان تصويب شده اما در 
ايران مجمع تشخيص سال گذشته، اعالم كرد كه اين 
لوايح را تصويب نخواهد كرد. پس از گذشت حدود يك 
سال با دستور مقام معظم رهبري بار ديگر بررسي اين 
لوايح در دستور كار مجمع قرار گرفته و به نظر مي رسد 
اين بار با جديت بيشتري بررسي ها دنبال مي شود. در 
هفته هاي گذشته صحبت هايي از سوي اعضاي مجمع 
منتشر شده كه نشان مي دهد همچنان مخالفان اين 
لوايح در مجمع صداي قوي دارند اما با توجه به شرايط 
جديد احتمال تصويب اين لوايح بيشتر شده است. اگر 
بنا بر لغو تحريم ها باشد، ايران نياز به همكاري بانك هاي 
بين المللي دارد و تصويب نشدن اف اي تي اف، مي تواند 
استفاده ايران از اين فرصت را تحت الشعاع قرار دهد. 
در همين راس��تا دولت تالش خود ب��راي تغيير نظر 
مجمع را آغاز كرده است. لعيا جنيدي معاون حقوقي 
رييس جمهور گفته: من نماينده دولت براي شركت در 
جلسات مربوط به لوايح FATF در مجمع تشخيص 
 FATF ]هس��تم اما ديگر اعضاي ]دولت كه به بحث

مرتبط هس��تند، س��ر جاي خود همكاري مي كنند. 
ما يك تيم چهار نفره هس��تيم كه هركدام وظيفه اي 
داريم. جنيدي در رابطه با اينكه آيا تاكنون جلسه اي 
در اين زمينه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه 
رفته ام و قرار شد تقسيم بندي موضوعي صورت گيرد 
و به ما ابالغ شود تا براساس آن، اعضاي ذيربط دولت 
حسب مورد در سطوحي كه الزم است شركت كنند و 
توضيحات الزم را ارايه دهند. وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا با توجه به عودت بررسي لوايح FATF به مجمع، 
مستند جديدي به مجمع ارايه خواهد شد، تصريح كرد: 
مفاد نامه رييس جمهور روشن بوده و گفته شده كه چه 
پيشنهادات جديدي ارايه خواهد شد. براي مواردي كه 
جزو نگراني هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، 
امكان دادن تحفظ جديد يا بيانيه تفصيلي پيش بيني 

شده است.
معاون حقوقي رييس جمه��ور با بيان اينكه مدلي در 
رابطه با مس��اله تحريم داده شده است، گفت: ممكن 
اس��ت دولت و مجمع از اين منظر اخت��الف ديدگاه 
داش��ته باش��ند كه آيا اين موضوع در شرايط تحريم 
وضعيت ما را سخت تر مي كند يا نمي كند؟ من در يك 

برنامه تلويزيوني توضيح دادم چرا اين اختالف ديدگاه 
وجود دارد.جنيدي بيان كرد: براي تأمين نظر مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، راهكار جديد ارايه ش��ده 
كه دقيقًا مربوط به همين دغدغه اس��ت و آن راهكار 
بايد مورد مالحظه و بررس��ي قرار گيرد و نمايندگان 
دولت بايد بتوانند حضور پيدا كرده و تبيين كنند. قباًل 
سواالتي كه داده شده بود را پاسخ داديم و عالوه بر آن 
در جلسات مجمع صريحاً پيشنهاد داديم كه هر ابهامي 
وجود دارد يا هر اطالعات و مس��تنداتي مي خواهند 
مشخصًا به ما اعالم كنند كه قرار شد اين كار صورت 
گيرد تا براس��اس آن، اطالعاتي كه مجمع مي خواهد 
فراهم شود. ما منتظر هستيم موارد را بگويند. جنيدي 
 FATF در رابطه با ارزيابي خود از بررسي مجدد لوايح
در مجمع و اينكه آيا اين لوايح با اقبال مواجه مي شوند؟ 
خاطرنش��ان كرد: من نمي خواهم گمانه زني كنم يا 
قاطعانه بگويم اين طرف يا آن طرف، اما در جلس��اتي 
ك��ه رفتيم هم نظ��ر مخالف و هم نظ��ر موافق وجود 
داشت. نامشخص بودن تكليف اف اي تي اف حتي در 
صحبت هاي محس��ن رضايي  دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام  نيز ديده مي شود. او گفته: بررسي هاي 
مجمع در خصوص FATF در حال انجام است.نتايج 
بررسي هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد 
FATF تا پايان اسفند اعالم مي شود.به نظر مي رسد 
دليل اينكه مجمع مشخص شدن نتيجه بررسي لوايح 
را تا پايان اسفند تعيين كرده، مشخص شدن تكليف 
تحريم ها در دولت بايدن است. مجلس ايران به دولت 
دو ماه زمان داده تا در صورت لغو نشدن تحريم ها گامي 
جديد اين بار در مسير كنار گذاشتن پروتكل الحاقي 
بردارد و اگر بنا باشد بايدن تغييري در شرايط به وجود 
بياورد، احتماال نخستين نشانه هاي آن در هفته هاي 
آينده خود را نشان خواهد داد. اگر شرايطي فراهم شود 
كه تحريم ها كنار بروند، اوضاع مديريت كرونا بهتر شود 
و لوايح اف اي تي اف نيز تصويب ش��ود، قطعا مي توان 
به بهبود شرايط در س��ال ۱۴۰۰ اميد داشت اما باقي 
ماندن ابهام ها، مي تواند اقتصاد ايران را در سال آينده 

نيز درگير اما و اگرها نگه دارد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
تغييرات حجم پول و شبه پول در پايان آذرماه ۹۹ نشان 
مي دهد كه رشد پول شامل اسكناس و حساب جاري و 
ديداري دو برابر رشد شبه پول بوده است و اين موضوع 
نشان دهنده افزايش تمايل مردم به نگهداري پول نقد 
به جاي سپرده هاي بانكي است تا براي خريد و فروش و 
سرمايه گذاري در بازار ارز و طال، خودرو، مسكن، سهام 

و... استفاده شود. 
جديدترين گزارش بانك مرك��زي از روند نقدينگي 
در پايان آذرماه نش��ان مي دهد حجم پول و شبه پول 
در اين مدت با افزايش همراه بوده است.بر اين اساس 
در بخش متغيرهاي عمده پول��ي و اعتباري در پايان 
آذرماه ۱۳۹۹، نقدينگي با رشد ۲۶.۶ درصدي نسبت 
به اس��فند ۹۸ به رقم ۳۱۳۰۰.۲ ه��زار ميليارد ريال 
رسيده است. اين ميزان از نقدينگي بر حسب اجزاي 
تشكيل دهنده شامل پول و شبه پول مي باشد كه در 
بخش پول، دو زير مجموعه »اسكناس و مسكوك در 
دست اشخاص« و »سپرده هاي ديداري« را داريم كه 
در پايان آذرم��اه ۹۹، هر كدام به ترتيب با افزايش ۵ و 
۵۱ درصدي نسبت به اسفند ۹۸ مواجه شده اند و به 

ارقام ۶۴۲.۲ و ۵۵۲۸.۱ هزار ميليارد ريال رسيده اند.
بنابراين حجم پ��ول در پايان آذرماه س��ال جاري به 
۶۱۷۰ هزار ميليارد ريال رس��يده است كه نسبت به 
اسفند سال قبل، ۴۴.۴ درصد رشد دارد. همچنين در 
بخش شبه پول با زيرمجموعه هاي مختلفي همچون 
قرض الحسنه پس انداز، كوتاه مدت، يك ساله، دو ساله 
و سه ساله مواجه هستيم كه در اين بخش، حجم شبه 
پول در پايان آذرماه ۹۹، با رشد ۲۲.۹ درصدي نسبت 
به اس��فندماه ۹۸، به رقم ۲۵۱۲۹ هزار ميليارد ريال 

رسيده است.
بانك مركزي گ��زارش خالصه دارايي ها و بدهي هاي 
خود در آذرماه را منتشر كرد كه بر اين اساس، ميزان 
دارايي هاي خارجي آن با رشد ۱۷.۸ درصدي همراه 
بود. براساس اين آمارها، به طور كلي دارايي هاي بانك 
مركزي در آذر ماه امسال ۹۲۳۹.۹ هزار ميليارد ريال 
بود ك��ه اين ميزان در آذر ماه ۹۸ رق��م ۷۶۸۴.۰ هزار 
ميليارد ريالي را ثبت كرد و حاكي از رشد ۲۰.۲ درصدي 
است. دارايي هاي خارجي بانك مركزي در آذر ماه ۹۹ 
به ۵۸۲۴.۶ هزار ميليارد ريال رس��يد كه رشد ۱۷.۸ 
درصدي را نسبت به آذر ماه سال گذشته به ثبت رساند. 
ميزان دارايي هاي بانك مركزي در آذرماه امسال نسبت 

به اسفند ۹۸ هم با رشد ۸.۶ درصدي همراه بود. 
همچنين اسكناس و مسكوك در دست بانك مركزي 
به عنوان دارايي هاي آن، در آذر ماه امس��ال ۸.۸ هزار 
ميليارد ريال و در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۷ هزار 
ميليارد ريال بود كه ب��ا كاهش ۶۱.۲ درصدي مواجه 
شد. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز در آخرين 
آمارها يعني آذر ماه س��ال ۹۹ ح��دود ۱۴۷۷.۹ هزار 
ميليارد ريال به ثبت رسيده كه به نسبت آذرماه سال 
۹۸ رشد بيش از ۳۰ درصدي را داشت. اين ميزان در 

آذرماه سال گذشته، ۱۱۱۳.۳ هزار ميليارد ريال بود.
براساس اين گزارش، همچنين بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در آذرماه امسال به نسبت سال گذشته رشد 
۱۳.۹ درصد رشد داش��ت. اين ميزان در آذرماه سال 
گذشته، ۱۱۱۳.۹ هزار ميليارد ريال و در آذر ماه امسال 

۱۲۶۸.۴ هزار ميليارد ريال به ثبت رسيد.

    رشد بدهي هاي بانك مركزي 
در بخ��ش بدهي هاي گ��زارش بان��ك مركزي نيز 
شاهد ۷۲۶ هزار ميليارد بدهي به صورت اسكناس 
و مسكوك براي آذرماه امسال هستيم كه به نسبت 
مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۱.۳ درصدي را تجربه 
كرد. از اين ميزان، ۶۴۲ ه��زار ميليارد ريال آن در 
دست اش��خاص و ۷۵.۰ هزار ميليارد ريال هم نزد 

بانك هاست. 
همچنين ۳۳۵۸ هزار ميليارد ريال ميزان س��پرده 
بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري در آذر ماه امس��ال 
ثبت شد كه در مقايسه با ۲۵۱۲ هزار ميليارد ريال 
آذرماه سال گذشته، رشد ۳۳.۶ درصدي را به ثبت 
رساند. س��پرده هاي بخش دولتي نيز در اين مدت، 
۱۳۵۴ هزار ميليارد ريال كه رش��د ۵۶.۴ درصدي 

را تجربه كرد.
 براساس اين گزارش، بدهي هاي ارزي بانك مركزي 
۱۹۸۶.۳ هزار ميليارد ريال و اين ميزان در آذر ماه 
سال گذشته، ۱۸۷۲ هزار ميليارد ريال بود كه رشد 
۶.۱ درصدي را داش��ت. ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك ه��اي تجاري در آذرماه س��ال ج��اري بالغ بر 
۸/۱۳۱۶ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ۸/۱۵۱ درصد رشد نشان مي دهد. 
بر اساس گزارش »گزيده هاي آماري بانك مركزي«، 
وضعيت خالصه دارايي ه��ا و بدهي هاي بانك هاي 
تجاري در ش��هريور س��ال جاري نسبت به دو سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه در مجموع در سه سال 
گذش��ته ميزان داراي��ي بانك هاي تج��اري چقدر 
بوده اس��ت. اين بانك ه��ا چه اندازه اس��تقراض از 
بانك مركزي داش��ته اند، به چه ميزان تسهيالت به 
بخش هاي دولتي و غير دولتي داده اند و چقدر از اين 

پول ها بازگشته است.

    خالصه دارايي هاي خارجي
بانك هاي تجاري

بر اساس اين گزارش، دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تجاري در آذرماه امسال، بالغ بر ۸/۱۳۱۶ هزار ميليارد 
ريال بوده است. رقمي كه در مدت مشابه سال گذشته 
به مي��زان ۰/۵۲۳ هزار ميليارد ريال بوده كه نش��ان 
مي دهد در س��ال ۹۹، ميزان دارايي هاي خارجي اين 
بانك ها حدود ۸/۱۵۱ رشد داشته و افزايش يافته است.

    وضعيت اسكناس و مسكوكات
بانك هاي تجاري

بر پايه اين گزارش، ميزان اس��كناس و مس��كوكات 
بانك هاي تجاري در آذرماه س��ال جاري ۲/۲۳ هزار 
ميليارد ريال اعالم ش��ده كه نس��بت به مدت مشابه 
آن در سال گذشته كه ۹/۳۳ هزار ميليارد ريال بوده، 
۶/۳۱ درصد افت داش��ته اس��ت. در حالي كه ميزان 
اسكناس و مسكوكات در آذرماه سال ۹۷ هم ۸/۳۶ هزار 
ميليارد ريال گزارش شده، بنابراين ميزان اسكناس و 
مس��كوكات بانك هاي تجاري هر ساله با اندكي افت 
همراه بوده اس��ت. در آذرماه س��ال ۹۷ ميزان سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي ۴/۴۰۳ هزار ميليارد 
ريال بوده كه اين رقم در آذرماه سال ۹۸ به ۶/۵۰۸ هزار 
ميليارد ريال افزايش يافته است. در سال جاري نيز در 
مدت مشابه به رقم ۳/۶۴۳ هزار ميليارد ريال رسيده 

و بدين ترتيب رشد ۵/۲۶ درصدي را نشان مي دهد.

    ميزان بدهي بخش دولتي
به بانك هاي تجاري

بر اس��اس اين گزارش، مي��زان بدهي بخ��ش دولتي به 
بانك هاي تجاري در سال جاري ۲/۱۰۸۵ هزار ميليارد ريال 
به ثبت رسيده كه درصد تغيير ميزان بدهي بخش دولتي 

در سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل حاكي از 
افزايش ۷/۳۹ بدهي  بخش دولتي به بانك هاي تجاري است.

    ميزان بدهي بخش غير دولتي
به بانك هاي تجاري

ميزان بدهي بخش غير دولتي در آذرماه سال جاري 
۱/۳۴۳۳ هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم نس��بت 
به مدت مشابه در س��ال گذشته رشد ۹/۳۶ درصدي 
را ثبت كرده است. ميزان بدهي بخش غير دولتي در 
آذرماه سال ۹۷، ۱/۱۹۹۶ هزار ميليارد ريال ثبت شده 
كه همين رقم در سال ۹۸، ۹/۲۵۰۶ هزار ميليارد ريال 
بوده اس��ت. اين گزارش حاكي است كه سپرده هاي 
بخش غيردولتي در بانك هاي تجاري طي آذرماه سال 
جاري، ۷/۵۸۷۳ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزايش ۷/۳۳ درصدي داشته 
است. ميزان اين سپرده ها در سال ۹۷، ۴/۳۴۵۶ هزار 

ميليارد ريال ثبت شده است.

    بدهي به بانك مركزي
بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي نيز در آذرماه 
امسال به ۹/۹۱ هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به 
آذر ماه سال ۹۸ رشد ۸/۱۱۱ درصدي به دنبال داشته 
است. ميزان وام ها و سپرده هاي ارزي در سال جاري 
۳/۱۱۸۰ هزار ميليارد ريال گزارش ش��ده كه نسبت 
به مدت مشابه در سال ۹۸ رش��د ۵/۱۶۳ درصدي را 
نمايش مي دهد. الزم به ذكر است كه اين رقم در سال 
۹۷ معادل ۰/۴۳۸ هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده كه 
در مقايسه با مدت مشابه آن در سال ۹۸ كه به ميزان 
۹/۴۴۷ بوده اس��ت تغيير زيادي نداش��ته و تغييرات 
محسوس در ميزان وام و سپرده هاي ارزي در سال ۹۹ 

اتفاق افتاده است.

رويداداخبار
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ادامه حمايت بانك ها
در جبران آسيب كرونا

مصباحي مقدم كارشناس اقتصادي درباره پيشنهاد 
برنامه س��ال آينده بانك ها با احتمال باقي ماندن 
بيماري كرونا، گفت: ارايه تس��هيالت به شاغالن، 
مساعدت به مستاجران و پوشش مالي نيازمندان 
مورد تاكي��د اس��ت. غالمرض��ا مصباحي مقدم، 
عضوسابق ش��وراي پول و اعتبار و كارشناس امور 
اقتصادي درباره حمايت هاي بانكي كشور در صورت 
باقي ماندن بيماري كرونا در سال آينده، به خبرنگار 
ايِبنا گفت: دولت جهت جبران ادامه شرايط كرونايي 
بايد پرداخت هايي ب��راي افرادي كه بر اثر وضعيت 
پيش آمده بيكار شدند، مدنظر قرار دهد. عالوه بر 
اين مساله باز هم مشابه سال جاري براي مستاجران 
به منظور تامين هزينه مسكن شان مساعدتي در 
نظر گيرد و همانطور كه در س��ال جاري روي داد، 
عمل كند. يعني۳۰يا۵۰ توماني كه در شهرستان و 
تهران در نظر گرفته شده بود، دوباره به مستاجران 
پرداخت شود تا اجاره خانه خود را پرداخت كنند و 
شرايط براي آنان تا حدودي قابل تحمل باشد.وي 
در ادامه يادآور ش��د: نكته ديگر اين است كه دولت 
بايد تسهيالتي براي فعاليت هايي كه اشتغال را حفظ 
مي كنند و در چنين شرايطي از تعديل نيرو پرهيز 
دارند، مدنظر قرار دهد. عالوه براين موارد كمك هايي 
بايد به صورت بالع��وض به خانواده هايي كه تحت 
پوشش حمايت كميته امداد و بهزيستي قرار دارند، 
انجام شود. خانواده هايي هم هستند كه شرايط آنان 
اقتضا مي كند تحت پوشش قرار گيرند كه بنا بر اعالم  
وزارت رفاه ۷.۲ ميليون نفر هستند، بايد شناسايي 
شده و مساعدت هاي الزم براي آنان در نظر گرفته 
شود. موضوع فوق براي انجام حمايت ها بسيار حائز 
اهميت است. اين عضو سابق شوراي پول و اعتبار در 
اين خصوص تصريح كرد: هرگونه فعاليتي كه بتواند 
در چنين شرايطي اشتغال را افزايش دهد از جمله 
كمك به مشاغل خانگي يعني مشاغلي كه اعضاي 
خانواده بابت آن فعال مي شوند و نتيجه هم براي اين 
گروه كسب درآمد و معيشت خواهد بود، بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
به اين معنا كه نياز اس��ت تا به اين دس��ته از افراد 
تس��هيالت پرداخت ش��ود و در كن��ار آن هم بايد 
جهت فعاليت در فضاي مجازي مورد تشويق قرار 
گيرند. ب��ه گونه اي كه حداكثر اس��تفاده از فضاي 
مجازي براي آنان به كسب و كار و اشتغال بينجامد. 
مصباحي مقدم ارزيابي خود را از كمك هاي امسال 
نظام بانكي با وجود عدم توازن بازار سرمايه در تامين 
مال��ي، مثبت اعالم كرد و اف��زود: تامين منابع اين 
تس��هيالت از جمله مواردي است كه در كنار تمام 
مسائل مطرح شده، بايد در نظر گرفته شود. هر قدر 
كه امكان تامين منابع براي نظام بانكي فراهم باشد، 
برداشت هاي افزايش اشتغال و كاهش تعديل نيرو 
نيز بيشتر خواهد ش��د. اين نماينده سابق مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه تاكيد كرد: بانك مركزي 
در كنار تمام اين موارد بايد مواظبت كند تا رش��د 
نقدينگي مانند سال جاري اتفاق نيفتد و قيمت ها 
از ثبات برخوردار باش��د.  آنچه مردم را به شدت نه 
تنها ناراحت مي كند، بلكه به امان مي آورد، افزايش 
قيمت هاي ه��ر روزه يا هر هفته  اس��ت. اين روزها 
شاهديم كه مدام اتفاقاتي روي مي دهد كه مردم را 
به شدت ناراحت مي كند، ريشه تمام اين بي ثباتي ها 

هم رشد نقدينگي است.

چسبندگي قيمت ها در بازار 
پس از افت قيمت دالر

علي رضايي عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با 
اشاره به چس��بندگي قيمت ها در بازار پس از افت 
نرخ ارز، گفت: كاال به ميزان نياز بازار بايد توليد شود. 
علي رضايي در گفت و گو با ايِبنا، درباره محدوديت 
عرضه ارز و انباشت نقدينگي به عنوان داليل افزايش 
قيمت ها و تورم اظهار كرد: براي عبور از اين موانع 
در سال آينده، سياست هاي پولي و مالي كشور بايد 

مورد تجديد نظر قرار گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت اس��تفاده از سياس��ت هاي 
صحي��ح در بازار ادامه داد: نكت��ه اي كه وجود دارد 
اين اس��ت كه سيستم بانكي كش��ور بايد از توليد 
بدون پشتوانه پول خودداري كند.  عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در پاس��خ به اين سوال كه آيا هر 
چقدر نرخ ارز كاهش يابد بايد منتظر افت قيمت ها 
باشيم؟، گفت: وقتي دورنماي كلي به اين صورت 
اس��ت كه اگر قيمت ارز كاهش يابد، قيمت س��اير 
اجناس هم بايد كاهش يابد در اين صورت اين شكل 
و ش��مايل كلي بازار است، زيرااين اتفاق يك جنبه 
رواني به همراه دارد.رضايي تصريح كرد: مش��كلي 
كه در اقتصاد ما وجود دارد چس��بندگي قيمت ها 
است اين اتفاق باعث شده با توجه به كاهش قيمت 
ارز، قيم��ت اجناس كاهش پي��دا نكند.وي تاكيد 
كرد: موضوع بع��دي كه نمي گذارد قيمت اجناس 
نزولي باشد اين است كه عرضه با تقاضا همخواني 
ندارد، يعني كاال به اندازه توليد نمي ش��ود تا بتواند 
پاس��خگوي بازار باش��د، از اين رو شايد به سختي 

قيمت نزولي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بايد تالش 
كنيم كه پايه و اس��اس اقتصاد كش��ور در توليد و 
اشتغال به چرخه اصلي خود بازگردد تا بازار هم به 
يك سر و سامان اصلي برسد. به ويژه در اقتصادهاي 
نوظهور همانند كشور ما كه در حال حركت از جهان 
سوم به سمت صنعتي شدن هستند با مشكالتي 
مواجه هس��تند.رضايي در پايان گف��ت: برخي از 
اظهارنظرهاي مسووالن به جاي آنكه كمك كننده 
بازار و ش��يب نزولي باش��د نتيجه عك��س دارد به 
عبارتي پس از برخي صحبت ها بازار واكنش منفي 
نشان مي دهد از اين رو بايد اقدامات از پايه صورت 
بگيرد كه اگر ن��رخ ارز كاهش يافت قيمت اجناس 

هم كاهش يابد.

امنيت و سرعت بيشتر با حذف 
فيزيك كارت از تراكنش ها

بانك مركزي در ادامه برنامه هاي خود براي توسعه 
بانكداري ديجيتال، سراغ حذف تدريجي استفاده 
از فيزي��ك كارت خريد رفته اس��ت. اواخر مهرماه 
امسال بود كه مهران محرميان معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني اظهار 
داش��ت: به دنبال پروژه اي هستيم تا كارت بانكي 
فيزيكي حذف ش��ود و روي موبايل ق��رار گيرد و 
ديگر نيازي به حمل آن نباش��د. حال روز گذشته 
رييس كل بانك مرك��زي خبر از رونمايي از پروژه 
استفاده از موبايل براي انجام تراكنش هاي خريد در 
فروشگاه ها داد. اقدامي كه تحول اساسي در شبكه 
خريد و ارايه خدمات به مردم در بر خواهد داشت. 
اين رويكرد جديد در نظام بانكي كشور، در كنار 
مزاياي مختلف در نظام بانك��ي، مي تواند گامي 
موثر و مفيد در عصر كرونا براي س��المت مردم 
باشد. زيرايكي از راه هاي شيوع و انتقال ويروس 
كرونا، در بستر اس��تفاده از اسكناس و همچنين 
كارت هاي بانكي بين مشتري و فروشنده است. 
اما با استفاده از موبايل براي انجام تراكنش هاي 
خريد، رد و بدل ش��دن كارت بين اف��راد از بين 
خواهد رفت و در نتيجه به كنترل شيوع بيماري 

كوويد۱۹ كمك شاياني خواهد كرد. 

منافع  ملي
به عنوان مهم ترين اصل

معاون اول رييس جمهور در جمع نخبگان کرمانشاه 
با تأکيد بر اينکه ايران، جمهوری اس��المی، منافع 
ملی و مصلحت ملی مهم تري��ن اصول پيش روی 
ملت ايران هس��تند، گفت: هرگاه احساس کرديم 
که ايران در خطر است بايد صرف نظر از هر موقعيت 
و جايگاه يا حزب و جريانی، تالش کنيم و نگذاريم 
ايران، جمهوری اس��المی، منافع ملی و مصلحت 
ملی دچار آسيب ش��ود. دکتر جهانگيری با اشاره 
به سرنوشت برخی از کشورها که ذيل فصل هفتم 
منشور س��ازمان ملل قرار گرفته اند، تصريح کرد: 
نمونه اين کشورها عراق و ليبی هستند که اجماعی 
جهانی عليه آنها شکل گرفت و به عنوان کشورهايی 
که مخل نظم و امنيت جهانی هستند معرفی شدند. 
معاون اول رييس جمه��ور ادامه داد: پس از خروج 
ايران از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل، کشور 
در همه زمينه ها موفقيت هايی داش��ت که نبايد 
آن را دس��ت کم بگيريم. اين دستاوردها متعلق به 
جريان اصالح طلب، اصولگرا يا جريان ديگری نبود 
بلکه دستاورد نظام جمهوری اسالمی است. معاون 
اول رييس جمهور با اش��اره به اينکه مطالبه مردم 
در مقطع فعلی عبور از دو مشکل ناحق و ناخواسته 
تحريم و کرونا اس��ت، گفت: من روزنه های اميد را 
می بينم و معتقدم بايد تالش کرد تحريم ها را بيش 
از پيش بی اثر کرد. بايد روی مس��ائل اصلی کشور 
اجماع داشته باشيم و س��رافرازانه اعالم کنيم که 
توانسته ايم در اين جنگ اقتصادی تاب آوری کنيم 
و در مقابل دش��من بايستيم.  دکتر جهانگيری در 
پايان سخنان خود در خصوص مباحث مطرح شده 
پيرامون حضور زن��ان در جامعه گفت: ما در دولت 
تالش کرديم جايگاه و حقوق زنان را افزايش بدهيم 
البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داريم. در اين دولت 
زن سفير اهل سنت انتخاب شد و با ايستادگی دولت 
قانون اختصاص ۳۰ درصد از مديريت کشور به زنان 
تصويب شد که تا امروز ۲۶ درصد از اين مديريت به 
زنان کشور رسيده است. همه مردم بايد باور کنند 
زنان قادر هستند مديريت کالن کشور را به عهده 
بگيرند و خوب عمل کنند، آنها حتی در دستگاه های 
فنی نظير مديريت صنايع پتروشيمی و يا هواپيمايی 

کشور نيز عملکرد درخشانی از خود نشان دادند. 

توزيع ايران چك هاي۱۰۰ هزار 
و اسكناس ۱۰ هزاري

رييس س��ازمان توليد اس��كناس و مسكوك، از 
آغاز توزي��ع ايران چك هاي۱۰۰ ه��زار توماني و 
اسكناس هاي۱۰ هزار توماني جديد از امروز خبر 
داد. امير شكري در جمع خبرنگاران گفت: طبق 
اعالم بانك مركزي، ايران چك ۱۰۰ هزار توماني 
و اس��كناس ۱۰ هزار توماني ب��ا طراحي جديد از 
فاكتورهاي امنيتي باالتري برخوردار اس��ت. وي 
افزود: بانك مركزي به منظور اجراي طرح حذف 
چهار صفر از پول مل��ي در آينده اقدام به كمرنگ 
كردن چهار صفر از اين اس��كناس ها كرده است. 
طبق اعالم بان��ك مركزي، برخ��ي خصوصيات 
امنيتي ايران چك و اس��كناس جديد مش��تمل 
بر واتر مارك س��ه بعدي، الكتروتايپ، فايبرهاي 
نامرئي فلورسنتي چند رنگ، نخ امنيتي با ويژگي 
تغيير طيف، چاپ نوري مغناطيسي و نوار طاليي 
درخش��ان اس��ت كه احراز اصالت را براي عموم 
مردم تس��هيل مي كند. سه اسكناس جديد، هزار 
توماني، ۲ هزار توماني و پنج ه��زار توماني امروز 
در بانك مركزي رونمايي ش��د. اين اس��كناس ها 
داراي ظاهري متف��اوت و ويژگي ه��اي امنيتي 
باالتر در مقايسه با اس��كناس هاي قديمي است. 
رييس سازمان توليد اسكناس و مسكوك در جمع 
خبرنگاران در اين باره افزود: همه اس��كناس هاي 
جديد در اندازه هاي مس��اوي چاپ خواهد شد و 
ب��راي اجراي طرح حذف چهار صف��ر از پول ملي 
در آينده در اس��كناس هاي جديد نيز چهار صفر 
ارقام اس��كناس كم رنگ چاپ شده است.در اين 
اس��كناس ها از تصوير نمادهاي مل��ي و مذهبي 
استفاده ش��ده اس��ت. توزيع اين اسكناس ها نيز 

به زودي آغاز خواهد شد.

رشد پول شامل اسكناس و حساب جاري و ديداري دو برابر رشد شبه پول بوده است

رشد ۱۷،۸ درصدي دارايي هاي خارجي بانك مركزي

اعطاي پروانه فعاليت ۵  استارتاپ  در حوزه كارگزاري بيمه

افزايش تمايل به نگهداري پول نقد به جاي سپرده هاي بانكي

تحول در صنعت بيمه با ورود استارتاپ ها به خدمات آنالين  و فروش بيمه 
گروه بانك و بيمه|

شركت هاي بيمه نيز مانند ساير فعاليت هاي اقتصادي و 
كس��ب وكارها، با رشد فناوري ها، شبكه هاي اجتماعي و 
اطالع رساني، شبكه هاي مجازي و... براي بازاريابي و فروش 
بيمه و معرفي خدمات بيمه اي از خدمات نوين بيمه اي، 
فناوري هاي روز اس��تفاده مي كنند و م��ردم نيز به جاي 
مراجعه به شعب شركت هاي بيمه، از طريق الكترونيكي 
و شبكه هاي مجازي يا نرم افزارها و استارتاپ ها با خدمات 
بيمه اي آشنا مي شوند و درخواست پرداخت بيمه مي كنند 
و از خدمات بيمه اس��تفاده مي كنند و شركت هاي بيمه 
نيز بيمه نامه ها را به مردم ارايه داده و حتي ش��رايط براي 
پرداخت اقساط خدمات بيمه اي نيز در سطح گسترده اي 
فراهم شده است.  براين اساس، شركت هاي بيمه اي براي 
كاركنان خود، نمايندگي ها، استارتاپ ها و... نه تنها خدمات 
آموزشي و معرفي محصوالت نوين را در نظر گرفته اند بلكه 
براي معرفي به مردم و مراجعات مردم نيز برنامه هايي را در 
نظر گرفته اند.  روز يكشنبه اعالم شد كه در اين زمينه پنج 
استارتاپ فعال در حوزه كارگزاري بيمه آنالين پروانه فعاليت 
خود را از دست معاون علمي و فناوري رييس جمهوري و 
رييس سازمان بيمه مركزي دريافت كردند. مراسم اعطاي 
پروانه استارتاپ هاي كارگزاري رسمي آنالين بيمه با حضور 
سورنا س��تاري معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، 
عليرضا سليماني اميري رييس كل بيمه مركزي و جمعي 
از استارتاپ هاي فعال در حوزه خدمات بيمه برگزار شد. 
سورنا ستاري معاون علمي وفناوري رييس جمهوري در 
اين مراس��م با بيان اينكه تحول اساسي در حوزه بيمه به 
كمك استارتاپ ها رخ داده است، گفت: باهمكاري نزديك 
بيمه مركزي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
تحولي جدي و ارزشمند در حوزه خدمات بيمه و با كمك 

استارتاپ ها محقق شده است.
وي، با بيان اينكه توس��عه، مفهومي فرهنگي و مستلزم 
ترويج و همكاري تمامي بخش ها براي حمايت شركت هاي 

دانش بنيان و خالق است، ادامه داد: در روزهاي نخست 
تصور مي كرديم مفهوم توس��عه و تحول سخت افزاري 
است، اما ديري نپاييد دريافتيم كه توسعه امري نرم افزاري 
است. ضرورت هايي مانند حمايت از كاالي ايران ساخت، 
حمايت از كارآفرين داخلي شركت هاي خالق و اهميت 
بخشيدن به دارايي هاي فكري، ضرورتي فرهنگي است 
و بايد فرزندانمان را با فرهنگ سازي و ترويج، به نوآوري و 

اقتصاد دانش بنيان، توجه دهيم.

    ظرفيت ورود بيش از ۸۰ استارتاپ
به جمع كارگزاري هاي آنالين بيمه

همچنين غالمرضا سليماني اميري مديرعامل سازمان 
بيمه مركزي با بيان اينكه در س��ال هاي اخير تحوالت 
مثبتي در اس��تفاده از فناوري هاي نوي��ن براي دريافت 
خدمات بيمه صورت گرفته اس��ت بيان كرد: با حمايت 
معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري در راستاي 
س��اماندهي و نظارت بر فعاليت استارتاپ هاي بيمه اي، 
تقويت و توس��عه ش��بكه فروش و نيز تهيه پيش نويس 
مقررات براي فعاليت هاي اس��تارتاپي، گام هاي مثبتي 
برداشته ش��ده است.وي با اش��اره به حمايت از فعاليت 
استارتاپ هاي كارگزاري رسمي بيمه به صورت برخط 
گفت: تعداد قابل توجهي كارگزاري بيمه در كشور فعاليت 
مي كند كه امكان مقايسه ميان قيمت ها و خدمات براي 
مشتريان، بازاريابي و فروش آنالين نمايندگان را فراهم 
مي كنند.س��ليماني اميري با تاكيد براينكه تسهيالتي 
براي كارگزاران استارتاپي بيمه در نظر گرفته شده است، 
افزود: تسهيل شرايط ورود به عرصه استارتاپ هاي بيمه 
زمينه را ب��راي خدمات برخط فراهم خواهد كرد.رييس 
كل بيمه مركزي، با اش��اره به صدور پنج پروانه فعاليت 
براي كارگزاريه��اي آنالين بيمه گفت: پروانه كارگزاري 
بيمه برخط ارايه شد كه از اين ميان۲۰ تقاضا به دليل حائز 
شرايط نبودن از چرخه بررسي خارج شدند. از ميان۸۰ 

تقاضاي باقيمانده۱۴ مورد تاييديه هاي اوليه را دريافت 
كردند و هشت تقاضا در مرحله رفع نواقص پرونده هستند، 
اين در حالي اس��ت كه امروز ۵ كارگ��زاري آنالين بيمه 
پروانه هاي فعاليت خود را دريافت مي كنند. رييس كل 
بيمه مركزي بيمه، از گردش مالي قابل توجه اين صنعت 
و نقش نوآوري اس��تارتاپ ها در افزايش سهم كشورمان 
گفت: ۲۵ هزار ميليارد دالر دارايي شركت هاي بيمه اي در 
سطح جهان و ۲۰ هزار ميليارد دالر حجم سرمايه گذاري 
در اين صنعت اس��ت. با توجه به اينكه بايد ضريب نفوذ 
صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي را تا پايان برنامه ششم 
توسعه به ۷ درصد برسانيم و اين ميزان در حال حاضر۲.۶ 
درصد است، استارتاپ ها و شركت هاي فناور مي توانند در 
تحقق اين مهم اثرگذار باشند. براساس اين گزارش، بيمه 
به عنوان يكي از بزرگ ترين صنايع خدماتي وارد دنياي 
فناوري شده است و كارگزاري هاي بيمه به عنوان بخشي 
جدايي ناپذير از اين زنجيره در ارايه خدمات مطلوب به 
جامعه ايفا مي كند. بر همين اساس با تفاهم ميان معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان بيمه مركزي 
زمينه براي ورود اس��تارتاپ هاي آنالي��ن به حوزه بيمه 

فراهم شده است.

    استارتاپ ها تحول بيمه را ممكن مي كنند
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، استارتاپ هاي 
آنالين حوزه مالي و بانكي را نمونه موفقي از خدمات ارزنده 
استارتاپ ها براي جامعه دانست و افزود: فين تك ها امروز 
به خوبي جاي خالي خدمات در دسترس و كارآمد مالي 
را پر كرده اند و با ميليون ه��ا تراكنش روزانه بدون خطا، 
ارزش گذاري و اعتماد به اس��تارتاپ ها را به خوبي پاسخ 
گفتند. كسب و كارهاي سنتي بيمه نيز بايد استارتاپ هاي 

خالق نوآور و فعال اين حوزه را حمايت كنند.
وي با بيان اينكه اس��تارتاپ هاي ح��وزه بيمه خدمات 
را كارآم��د و در دس��ترس مي كنند، ادام��ه داد: به مدد 

استارتاپ ها زمان دسترسي آسان به خدمات مورد نياز 
ارزان و كارآمد رسيده است. رييس بنياد ملي نخبگان، با 
اشاره به نقش دانشگاه ها در تربيت جامعه اي تحول آفرين 
و نوآور گفت: نقش و رسالت دانشگاه ها از ابتداي راهشان، 
تحول آفريني و تغيير در جامعه بود، اما دانش��گاهي كه 
نتواند با جامع��ه پيراموني خود ارتباطي اثربخش برقرار 
كند نمي تواند ايفاگر چنين نقشي باشد. بنابراين، براي 
رس��يدن به جامعه اي خ��الق و نوآور، دانش��گاه ها بايد 
نقش راهبردي خ��ود يعني تربيت جامعه نوآور و حامي 
خالقيت را ايفا كنند. وي با تاكيد بر اينكه بايد با حمايت 
از اين استارتاپ ها راه به بازار رسيدن ايده هاي نوآورانه را 
هموار كنيم، ادامه داد: نمي توان راه نوآوري را س��د كرد 
و انتظار داش��ت جوانان خالق كش��ور در كشور ماندگار 
ش��وند. بايد با حمايت از نوآوري ها، خدمات دس��ترس 
پذير، كارآم��د و ارزان را ارمغان جامعه كرده و راه را براي 
ايجاد اشتغال نوآورانه هموار كنيم. معاون علمي و فناوري 
رييس جمهوري با اشاره به تنوع ظرفيت هاي استارتاپي 
در حوزه بيمه عنوان كرد: بيمه كاالهاي دانش بنيانيكي 
از محورهايي است كه معاونت علمي و فناوري آمادگي 
دارد از استارتاپ هاي بيمه اي فعال در اين زمينه حمايت 
كند. وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم توس��عه استارتاپ ها 
را محقق كني��م، بايد به دنبال ابزاره��اي نوين حمايت 
مادي و معنوي باش��يم. صحيح ترين راه حمايت مالي از 
استارتاپ ها، سرمايه گذاري خطر پذير است. در همين 
راستا ۱۳ صندوق س��رمايه گذاري خطرپذير با معاونت 
علمي وفناوري رياست جمهوري در بورس حضور دارند. 
ستاري با بيان اينكه بيمه هاي سرمايه گذاري، با پوشش 
س��رمايه گذاري خطرپذير آن را ب��ه عنوان يك فرهنگ 
ترويج كنند، افزود: بيمه هاي سرمايه گذاري استارتاپ ها 
و سرمايه گذاري خطرپذير آهنگ هاي قديمي و ريشه دار 
اين نوع سرمايه گذاري، فرهنگ غني و ريشه دار اين نوع 

سرمايه گذاري را احيا و بار ديگر ترويج كنيم.



گروه بورس|
در حالي كه بازار س��رمايه روزهاي س��ختي را پشت سر 
مي گذارد و سهامداران طي اين مدت به هر نحوي يعني 
تجمع مقابل سازمان بورس يا در فضاي مجازي اعتراض 
خود را نشان دادند. مسووالن بورسي سعي دارند با مصوبات 
اورژانسي و شبانه اين وضعيت ناگوار و آشفته بازار را تا حد 
قابل توجهي سر و سامان دهند. شب جمعه و شب شنبه 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي 
بورس براي س��امان دادن به وضعيت بورس مصوباتي در 
هشت بند به تصويب رساندند. مهم ترين نكته اين بود كه 
شنبه شب سخنگوي شوراي عالي بورس از تغيير دامنه 
نوس��ان در بازار خبر داد و روز يكشنبه اين خبر به عنوان 
يك سيگنال مثبت در بورس شناخته شد در نهايت شاهد 
يك رشد نسبي در تاالر شيشه اي بوديم. اين سينگال به 
نحوي بود كه در پايان معامالت روز يكشنبه، شاخص كل 
بورس پس از رش��د ۳۵هزار و ۱۵۰واحدي شاخص كل 
معادل با ۳/۱ درصد آن در ارتفاع يك ميليون و ۱۷۰هزار 
واحد قرار گرفت و همچنين شاخص كل هم وزن با افزايش 
۱/۲ درصدي مواجه شد. ارزش كل معامالت خرد بورس و 
فرابورس نيز در مجموع به هشت هزار و ۷۸۵ميليارد تومان 
رسيد. مصوبات بازارسرمايه هميشه دو روي متفاوت دارند 
و گاهي ممكن است تاثير بسيار مثبتي بر  بازار بگذارند و 
گاهي نيز تاثير بسيار منفي. اين تاثيرات در بيشتر اوقات به 
فضاسازي بازار مربوط است و هرچقدر فضاسازي مطلوبي 
براي ايجاد مصوبه اي انجام ش��ود مصوبه نيز تاثير مثبت 
خواهد داشت. مثال تغيير دامنه نوسان، مدت هاست كه 
كارشناسان متعدد بازار در خصوص دامنه نوسان و تاثير 
آن ب��ر خريد و فروش س��هامداران صحبت مي كنند، در 
ميان بسياري از فعاالن فضاي مجازي نسبت به  اين دامنه 
اعتراض داشتند در نتيجه سازمان بورس و شوراي عالي 
در زمان مناس��ب يك مصوبه بسيار مناسب براي بورس 
تعريف كرد كه توانس��ت وضعيت را تغيير دهد.  درست 
است كه تغيير دامنه نوسان در يك زمان بسيار مناسب رخ 
داد اما؛ نبايد فراموش كرد كه مصوبات شبانه به زيان بازار 
است. طي چندماه گذشته شاهد بوديم كه همين مصوبات 
شبانه وضعيت بورس را برهم زد و درنهايت مردم نسبت 
به اين بازارمالي بي اعتماد ش��دند. بي اعتمادي به بورس 
تنها تقصير دولت و مسووالن نيست. در ميان شوراي عالي 
بورس نيز مقصر اس��ت و سخنگوي اين سازمان نبايد به 
صورت شبانه به اعالم مصوبات بپردازد چراكه؛ موجبات 
بي اعتمادي بيش از پيش را در بازار فراهم مي كند. يكي از 
كارشناسان بازارسرمايه درباره مصوبه هاي شبانه سازمان 
بورس مي گويد: من به شخصه فكر مي كردم اين مسووالن 
با روز و خورشيد مشكلي دارند نمي توانند خبري را زودتر 
و در ساعات مشخص اعالم كنند. به نظر من اگر در زمان 
مشخص مصوبات و اخبار جديد بورسي اعالم شود موجبات 
رونق بورس فراهم مي شود و هيچ فردي نمي تواند در فضاي 

مجازي و واقعي از اين موضوع سوءاستفاده كند.

     تغيير دامنه نوسان
محمدعلي دهقان دهنوي، سخنگوي شوراي عالي بورس 
با اشاره به اينكه دامنه نوسان از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه 
تغيير مي كند، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي عالي 
بورس، دامنه نوسان خريد و فروش سهام منفي دو درصد 
و مثبت ۶ درصد خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: البته 
تصميمات شوراي عالي بورس پس از ۷۲ ساعت قابليت 
اجرا دارد و بر همين اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، اين 
تغيير اعمال خواهد شد. بر اساس تصميم شوراي عالي 
بورس، تغييرات حجم مبنا در اختيار  سازمان بورس قرار 
گرفت تا متناسب با شرايط بازار، تغييراتي اعمال شود. 

سخنگوي شوراي عالي بورس افزود: همچنين اين اختيار 
به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد كه انتشار اوراق 
اختيار فروش تبعي را به ناشران و سهام داران عمده الزام 
كند.همچنين در اين جلسه اعتبار خريد كارگزاري ها 
به ۶۰ درصد تغيير پيدا كرد. وي با بيان اينكه رصد بازار 
سرمايه وظيفه سازمان بورس و اوراق بهادار است، اظهار 
داشت: كاهش دامنه نوس��ان به منفي دو درصد به اين 
دليل اس��ت كه س��رمايه گذاران فرصت بيشتري براي 
بررس��ي و تحليل وضعيت س��هام خود داشته باشند و 
ارزش دارايي هايشان از بين نرود. دهقان دهنوي در ادامه 
با تاكيد بر اينكه نظارت بر روند بازار نظامند است، افزود: به 
منظور جلوگيري از رفتارهاي غيرمنطقي به دنبال ارتقاي 
سيستم هاي خود هستيم و نظارت به طور مستمر ادامه 
دارد، هم اكنون پرونده هاي زيادي وجود دارند كه وارد 

فرآيند قضايي شده است.

    حذف قيمت گذاري دستوري
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۱۸ قانون 
توسعه ابزارها اشاره كرد و گفت: كاالهايي كه در بورس 
كاال عرضه مي ش��وند، از ش��مول قيمت گذاري خارج 
مي شوند و اميد است كه با هماهنگي و تعامل دستگاه هاي 
مختلف شاهد توسعه و تعميق بازار سرمايه باشيم.  وي با 
اشاره به اينكه سهام داران حقيقي بايد انتظارات خود را به 
صورت نظام مند و در چارچوب هاي قانوني پيگيري كنند، 
گفت: اقدامات اوليه به منظور تشكيل كانون سهام داران 
حقيقي انجام ش��ده و اميدواريم به زودي براي تشكيل 

كانون سهام داران حقيقي اقدام خواهد شد.

    نهادهاي مالي توسعه مي يابد
دهقان دهنوي با بيان اينكه توسعه بازار سرمايه نيازمند 
نهادهايي اس��ت كه به عنوان بازارياب، بازار س��رمايه را 
توسعه دهند، خاطرنش��ان كرد: اين بازارياب ها همان 
نهاده��اي مالي مانند كارگزاري ها، تامين س��رمايه ها، 
سبدگردان ها، مشاوران سرمايه و ساير نهادها هستند، 
به اين منظور بايد فرآيند صدور مجوزهاي نهادهاي مالي 

تسريع و تسهيل شود. در همين راستا، دستورالعمل ها 
بازنگري خواهد شد تا بستر توسعه بازار سرمايه فراهم 
شود. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پايان در 
خصوص عرضه سهام ش��ركت هاي جديد و آزادسازي 
بخش سوم سهام عدالت، گفت: اين موضوعات متناسب 

با شرايط بازار انجام خواهد گرفت.
واكنش ها درفضاي مجازي درخصوص اين تغيير چه 
مي گويند؟ با اين حال مي توان گفت واكنش ها اغلب 
در فضاي مجازي مثبت بود و روز گذشته شاهد رشد 
نسبي در بورس بوديم. امير تقي خان تجريشي، رييس 
هيات مديره بورس تهران در صفحه شخصي خود در 
توييتر نوشت: تصميمات حمايتي شوراي عالي بورس 
در خصوص دامنه نوس��ان نامتقارن، افزايش اعتبار، 
انتشار اوراق تبعي و حجم مبنا مورد استقبال فعاالن 
بازار قرار مي گيرد، منتظر حمايت ساير تصميم گيران 

از بازار سرمايه هستيم.
برخ��ي ديگ��ر از فعاالن مج��ازي ني��ز در صفحه خود 

درخصوص مصوبه جديد شوراي عالي بورس نوشتند: 
»اعتماد سهامداران خرد بر مي گرده«

»باشد كه با تغيير اين بازه، ضررهاي بورس چي ها جبران 
بشه . دست خرابكاران كه با هر شگردي چشم طمع به 
مال مردم صبور دارند، كوتاه بشه . روز به روز شاهد سبز 
بودن نماد باشند با اندكي تناوب جهت افزايش قيمت .«

»فروش آبشاري مردم تمام شد«
»آقاي دهقان مثل دهقان فداكار.فداكاري كن .خيلي 
ازمردم كم درآمد.دراين بازارمتضررشدند.تواناييتو ثابت 

كن .نامت بماند به يادگار.خسته نباشي.«
»اگه خدا بخواد و اگه مشكلي پيش نياد سهام هاي بنياد 

راهشونو پيدا مي كنند.«
»تا سه شنبه كال منفي ۵ و هيچ كس حاضر نيس پول 
بيشتري بده . ولي سهم ديگه تو صف فروش رو دست 

نميمونه.«
»همين كه مردم نفروشن درست ميشه.«

»ديگه نوسان گيري نمي صرفه، سهامداري سودش خيلي 
بيشتره و استرسش كمتره«

»روزهاي شارپي زودتر بياييد كه ۷ ماهه تو ضرريم .«
»با تغيير حجم مبن��ا در كنار اين كار فروش هيجاني 
تخليه ميش��ه هر چند بازار هم رشد شارپ نمي كنه 
اما تخليه هيجان كفاي��ت مي كنه … اين رو در كنار 
ذهنيت خوب بزار كه منفي كمتر و سود بيشتر هست 

بزار جو مثبتي به بازار ميده«
»بسيار خبر خوبي البته باحمايت دولت و روند صعودي«

»باسالم، آقاي دهنوي بهترين گزينه را انتخاب كرد براي 
دامنه نوسان اگر جلوي كد به كد هم گرفته شود بسيار 

عالي است فردا سراسر بازار سبز است.«

    رشد شارپي در بورس امكان پذير است؟
ايمان رييس��ي، كارش��ناس بازار س��هام در گفت وگو با 
تجارت نيوز در رابطه با تاثير تصميم تغيير دامنه نوس��ان 
بر روند بازار سهام گفت: اين تصميم مي تواند مسكني به 
بازار س��هام باش��د تا جو بي اعتماد و ترس موجود در بازار 
سهام كمي آرام بگيرد و به نوعي دربردارنده اين پيام است 
كه مي خواهد جلوي ريزش بورس را بگيرند. به نظرم اين 
تصميم مي تواند بر بازار سهام تاثير بگذارد اما نبايد انتظار 
رشد شارپي را براي بازار سهام داشت. اين كارشناس در ادامه 
گفت: تغيير دامنه نوسان نمي تواند جلوي ريزش بورس را 
بگيرد و ممكن است اين ريزش با اين تصميم كند شود اما 
از طرفي شرايط براي بازار سهام خوب و اين تصميم بيشتر 
به بازگشت اعتماد به بورس تاثرگذار است، همچنين تغيير 
دامنه نوسان روي سهم هاي كوچك تاثير بيشتري دارد زيرا 
اين سهم ها بسيار راحت تر به مدار مثبت حركت مي كنند. 
اين كارش��ناس در رابطه با آينده بازار سهام گفت: به نظر 
مي رسد تا قبل از عيد يك روند صعودي داشته باشيم اما 
نبايد انتظار صعود شارپي را داشت. احتماال در آينده روند 
بازار نمادهايي چون خودرويي، بانكي و نمادهاي كوچك 
روند بهتري داشته باشند، از طرفي شنيده مي شود كه قرار 
است برخي از تحريم ها نيز فعال تعليق شود كه اين موضوع 
مي تواند بر نمادهاي ارز محور نيز تاثير خوبي داشته باشد. 
اين كارشناس پيش بيني كرد شاخص كل تا پايان سال 

تا حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد رشد خواهد كرد.
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بازگشت تعادل به بورس با تصميمات 
جديد شوراي عالي بورس

ماشااهلل عظيمي، عضو شوراي عالي بورس در گفت وگو 
با ايرنا گفت: در جلسه روز گذشته شوراي عالي بورس، 
تصميمات مثبتي اتخاذ شد كه مي تواند بر تغيير مسير 
معامالت بازار به س��مت روند صعودي تاثيرگذار باشد. 
وي با بي��ان اينكه اكنون همه تالش مس��ووالن حاضر 
در بازار س��رمايه و اعضاي شوراي عالي بورس در جهت 
بهبود بخشيدن روند معامالت بازار سهام و كاهش ضرر 
و زيان هاي احتمالي سهامداران است، افزود: تصميمات 
اتخاذ شده در جلسه شوراي عالي بورس مي تواند كمك 
كننده به سهامداران خرد باش��د. عظيمي تاكيد كرد: 
اميدواريم تغييرات جديد اعمال شده بتواند معامالت بازار 
را به تعادل برساند و سهامداران را از نگراني روند اصالحي 
پرشتاب ش��اخص بورس خارج كند. عضو شوراي عالي 
بورس اظهار داشت: با وجود ريزش سنگيني كه شاخص 
بورس تجربه كرده است اما به نظر مي رسد همچنان بازار 
سهام در مقايسه با ساير بازارهاي سرمايه گذاري بازاري 
مناسب، قابل اعتماد و مفيد براي سرمايه گذاري باشد. 
وي با اش��اره به داليل تاثيرگذار در ورود شاخص بورس 
به روند اصالحي شديد گفت: افراد و مسووالن كه با نيت 
خير و از روي دلسوزي اقدام به تصميم گيري و دخالت در 
معامالت بازار كردند به شدت بر روند بازار تاثيرگذار بودند 
و باعث شدند تا بازار از مسير اصلي معامالت خود خارج 
شود. عظيمي براي توصيه به سهامداران گفت: اكنون و در 
وضعيت فعلي نمي توان توصيه دقيقي را به سهامداران كرد 
اما بهتر است سرمايه گذاران با دقت بيشتري اقدام به ورود 
سرمايه هاي خود در بازار كنند و از اين فرصت ها نهايت 
استفاده را داشته باشند. عضو شوراي عالي بورس اظهار 
داش��ت: بازار اكنون قابل پيش بيني نيست و بهتر است 
اقدامي براي ايجاد تعادل بخشي در بازار از طريق انتشار 
و ورود اخبار مثبت به بازار پيش آيد تا از اين طريق روند 
معامالت تغيير كند.  شنبه شب و بعد از جلسه شوراي عالي 
بورس محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار از تصويب چهارموضوع مهم خبر داد. تغيير 
دامنه نوسان از جمله تصميمات مهم جلسه بود و قرار بر 
اين است تا دامنه نوسان خريد و فروش سهام از روز شنبه 

۲۵ بهمن ماه به منفي دو و مثبت ۶ درصد تغيير كند.

 عرضه صكوك اجاره
  ۳۰ هزار ميليارد ريالي شستا

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه در گفت وگو با سنا گفت: در سنوات 
گذشته، تأمين مالي از طريق اوراق بدهي، اكثراً با معرفي 
ركن ضامن بانك��ي صورت پذيرفته و در اغلب موارد نيز 
بانك ها پس از تأييد بانك مركزي ضمانت اوراق بدهي 
را بر عهده مي گرفتند. ابوترابي ادامه داد: اين موضوع در 
عمل منجر به وابسته شدن فرآيند تأمين مالي از طريق 
بازار سرمايه به تأييد مراجع ذي صالح در بازار پول شده و 
عالوه بر آن به دليل پرداخت كارمزد، براي باني هزينه بر 
مي شد و تنها امكان قانوني در نظر گرفته شده براي اغلب 
باني��ان اوراق در صورت عدم معرفي ركن ضامن بانكي، 
توثيق اوراق بهادار با رعايت ضوابط مربوطه بود. از اين رو 
با هدف تسهيل تأمين مالي در قالب انتشار اوراق بهادار 
بدهي، هيات مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار 
در سوم ارديبهشت ۹۹ شرايط انتشار اوراق بدهي بدون 
استفاده از ركن ضامن را تصويب كرد. وي تصريح كرد: 
مطابق با مصوبه هيات مديره س��ازمان، چنانچه باني از 
جمله شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
 BBB تهران يا فرابورس ايران باشد با كسب رتبه اعتباري
به باال و با رعايت ش��رايط مربوطه، مجاز به انتشار اوراق 
بهادار بدهي بدون ضامن خواهد بود مديرعامل شركت 
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه اظهار داشت: در 
همين راستا شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي به 
عنوان يكي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران، قصد دارد بخش��ي از منابع مالي مورد نياز 
جهت بازپرداخت بدهي هاي خ��ود را از طريق فروش و 
اجاره به شرط تمليك بخشي از سهام تحت تملك خود 
در شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين، بدون استفاده از 
ركن ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباري تهيه شده 
توسط شركت رتبه بندي اعتباري پايا تأمين كند. ابوترابي 
توضيح داد: بر اساس مدارك ارايه شده در اين خصوص، 
شركت رتبه بندي اعتباري پايا با در نظر گرفتن داده هاي 
كمي )صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي مستخرج از آن( 
و ويژگي هاي كيفي )ارزيابي هاي مربوط به فعاليت هاي 
شركت، حاكميت شركتي، محيط عملياتي، تأمين مالي 
و س��وابق آن، تجزيه و تحليل فضاي كالن اقتصادي و 
 +A كسب و كار صنعت مربوطه( رتبه اعتباري بلندمدت
با دورنماي باثبات و رتبه اعتباري كوتاه مدت A۱ با درجه 
سرمايه گذاري را به شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
تخصيص داده است. وي افزود: براساس واژه نامه تعاريف 
ش��ركت رتبه بندي اعتباري پاي��ا، در اين طبقه از رتبه 
اعتباري بلندمدت، ظرفيت ايفاي تعهدات مالي در سطح 
بااليي قرار دارد و دورنماي باثبات نيز بدين معني است 
كه احتماالً رتبه اعتباري در آينده قابل پيش بيني، تغيير 
نخواهد كرد. ابوترابي گفت: همچنين شركت رتبه بندي 
اعتباري پايا با بررسي هاي مربوط به ساختار مالي شركت، 
جريان هاي نقدي مربوط به اوراق )شامل اصل و فرع( طي 
عمر آن و بررسي وضعيت دارايي پايه اوراق، رتبه اعتباري 
A+ با درجه سرمايه گذاري را به اوراق اجاره در دست انتشار 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي اختصاص داده 
است. وي با بيان اينكه رتبه بندي اعتباري اوراق بهادار 
اظهارنظري آينده نگر درباره شايستگي اعتباري ناشر 
با توجه به تعهد مالي معين اس��ت، افزود: در رتبه بندي 
اوراق بهادار مواردي مانند توانايي بازپرداخت جريانات 
نقدي مربوط به اصل و فرع اوراق در سررسيدهاي معين، 
شايستگي اعتباري اركان، شرايط قرارداد، اولويت اوراق 
بهادار نسبت به ساير تعهدات و وضعيت وثايق اوراق بهادار 
مورد توجه قرار مي گيرد. او گفت: اوراق مذكور در قالب 
عقد اجاره به شرط تمليك به مبلغ ۳۰ هزار ميليارد ريال، 
۴ ساله، با نرخ ۱۸ درصد و با پرداخت اجاره بها به صورت 
۶ ماهه، از طريق شركت كارگزاري صبا تأمين به عنوان 
عامل فروش و با استفاده از خدمات شركت تأمين سرمايه 
امين   به عنوان متعهد پذيره نويس و بازارگردان توسط 
شركت واسط مالي ارديبهشت دوم )با مسووليت محدود( 

در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد. 

 دخالت دولت
بورس را به اين روز انداخت

علي بابايي كارنامي، سخنگوي كميسيون اجتماعي 
مجلس در مورد وضعيت اين روزهاي بازار بورس اظهار 
كرد: بورس براي حاكمي��ت و جامعه، تجربه جديدي 
بود، فراز و نش��يب هاي ب��ازار ب��ورس از يك طرف بي 
تدبيري هاي دولت را تشديد كرد. مردم ما در مقطعي 
نس��بتا كوتاه از همين بازار س��رمايه ك��ه  امروز زمين 
خورده است، س��ود مي بردند. سخنگوي كميسيون 
اجتماعي مجلس با بيان اينكه ه��ر جا بحث عرضه و 
تقاضا مطرح است، فرد سرمايه گذار نبايد هميشه توقع 
سود داشته باش��د، اظهار كرد: ماجراي بورس در ايران 
زماني متفاوت شد كه به دخالت دولت در بازار سرمايه 
برخورديم. دولت ش��ركت هاي تازه كار، شركت هاي 
خصوصي، كارگزاري هاي غيردولتي و... را بازارگرداني 
كرد. وي افزود: اگر بازار س��رمايه روند طبيعي خود را 
پيش مي گرفت و هيچ كس از بيرون آن را سازمان دهي 
نمي كرد، اين اتفاقات نمي افتاد و اگر هم مي افتاد شبيه 
همه سودها و زيان   بازارهاي مختلف بود. وقتي از دخالت 
دولت حرف مي زنيم، به طور مشخص از افشاي اطالعات 
و خلق رانت اطالعاتي حرف مي زنيم. اين ماجرا باعث 
سوءاستفاده بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار 
سرمايه شد. نماينده مردم ساري در مجلس در توصيه اي 
به سهام داران گفت: پيشنهادم به سرمايه گذاران اين 
اس��ت كه خويشتن دار باش��ند و در هر صورتي به بازار 
سرمايه اعتماد كنند. بورس هنوز بستري براي مديريت 
مالي و سرمايه گذاري است. از سرمايه گذاران مي خواهم 
صبر پيشه كنند و منتظر جبران دولت بمانند. اميدواريم 
با تشديد نظارت هاي مجلس، اعتماد مردم به بازار بورس 
را برگردانيم. به نظر من، آينده بورس آينده مثبتي است. 
بابايي كارنامي در پايان در مورد پيگيري هاي مجلس 
از بازار بورس گف��ت: اميدواريم اين پيگيري ها منجر 
به به شفاف سازي عملكرد بازار سرمايه شود. مجلس 
همچنين برخورد قضايي با افراد ذي نفوذ يا كساني كه 

رانت اطالعاتي افشا كردند را در دستور كار دارد.

 كالف سردرگم 
وراث سهام عدالت

محمدرضا پوررضايي، مشاور اجرايي سهام عدالت در 
شركت سپرده گذاري مركزي گفت: در شرايط عادي 
اگر كس��ي از دنيا برود، وراث پ��س از گذراندن مراحل 
انحصار وراثت مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان 
دولت، سهام متوفي را به ارث ببرند. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر هيچ روشي براي انتقال سهام عدالت متوفيان 
وجود ندارد، ادامه داد: اما براي سهام عدالت به دليل شيوع 
كرونا، انتقال سهام عدالت به وراث در دفاتر پيشخوان 
متوقف شده و قرار است س��امانه اي ايجاد شود تا پس 
از آنكه كارهاي انحصار وراثت انجام شد، مدارك در آن 
سامانه بارگذاري شود. سپس تمام مدارك به قوه قضاييه 
ارسال مي شود و وضعيت وراث مشخص مي شود و ما 
نهايتاً كار تقسيم سهام را انجام مي دهيم؛ اين يك فرآيند 
الكترونيكي كامل است. مشاور اجرايي سهام عدالت با 
اشاره به دليل راه نيفتادن اين سامانه گفت: كارهايي را 
كه ما بايد انجام دهيم كامل است، اما كارهايي كه ساير 

ارگان ها بايد انجام دهند هنوز به اجرا نرسيده است.

 نوسانات اقتصادي 
چالش سازمان بورس

سعيد اسالمي بيدگلي، عضو ش��وراي عالي بورس در 
گفت وگو با سنا به مشكالتي كه نهاد ناظر بازار سرمايه با 
آن روبه رو است، اشاره كرد و گفت: همه ما مي دانيم كه 
بازار سرمايه طي ۲ سال اخير فراز و فرود زيادي داشته 
و مهم ترين موضوع يا تحول اين بازار هم افزايش ضريب 
نفوذ در سطح جامعه است. وي افزود: بازار بسيار بزرگ 
شده و نوسانات اقتصادي كالن كشور از مهم ترين عوامل 
نوسانات بازار سرمايه به شمار مي رود. البته اين نوسانات 
در اختيار مجموعه اركان بازار سرمايه و رييس سازمان 
بورس اوراق بهادار هم نيست، اگر چه كه رييس سازمان 
بايد بتواند به نفع بازار سرمايه قوانين و مقررات را تا جايي 
كه امكان دارد تغيير دهد، اما به طور كلي چالش ادامه دار 
بودن نوسانات اقتصادي از جمله مهم ترين چالش هاي 
سازمان بورس اوراق بهادار، مجموعه بازار سرمايه كشور 
و سرمايه گذاران اس��ت. عضو شوراي عالي بورس بيان 
كرد: موضوع حائز اهميت بعدي، اين اس��ت كه رييس 
جديد در دوره اي منصوب ش��د كه ب��ازار يك صعود و 
نزول بسيار بزرگ را پشت سر گذاشته و هيجانات رواني 
هنوز به نسبت زياد است و كنترل اين هيجانات نياز به 
سياست گذاري در سطح ريز ساختار بازار دارد و اين امر، 
كمي كار را پيچيده مي كند. اسالمي بيدگلي با اشاره به 
نزديكي زمان انتخابات ابراز داشت: بازار سرمايه اين روزها 
اهميت ويژه اي پيدا كرده و از همين رو، اظهارنظرهاي 
سياسي گروه ها و افراد مختلف سياسي را شاهد خواهيم 
بود. اين موضوع يك چالش براي رييس سازمان در جهت 
تدوين قوانين و مقررات است چرا كه در سال هاي گذشته 
معموال نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و نهادهاي مختلف 
اينگونه ريز و جزيي نسبت به بازار اظهارنظر نمي كردند. 
بايد توجه داشت هر اتفاقي كه منجر شود وزن تخصصي 
تصميم گيري كاهش پيدا كند در بلندمدت حتما به بازار 
سرمايه آس��يب جدي وارد مي كند. عضو شوراي عالي 
بورس به سمت و س��وي بازار تا پايان سال اشاره كرد و 
گفت: تحليل بازار و پيش بيني آن كاري دشوار است زيرا 
بخشي از مردم نگاه كوتاه مدتي در بازار دارند و البته بازار 
تحت تاثير اقتصاد كالن و سياست است. مساله انتظارات 
در مورد نرخ برابري ارز و همچنين تكليف نامعلوم بودجه، 
بازار س��رمايه را در انتظار گذاشته است، اما به طور كلي 
بازار سهم هايي داردكه ارزشمند هستند و گزارش هاي 
مطلوبي از شركت ها به بازار منعكس مي شود. در مجموع، 
فرصت سرمايه گذاري زيادي در بازار وجود دارد اما اخبار 
سياسي و انتظارات ارزي مي تواند در برخي از بخش ها 

فرصت سرمايه گذاري را كمرنگ كند.

»تعادل« وضعيت مصوبات شبانه بازارسهام را بررسي مي كند

بورسبامصوباتشبانهتغييروضعيتميدهد؟

بورس كاال مرز بين رانت و گران فروشي است
بورس كاال به آرامي در حال به دس��ت آوردن جايگاه 
خود در اقتصاد كش��ور اس��ت و نق��ش آن در اقتصاد 
كشور در حال پر رنگ تر شدن نسبت به گذشته است 
و بررسي روند معامالت صورت گرفته در تاالر اين بازار 
بيان كننده اين موضوع است. بر اساس آمارها از ابتداي 
سال ۹۹ تا ۱۰ بهمن ماه سال جاري در بازار فيزيكي 
بورس كاال كه ش��امل محصوالت صنعتي و معدني، 
كشاورزي، پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي، بازار فرعي 
اموال غيرمنقول و طال مي شود، ۲۷ ميليون و ۹۷۸هزار 
ت��ن كاال به ارزش ح��دود ۲۴۰هزار ميلي��ارد تومان 
معامله شده كه از نظر حجم نسبت به سال گذشته ۲۶ 
درصد و از نظر ارزش ۱۱۳ درصد رش��د داشته است. 
حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران در 
گفت وگو با بورس نيوز در خصوص جايگاه بورس كاال 
در بازارسرمايه اظهار داشت: اگر نگاه قانوني به جايگاه 
بورس كاال داشته باشيم، بورس كاال بازاري متشكل 
براي اتصال بنگاه ها به يكديگر است. در قانون، »بورس 
كاال محلي بر مبناي عرضه و تقاضا كه در آنجا كشف 
قيمت صورت مي گيرد«، تعريف شده است. قوانيني 
هم پش��توانه بورس كاال هس��تند؛ غير از قانون سال 
۸۴، قوانين ديگري مانند ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها 
در مورد اين بازار تعريف ش��ده كه اعالم كرده »دولت 
مكلف است كاالي پذيرفته ش��ده در بورس را از نظام 

قيمت گذاري خارج كند«.
پذيرش و عرضه هر كااليي در بورس كاال مشروط به 
موافقت و تاييد هيات پذيرش بورس كاال است. قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توس��عه اي كشور مي گويد 
كاالهايي كه در بورس هاي كااليي معامله مي شوند، 
برمبناي س��ازوكار همان بورس ها معامله مي ش��ود. 
تفاوت بازار متش��كل با بازار غير متش��كل هم در اين 
است كه در بازار متشكل، آداب ورسومي براي ورود و 
فعاليت در اين بازار وجود دارد. در تعريف ديگري هم 
از بورس كاال مي توان گفت »بورس كاال مرز بين رانت 

و گران فروش��ي« است؛ در بورس كاال، بايد به قيمتي 
برس��يم كه نه گران باشد و نه رانتي نصيب خريداران 
كند اما؛ اينكه در اين مرز چه مقدار جابه جا ش��ويم و 
به كدام س��مت حركت كنيم، بستگي به مولفه هاي 
عرض��ه و تقاضا دارد؛ كاهش تقاض��ا، قيمت كاالها را 
هم به سمت كاهش سوق خواهد داد و بالعكس. براي 
اجتناب از گران فروش��ي بايد عرضه و تقاضا در بستر 
بورس كاال واقعي و متعادل باشد. روند اين بازار هميشه 
باثبات نيست و برخي مولفه هاي اقتصادي مانند نرخ 
ارز، عرضه و تقاضا و تغييرات فصلي و روش فروش كاال 
مي تواند اين مرز را جابه جا كند. در حال حاضر، جايگاه 
بورس كاال در اقتصاد ملي ما به ش��دت تقويت شده و 
دليل اين اتفاق مثبت هم اين است كه هرچه مي گذرد، 
بنگاه هاي توليدي تمايل بيشتري به پذيرش كاالهاي 
خ��ود در ب��ورس كاال دارند. درگذش��ته، محصوالت 
فوالدي و پتروشيمي در بورس كاال عرضه مي شد اما؛ 
هم اكنون، صاحبان بسياري از صنايع مثل سيمان و 
محصوالت كشاورزي، متقاضي پذيرش محصول خود 

در بورس كاال هستند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه امكان عرضه كاالهاي 
جديد در ب��ورس وجود ندارد اظهار داش��ت: در همه 
جاي دنيا، بورس هاي كااليي محلي B۲B هستند و 
كاالها بين كسب وكارهاي مختلف، معامله مي شوند. 
در بورس كاال در مرحله اول يك بازار مستمر و شفاف 
در حوزه بازار نقد براي كاالها ايجاد مي شود و در مراحل 
بعدي، ابزارهايي مثل فيوچرز و سلف و ... ايجاد خواهد 
شد كه پوشش ريسك باش��د و در بورس هاي كاالي 
جهاني هم همين وضعيت مص��داق دارد. مذاكراتي 
با ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران براي 
عرضه گندم در بورس در دست انجام بوده ضمن آنكه 
تمام زيرس��اخت هاي ورود برنج به بورس كاال آماده  
اس��ت. ويژگي ديگر بورس هاي كااليي اين است كه 
بايد كاالهاي همگن در آن معامله ش��وند؛ در بورس 

اوراق بهادار و س��هام، هر شركتي كه عرضه مي شود، 
بايد به واحدهاي برابر تقس��يم شود و تمام واحدهاي 
يك شركت )تمام سهم هاي يك شركت( با يكديگر 
برابر هستند و اگر دو ش��خص متفاوت سهامدار يك 
شركت واحد باشند، هيچ تفاوتي بين سهامشان وجود 
ن��دارد؛ بنابراين در بورس كاال تالش مي ش��ود حتي 
كاالهاي غير همگن هم به صورت همگن عرضه شوند 
و كاالهاي غيراستاندارد، به راحتي قابليت معامله در 

بورس كاال را ندارند.
مديرعامل بورس كاال درخصوص عرضه هاي غيرهمگن 
در بورس ه��اي كااليي جهان مي گوي��د: در هلند نيز 
كه روش كش��ت براي گل را از ابتدا تعريف كرده اند  از 
زمان توليد تا برداش��ت و عرضه، طوري طراحي شده 
كه واحدهاي يكساني از كاال را داشته باشند؛ بنابراين 
استانداردس��ازي ص��ورت گرفت��ه و همه آنج��ا را به 
عنوان جايي كه واحده��اي همگني را توليد مي كند 
مي شناسند. بورس هاي كااليي نقش ديگري هم دارند 
كه وقتي همگن سازي را به وجود مي آورند زيرساختي 
را فراهم مي كنند تا معامالت در سطح جهاني هم شكل 
بگيرد و اگر بتوانند كاالي همگني را به دنيا معرفي كنند 
و بازاريابي خوب��ي نيز صورت بگيرد، مي توانند مرجع 
جهاني براي بعضي از كاالها باشند. كاري كه در بورس 
كاالي ايران قصد اجراي آن را داريم و در نظر داريم در 
مورد قير چنين فرصتي فراهم گ��ردد. در اين زمينه 
اقداماتي انجام شده و بايد تالش شود تا معامالت آتي 
قير هم راه اندازي شود تا شايد اين هدف ما محقق گردد. 
بورس كاال از جهت آماري هم روند رو به رشدي داشته 
به گونه اي كه در سال گذشته، ۲۲ ميليون تن كاال در 
بورس كاال معامله شده اما؛ از ابتداي سال جاري تاكنون 
نزديك به ۲۸ ميليون تن كاال در حوزه پتروش��يمي و 
فوالد و... مورد معامله قرارگرفته است. ما هر دوره هاي 
بعد از التهاب بازارها، يك ركود نسبي را تجربه مي كنيم و 
با تكيه بر تجربيات قبلي، تالش شده به سراغ محصوالت 

كش��اورزي هم برويم و در سال هاي اخير محصوالت 
كشاورزي كه حساسيت كمتري نسبت به قيمت آنها 
وجود داشت، ازجمله زعفران و زيره و... وارد بورس كاال 
شد؛ معتقدم زمان تمركز بر عرضه محصوالت كشاورزي 
در بورس كاال است و مذاكراتي با شركت مادر تخصصي 
بازرگاني دولتي اي��ران )GTC( براي عرضه گندم در 

بورس در دست انجام است. 
اين مقام مسوول ادمه مي دهد: براي عرضه مسكن در 
بورس كاال، زيرساخت مقرراتي نداشتيم كه مقررات 
الزم تصوي��ب و اجراش��ده و االن هم اين م��ورد روند 
مناس��بي دارد. متقاضيان خوبي هم وجود دارند كه 
به صورت فيزيكي اقدام به عرضه مسكن در بورس كاال 
كنند. اما راه اندازي بورس مسكن بستگي به تقاضاي 
بازار و نظر سياست گذار دارد و در دوره اي تصور همگان 
بر اين بود كه براي خيلي از كاالها مي توان بورس مجزا 
تأس��يس كرد تا اهميت آن كاال را در بازار سرمايه هم 
پررنگ كنيم؛ براي مثال اگر فرابورس نبود امكان تمركز 
بر شركت هاي sme نبود يا بدون بورس انرژي، شايد 
تمركزي بر معامله برق از طريق بازار وجود نداش��ت و 
بورس انرژي در حوزه برق و صادرات انرژي موفق هم 
بود. معتقدم بورس ها نبايد از رقابت بترس��ند و هرچه 
تع��داد بورس ها افزايش يابد، رقاب��ت در حوزه بورس 
هم بيشتر خواهد شد. در بورس كاال سعي مي كنيم با 
افزايش كاالهاي پذيرش شده از بورس انرژي بزرگ تر 
شويم و ... اين رقابت، خوب و سازنده است. اگر بورس 
مسكن هم شكل بگيرد، بورس كاال هم به حركت مي آيد 
تا در راه اندازي بورس مسكن نقش داشته باشد. نبايد 
از رقابت ترسيد؛ اگر قصد فراهم كردن زيرساخت هاي 
رقابت راداريم، نبايد از رقابت بترسيم. شخصاً از تأسيس 
بورس هاي تخصصي نگراني و دغدغه اي ندارم و معتقدم 
هرچه بيشتر بورس هاي تخصصي تشكيل شوند، بازار 
سرمايه هم توسعه بيشتري خواهد يافت و رقابت هم 

در بورس ها افزايش پيدا مي كند. 
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گروه راه و شهرسازي|
از نخس�تين روزه�اي آغاز فعالي�ت مجلس 
يازدهم تاكنون، عباس آخوندي، وزير س�ابق 
راه و شهرسازي به دليل رويكرد و عملكردش 
نسبت به مقوله مسكن مهر، از سوي نمايندگان 
مجلس جدي�د، نه تنها آم�اج انتقادها كه گاه 
در مظ�ان اتهام نيز ق�رار گرفته اس�ت. البته 
او در هم�ان روزهاي نخس�ت حم�ات عليه 
عملكرد خود طي نامه اي به محمدباقر قاليباف، 
ريي�س مجلس درخواس�ت كرد ت�ا در صحن 
ي�ا كميس�يون هاي تخصصي مجل�س حاضر 
ش�ده و درباره اين انتقادات توضيح دهد. اين 
درخواس�ت تاكنون اجابت نشده است، با اين 
حال، ديروز آخوندي بار ديگر با انتشار نامه اي 
موجزت�ر در صفحه ش�خصي خ�ود در فضاي 
مجازي، خواس�تار حض�ور در مجلس ش�د و 
تصريح كرد: با توجه به اعام آمادگي رس�مي 
اينجانب براي ارايه توضيح به مجلس شوراي 
اسامي، »طرح ابهام هايي كه گاهي توهين آميز 
همراه با اي�راد اتهام آش�كار« ب�ه اينجانب و 
همكارانم اس�ت، غيراخاق�ي و غيرمنصفانه 
اس�ت. آخوندي همچنين، در پيامي تلگرامي 
نوشت: »پاسخگوبودن مسووالن اصل بنيادين 

دموكراسي است.«

وزير سابق راه و شهرسازي ديروز در نامه اي خطاب 
به رييس مجلس يازدهم نوش��ت: پي��رو نامه مورخ 
22 مرداد 99 با توجه به گذشته 6 ماه از آن، تاكنون 
فرصتي براي اينجانب در صحن علني مجلس شوراي 
اس��امي يا كميس��يون هاي تخصصي ب��راي ارايه 
توضيح درباره سياست هاي اتخاذي مسكن در دوره 
تصدي اينجانب تعيين نش��ده است. از سوي ديگر، 
به طور م��داوم و مرتب ابهام هايي از س��وي تعدادي 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي به نام برخي 
كميسيون ها در رس��انه ها طرح مي گردد. بي گمان، 
با توجه به اعام آمادگي رس��مي اينجانب براي ارايه 
توضيح به مجلس شوراي اسامي، طرح ابهام هايي 
كه گاهي توهين آميز يا همراه با ايراد اتهام آشكار به 
اينجانب و همكارانم است، غيراخاقي و غيرمنصفانه 

است.

    متن نامه 22 مرداد آخوندي به قاليباف
آخوندي همچنين ديروز متن نامه 6 ماه پيش خود 
به قاليباف را منتشر كرد. او در آن نامه نوشته است: 
اخيرا تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اس��امي و برخي ابهام هايي را درباره سياست هاي 
حوزه مسكن در دوره تصدي اينجانب در وزارت راه و 

شهرسازي طرح كرده اند. 
هر چند اينجانب بارها در كميس��يون هاي ذي ربط 
مجلس شوراي اسامي همچنين صحن علني مجلس 
بارها پاسخگوي سوال هاي نمايندگان بوده ام و همواره 
آنان ار پاسخ اينجانب قانع نشده و حتي يك بار هم با راي 
منفي مجلس مواجه نبوده ام و افزون بر اين، اينجانب 
پنج بار از مجلس محترم راي اعتماد گرفته ام. دوباره 
به عنوان وزير معرفي شده و سه بار به عنوان پاسخ به 
استيضاح، راي موافق نمايندگان محترم مجلس را به 
همراه داشته ام. طبيعت تغيير شرايط عمومي كشور، 
تغيير گرايش سياسي اكثريت مجلس يا تغيير دولت 

بازنگري در سياست هاست. تا اينجاي بحث ايرادي به 
موضوع نيست. اساسا صحنه سياست، ميدان كارزار 
سياست هاي مختلف و نقد آنهاست و اگر چنين نباشد، 
نشان از خمودگي جهان سياست و بن بست سياست 
ورزي در كشور است. ليكن، اين موضوع به معني لكه دار 
ساختن چهره مديران پيشين يا از آن سياه تر، بي اعتبار 
كردن مجلس شوراي اسامي نيست. دوستان به جاي 
نفد سياس��ت، نقد فردي مي كنند؛ و به نحوي طرح 
موضوع مي كنند كه گويي كش��ور اساسا فاقد اركان 
حكمراني چون رهبري، رياست جمهوري، دولت، قوه 

قضاييه، مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بوده است. 
وزيري به تنهايي پنج سال فعال مايشا بوده، كشور رها 
بوده و وي هر چه خواس��ته عمل كرده است. انگار نه 
انگار كه در اين مدت همه ساله قانون بودجه به تصويب 
رسيده و برنامه شش��م نيز از سوي مجلس تصويب و 
اباغ  و طي آن برنامه مسكن و شهرسازي نيز منظور 

شده است.  
گويي در طول اين مدت تمام اركان نظارتي از جمله 
مجلس شوراي اسامي كه نظارت بر عملكرد دولت 
و وزي��ران را بر عه��ده دارد، كا در تعطيات به س��ر 
مي برده اند. آن هم وزيري را زير س��وال مي برند كه در 
ط��ول 62 ماه وزارت حتي ي��ك كارت زرد از مجلس 

دريافت نكرده است.
 هم شما و هم من و هم ديگر مديران سال ها در اين نظام 
كار كرده ايم، متهم كردن مديران ارش��د كشور بدون 
استثنا قانوني و بي اعتبار كردن مجلس پيشين، موجب 
بي اعتبارسازي نمايندگان فعلي و مجلس يازدهم نيز 
مي شود.  من طي همين نامه خدمت شما رسما اعام 
مي كنم كه جهت توضيح سياست هاي اتخاذي پيشين 
و انطباق آنها با قانون اساس��ي، سياست هاي اباغي و 
ساير قانون هاي مرتبط، آمادگي دارم كه هم در صحن 
علني مجلس و هم در جلسه كميسيون هاي مرتبط 
مجلس، اعم از كميس��يون عم��ران، برنامه يا اقتصاد 

شركت كنم و به پرسش نمايندگان محترم پاسخ دهم. 
خواهشمندم موضوع را در هيات رييسه محترم مجلس 

طرح و نتيجه را به اينجانب اعام فرماييد.

    دردسرهاي ميراث مسكني احمدي نژاد
طرح ساخت حدود 4 ميليون مسكن مهر كه نيمي از 
آنها روستايي و نيم ديگر شهري بودند، با هدف تامين 
سرپناه براي اقشار آسيب پذير و نيازمند در دولت نهم 
اس��تارت خورد. اين طرح تاكنون پايان نيافته است 
كه داليل متعددي دارد. داليلي كه همواره از سوي 
منتقدان آن مطرح ش��ده است. به اعتقاد بسياري از 
كارشناسان اقتصادي، طرح مسكن مهر باعث تزريق 
پول پرقدرت به اقتصاد ايران ش��د و به همين دليل 
تعادل نسبي در نظام بانكي و در پي آن توقف نرخ تورم 
حدود 20 درصد را بر هم زد و منجر به فوران دوباره 
نرخ تورم در سال هاي پاياني دهه 1380 و اوايل دهه 
1390 شد و از همين رو، جهش هاي قيمتي مسكن 
در سال هاي 86، 89، 90 و 91 را بايد در ناترازي هاي 
حاصل از اجراي اين طرح شتاب زده دولتي ريشه يابي 
كرد. از نظر فني و مهندسي نيز طرح مسكن مهر فاقد 
پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي الزم بود به گونه اي كه 
گفته مي شود برخي از مكان هاي ساخت مسكن مهر 
صرفا با نگاهي س��طحي، از فراز آس��مان و از درون 
هليكوپتر تعيين شده است، به همين دليل اغلب آنها 
فاقد زيرساخت هاي شهري الزم همچون، درمانگاه، 
كانتري، مدرس��ه، كوچه و خيابان و... هستند. اين 
مسائل نيز دست به دس��ت هم داده اند تا با گذشته 
بيش از يك دهه از آغاز اين طرح، همچنان برخي از 
پروژه هاي مسكن مهر به متقاضيان آن تحول نشوند.

عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي از همان 
آغاز فعاليت خود در اين وزارتخانه به صراحت اعام 
كرده بود كه با طرح مسكن مهر مخالف است. او حتي 
حدود يك سال پيش در پاسخ به برخي از منتقدان 

خود گفت: »من اينقدر حريت و آزادگي داش��تم و 
دارم كه بگويم من با اين طرح مخالف بودم و هستم 
ولي چون تعهد دولت را تعهد حقوقي مي دانس��تم، 
تمام توان وزارت خانه را براي اتمام آن به كار گرفتم.«

در اين حال، يكي از مهم ترين موارد اختاف آخوندي 
و منتقدان��ش را بايد در تعداد پروژه هاي س��اخته و 
تكميل ش��ده مس��كن مهر در دولت هاي يازدهم و 

دوازدهم سراغ گرفت. 
به گفته آخون��دي 56 درصد كل س��اخت خانه ها، 
50 درصد تأسيس��ات زيربنايي و بيش از 80 درصد 
تأسيس��ات روبنايي پروژه هاي مسكن مهر در دوره 

مسووليت او انجام شده است.
علي نيكزاد، وزير مس��كن دولت دهم كه حاال جامه 
نايب رييسي مجلس يازدهم را نيز به تن كرده است، 
در پاس��خ به اين نكته كه دولت يازدهم، مسكن مهر 
را با چنددرصد پيشرفت تحويل گرفت، گفته است: 
»مسكن مهر 4 ميليون و 300 هزار واحد بود. از اين 
تعداد واحد مسكوني 2 ميليون و 120 هزار واحد در 
روستا ساخته شده كه تا پايان سال 92، يك ميليون 
و 600 هزار واحد آن تحويل متقاضيان ش��د و 530 
هزار واحد مسكن روستايي باقي مانده با 30 درصد 
پيشرفت تحويل دولت فعلي )يازدهم( شد. تنها كاري 
كه دولت تدبير و اميد براي تكميل اين واحدها بايد 
انجام مي داد تامين اعتبار براي ادامه روند ساخت از 

محل اقساط بازپرداختي مسكن مهر بود«.
نيكزاد در رابطه با وضعيت مس��كن مهر ش��هري در 
ابت��داي دولت يازدهم نيز گف��ت: »در دولت دهم از 
دوميلي��ون و 180 هزار مس��كن مهر ش��هري، يك 
ميليون و180 هزار واحد تحويل قطعي و الباقي نيز 
با پيش��رفت 70درصدي تحويل دولت يازدهم شد 
و اگر مس��ووالن مربوطه خوب عمل مي كردند كل 
پروژه هاي مس��كن مهر تا االن تحوي��ل متقاضيان 

شده بود«.

قاليباف درخواست آخوندي براي توضيح درباره مسكن مهر را 6  ماه بدون پاسخ گذاشته است

بي اعتنايي مجلس به وزير پاسخگو

بررسي طرح »جهش توليد و تأمين مسكن« كليد خورددر نشست علني پارلمان شهري پايتخت عنوان شد

راي پارلمان به ساخت ساالنه يك ميليون آپارتمان انتقاد هاشمي از دولت و مجلس
گروه راه و شهرسازي| نشست علني شوراي شهر تهران 
ديروز بار ديگر به فرصتي براي ابراز انتقاد محسن هاشمي 
از دولت و مجلس تبديل شد. رييس شوراي شهر از سويي 
از دولت خواس��ت تا به جاي مصوبات كاغذي و وعده هاي 
بي نتيجه، براي جبران كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي 
تهران گام عملي بردارد. هاشمي از سوي ديگر، اقدام مجلس 
در رد اليحه بودجه 1400 را مصداق دعواي سياسي خواند 
و از طرفين خواست تا در شرايط كنوني كشور اين دعواها 
به حداقل برسد. او همچنين در حاشيه نشست علني ديروز 
از احتمال تعطيلي برخي اصناف در آس��تانه عيد نوروز با 
هدف جلوگيري از ترافيك آخر سال خبر داد. هاشمي در 
دويست و هفتادمين جلسه شوراي شهر افزود: روز شنبه 
بخش دوم ناوگان عمومي خريداري شده توسط شهرداري 
رونمايي شد. هنوز تا از بين رفتن كمبود اتوبوس در تهران 
فاصله داريم و اين تعداد پاسخ گو نيست اما جاي تشكر دارد 
كه شهرداري با بودجه خود و با اوراق مشاركت، اين اقدام را 
انجام داده است. او تاكيد كرد: اميدوارم كه مسووالن دولتي 
به جاي مصوبات كاغذي و وعده هاي بي نتيجه، اقدامي عملي 
را انجام دهند. در حال حاضر 6 ماه تا آخر دولت باقي مانده 
و خواهش مي كنم كه جلس��ات ويژه با حضور وزير كشور 
تشكيل و بودجه حمل و نقل عمومي نيز تأمين شود. وي 
افزود: در آستانه سالروز پيروزي انقاب هستيم و مي دانيم 
كه مردم در دهه فجر امس��ال يكي از سخت ترين شرايط 
اقتصادي، ركود بورس، بيكاري و غيره را تجربه كردند و اگر 
از مردم انتظار داريم كه با اين وجود باز هم از نظام دفاع كنند، 
حداقل نبايد پيام هاي نااميد كننده ميان مردم ايجاد كنيم. 
رييس شوراي اسامي شهر تهران ابراز كرد:  رد اليحه بودجه 
از سوي مجلس نيز مصداق همين پيام هاي نا اميد كننده بود 
و تقاضا دارم كه اين دعواهاي سياسي را به حداقل برسانيم. او 
همچنين در پايان جلسه علني ديروز شورا با اشاره به شيوع 
كرونا و افزايش سفرهاي شهري در روزهاي پاياني سال گفت: 
ستاد كروناي تهران بايد به اين موضوع حساس شود و با توجه 
به اينكه با وجود پاندمي كرونا نمي توان از وسايل حمل و نقل 

عمومي براي كاهش بار ترافيكي استفاده كرد بايد براي حل 
ترافيك آخر سال فكر شود و در جلسه ستاد كروناي تهران 
حتمًا اين موضوع مطرح مي شود. به نظر مي رسد بعضي از 
اصناف و اداره ها بايد در آخر سال تعطيل شوند تا آخر سال 
شاهد افزايش كرونا در سطح ش��هر و كشور نباشيم. وي 
درباره حضورش در دوره بعدي شوراي شهر و كانديداتوري 
رياس��ت جمهوري گفت: هنوز قانع نشدم و اميدوارم قانع 
نشوم كه در انتخابات شورا و رياست جمهوري شركت كنم.

    مصوبات ديروز شوراي شهر تهران
به گزارش »تعادل«، در نشست علني ديروز شوراي شهر 
تهران، يك فوريت طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران 
با 16 راي موافق به تصويب رس��يد. اي��ن طرح در 6 محور 
در حوزه هاي مختلف مربوط به اجراي يكپارچه مديريت 
پسماند برنامه عملياتي و اجرايي در افق 20 ساله دارد. يك 
فوريت طرح »الزام شهرداري تهران به ايجاد اليه فعاليت هاي 
دانش بنيان و نوآورانه در شهر تهران«، نيز با 16 راي موافق 
تصويب ش��د. اعضاي شوراي شهر تهران همچنين ديروز 
در نشست علني خود به انتقال ماموريت HSE به سازمان 
مديريت بحران راي موافق دادند. عنوان اين س��ازمان به 
»سازمان مديريت بحران، ايمني و بهداشت محيط كار« 
در صورت موافقت تغيير مي يابد. حامد مظاهريان معاون 
 HSE شهردار با اشاره به اينكه در حال حاضر موضوع مديريت
مطرح است و ديگر دستگاه ها كار خودشان را انجام مي دهند 
اما مي خواهيم مديريت واحدي داشته باشند، تفكيكي ميان 
اين دو مساله بايد قائل بود. وي عنوان سازمان مديريت بحران 
را شناخته شده دانست و گفت: تغيير نام شايسته نيست اما 
شهرداري با كليت اين موضوع موافقت دارد.كليات اين طرح 
با 17 رأي موافق به تصويب رسيد. بر اساس اين گزارش، طرح 
»الزام شهرداري تهران با توجه به ظرفيت هاي گردش��گري 
در فرآيند بازنگري طرح تفصيلي ش��هر تهران و ايجاد اليه 
گردشگري در نق��شه هاي اي�ن طرح« نيز ديروز با 11 راي 

موافق به تصويب شوراي شهر رسيد.

نمايندگان مجلس شوراي اسامي در جلسه علني 
ديروز ب��ا 195 رأي موافق، چهار رأي مخالف و يك 
رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه 
م��اده 1 طرح »جه��ش توليد و تأمين مس��كن« را 

تصويب كردند.
به گزارش مهر، بر اساس اين مصوبه، دولت موظف 
است نياز س��االنه مسكن كش��ور را بر اساس اعام 
وزارت راه و شهرس��ازي مس��تند به مطالعات طرح 
جامع مس��كن در مناطق شهري و روستايي تأمين 
و به نح��وي برنامه ري��زي و اقدام كند ت��ا در چهار 
س��ال نخس��ت اجراي اي��ن قانون، س��االنه به طور 
متوس��ط حداقل ي��ك ميليون واحد مس��كوني در 
كشور براي متقاضيان واجد شرايط بر اساس قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 

25ارديبهشت 1387 توليد و عرضه شود.
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي همچنين در 
ادامه بررس��ي طرح جهش توليد و تامين مس��كن 
با عضويت وزير جهاد كش��اورزي در ش��وراي عالي 

مسكن موافقت كردند.
به گزارش ايرنا، ط��رح نمايندگان مردم در مجلس 
ش��وراي اس��امي ق��رار گرف��ت و نماين��دگان با 
175راي مواف��ق، 19 راي مخال��ف و 5 راي ممتنع 
از 228نماينده حاضر با پيشنهاد »عليرضاسليمي« 
نماينده مردم محات مبني بر عضويت وزير جهاد 

كشاورزي در شوراي عالي مسكن موافقت كردند.
بر اس��اس م��اده 2 طرح جه��ش تولي��د و تامين 
مسكن تركيب »ش��وراي عالي مسكن« به منظور 
برنامه ري��زي، سياس��ت گذاري، نظ��ارت و ايجاد 
هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در حوزه مسكن 

به اين شرح است: 
رييس جمه��ور )ريي��س ش��ورا(، مع��اون اول 
رييس جمهور )نايب رييس(، وزير راه و شهرس��ازي 
)دبير ش��ورا(، وزير نيرو، وزير كش��ور، وزير صنعت، 

معدن و تج��ارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل بانك مركزي، 

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
 رييس بنياد مس��كن انقاب اس��امي و يك نفر از 
اعضاي كميس��يون عمران مجلس شوراي اسامي 
به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس )به عنوان 
ناظر( از اعضاي ش��وراي عالي هستند كه بر اساس 
مصوبه مجلس، وزير جهاد كشاورزي به اعضاي اين 

شورا اضافه شد. 
در اين ح��ال، علي نيك��زاد، نايب رييس مجلس در 
جلسه علني ديروز مجلس و در جريان بررسي طرح 
جهش توليد و تامين مس��كن اظهار كرد: مس��كن 
مقوله فرابخشي اس��ت، بنابراين برنامه ريزي براي 
توليد مسكن بدون هماهنگي ملي و بسيج بخش هاي 
مختل��ف امكان پذير نيس��ت. در موضوع مس��كن 
امكان پذير نيست كه رييس جمهور در شوراي عالي 
مسكن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشيم كه 
كارها پيش رود. رييس جمهور بايد مديريت عالي را 
در ش��وراي عالي مسكن برعهده داشته باشد و وزير 
راه و شهرسازي هم به عنوان متولي اجراي اين كار 
و وزير نيرو در جهت تامين تاسيسات زيربنايي بايد 

اقداماتي انجام دهد.
وي تصريح كرد: وزير اقتصاد در شوراي مسكن اين 
وظيفه را برعهده دارد كه مباحث بانكي و مصوبات 
ش��وراي عالي پول و اعتبار را در اين جلسه پيگيري 
كند. ريي��س كل بانك مركزي نيز باي��د بانك ها را 
هماهن��گ و وزير كار ه��م بايد موض��وع بيمه ها را 
پيگي��ري كرده و رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
متولي اختصاص اعتبارات اس��ت. بنابراين بايد در 
تركيب شوراي عالي مسكن وزير نفت حضور داشته 
باشد تا بتواند تامين گازرساني به پروژه هاي مسكن 
را پيگيري كند و وزير كش��ور هم بايد حضور داشته 

باشد تا بحث مسكن و زمين را دنبال كند.

ارايه گواهي جعلي تست كرونا 
در پروازهاي خارجي

محمد اسامي، وزير راه و شهرسازي گفت: يك سري 
از مس��افراني كه از خارج كشور مي آمدند، گواهي هاي 
تست منفي كرونا با خود مي آوردند كه وزارت بهداشت 
متوجه شد كه برخي از اين گواهي هاي تست مربوط به 
برخي از كشورها، جعلي است. به گزارش فارس، اسامي 
در حاش��يه مراس��م افتتاح 105 پروژه راه آهن درباره 
گفته هاي نايب رييس مجلس مبني بر اينكه 25 درصد 
مسافراني كه وارد كشور مي شوند، كرونا مثبت هستند، 
اظهار ك��رد: من هم از اين گفت��ه نايب رييس مجلس 
متعجب شدم و به ايشان هم پيامك دادم. وي توضيح داد: 
قطعا بدون دارا بودن تست كروناي منفي بليت به مسافر 
فروخته نمي شود، اما يكسري از مسافراني كه از خارج 
كشور مي آمدند، گواهي هاي تست با خود مي آوردند كه 
وزارت بهداشت متوجه شد كه برخي از اين گواهي هاي 
تست مربوط به برخي از كشورها، جعلي است، از چند 
مسافر به صورت تصادفي تست مي گيرند كه از بين آن 
مسافران، 25 درصد آنها كرونا مثبت بوده اند و اينگونه 
بود كه موضوع 25 درصد مطرح شد، وگرنه طرح مطلب 
»كرونا مثبت بودن 25 درصد همه مسافران خارجي كه 

به ايران مي آيند« درست نبود.

كسب گواهي نامه 17025 
در 5 آزمايشگاه ميكروبي 

استان اصفهان
ش��ركت آب و فاضاب اس��تان اصفهان موفق به 
كس��ب گواهي نام��ه 17025 نس��خه 2017 در 
آزمايشگاه هاي ميكروبي سميرم، تيران وكرون، 
شهرضا، نجف آباد و تصفيه خانه آب باباشيخ علي 
ش��د. مدير مركز پايش و نظ��ارت بركيفيت آب 
وفاضاب شركت آبفا استان اصفهان گفت: پس از 
يكپارچه سازي شركت هاي آبفا شهري و روستايي 
برنامه هايي براي مديريت كيفيت آزمايشگاه ها در 
دستور كار قرار گرفت و پس از مميزي كارشناسان 
ش��ركت مهندسي آبفا كش��ور از آزمايشگاه هاي 
ميكروبي در استان اصفهان، گواهي نامه 17025 
نسخه 2017 به 5 آزمايشگاه در سطح استان تعلق 
گرفت . فهميه اميري در خصوص ش��اخص هاي 
الزم براي دريافت اين گواهي نامه اظهار داش��ت: 
شاخص هايي مانند روش هاي اجراي آزمون ها، نوع 
مواد اوليه، فضاي آزمايشگاه و تخصص كارشناسان 
مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت پس از مطابقت 
با استانداردها، 5 آزمايش��گاه ميكروبي در سطح 

استان موفق به دريافت اين گواهينامه شد.

 تحويل  مسكن  ملي
 براساس قيمت  تمام شده روز است

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه در حال حاضر نمي توان فرمولي براي تعيين قيمت 
مسكن ملي براي استان ها و شهرهاي مختلف داشت، 
گفت: عددي را اعام نمي كنيم تا ذهنيتي براي مردم 
ايجاد نش��ود اما مطمئن شوند كه قيمت مسكن ملي 
كمتر از قيمت واحدهاي شخصي ساز با شرايط يكسان 
خواهد بود. محمودزاده در گفت وگو با ايلنا درباره تعيين 
قيمت مسكن ملي تاكيد كرد: در طرح هايي مانند اقدام 
ملي مس��كن، زمين از طرف دولت تامين مي ش��ود و 
همچنين تسهيات هم از سوي دولت براي متقاضيان 
در نظر گرفته شده است اما ساخت با خود متقاضيان بوده 

كما اينكه اين رويه در ساير پروژه ها هم، جريان داشت.
محمودزاده افزود: اما مي دانيم كه سازنده بايد مصالح را 
با قيمت روز بازار خريداري كند و قرار نيست هيچ يك 
از مصالح و خدمات متفاوت از قيمت بازار در اين پروژه 
عرضه و استفاده شود. به همين دليل از روز اول قرار شد 
كه تحويل مسكن ملي براساس قيمت تمام شده باشد.

 مسووالن نبايد سيگنال 
افزايش قيمت مسكن  بدهند

فرهاد بيضايي، كارش��ناس مس��كن گفت: اظهارات 
تحريك كننده قيمت مسكن از سوي مسووالن پرديس 
مربوط به اين يك بار نيس��ت و س��ابقه دارد، بنابراين 
نقش اين اظهارات در افزايش قيمت مسكن بايد توسط 
نهادهاي نظارتي مشخص شود. بيضايي در گفت وگو 
با فارس با انتقاد از نحوه مديريت ش��ركت عمران شهر 
جديد گفت: اينكه مديرعامل يك ش��ركت دولتي در 
صحبت هاي خود براي افزايش قيمت مسكن پرديس 
زمينه سازي كند امر قابل تاملي است و بايد ديد به چه 
دليل اين مقام مسوول شركت عمران از زمزمه افزايش 
قيمت مسكن مهر در پرديس صحبت كرده است. اين 
كارشناس مسكن با اشاره به داليل مطرح شدن زمزمه 
افزايش قيمت مسكن هاي پرديس از سوي مديرعامل 
شركت عمران شهرهاي جديد اين منطقه، تاكيد كرد: 
به نظر مي رسد، شركت عمران شهرهاي جديد پرديس 
به واسطه در اختيار داشتن زمين هاي اين محدوده در 
افزايش قيمت مسكن پرديس ذي نفع است و همين 
امر تاش آنها براي افزايش قيمت را توجيه مي كند. وي 
در بيان اينكه رفتار شركت عمران شهر جديد پرديس 
كاسب كارانه  است، افزود: به لحاظ قانوني زماني كه يك 
شهر جديد به مرحله اي از بلوغ مي رسد كه شهرداري و 
فرمانداري در آن شكل مي گيرد، ديگر فعاليت شركت 
عمران شهر جديد معنا ندارد و اين شركت ها بايد پس از 
شكل گيري شهرداري ها منحل شوند. بر اساس اين خبر، 
روز 18 بهمن ماه سال 99، مهدي هدايت، مديرعامل 
ش��ركت عمران پرديس با بيان اينكه همزمان با اعام 
اين خبر زمزمه هاي گراني مسكن در شهر پرديس به 
گوش مي رسد، گفت: از قبل هم پيش بيني اين موضوع 
مي شد كه همزمان با اعام اين خبر قيمت ها افزايش 
يابد. اين اظهارات مديرعامل شركت عمران شهر جديد 
بازتاب منفي بسياري از سوي مردم به همراه داشته است.

كارت بليت قطارهاي حومه اي  
مترو و اتوبوس يكپارچه مي شود

سعيد رسولي، مديرعامل شركت راه آهن با همكاري 
ش��هرداري تهران كارت بليت يكپارچه سفر براي 
قطارهاي حوم��ه اي، مترو و اتوبوس هاي بي. آر. تي 

صادر خواهد شد.
به گزارش فارس، س��عيد رسولي ديروز در حاشيه 
مراسم افتتاح 152 پروژه راه آهن در جمع خبرنگاران 
با اشاره به افتتاح پروژه اتصال مترو تهران به ايستگاه 
راه آه��ن تهران، بيان كرد: در گذش��ته سياس��ت 
اشتباهي در ساخت ايستگاه هاي راه آهن در كشور 
دنبال مي شد و ايستگاه هاي راه آهن بيرون از شهرها 
ساخته مي شد. وي ادامه داد: تاش كرده ايم براي 
ايس��تگاه هاي راه آهن رش��ت و همدان محلي در 
داخل شهر در نظر گرفته شود تا ايستگاه هايي كه 
خارج شهر ساخته شده به داخل شهر منتقل شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اتصال پايانه مترو 
به ايستگاه راه آهن در دستور كار شركت راه آهن قرار 
گرفته است، اوليِن آن امروز در ايستگاه راه آهن تهران 
بود كه گالري ساخته شد و اتصال ايستگاه مترو به 
سكوهاي ايستگاه راه آهن برقرار شد تا سفر يكپارچه 
براي مس��افران محقق ش��ود. مديرعامل شركت 
راه آهن اظهار كرد: در شهر ري نيز اتصال راه آهن به 
ايستگاه مترو جوانمرد قصاب در حال اجرا است و 
اين پروژه را در مشهد هم داريم. رسولي تاكيد كرد: 
با همكاري شهرداري تهران كارت بليت يكپارچه 
سفر براي قطارهاي حومه اي، مترو و اتوبوس هاي 
بي آر تي صادر خواهد شد و بدين ترتيب مسافران 
قطارهاي حومه اي به راحتي در داخل ش��هر ادامه 

سفر مي دهند.

هر 10 روز يك اثر تاريخي تهران 
تخريب مي شود

علي اعطا، س��خنگوي شوراي اسامي شهر تهران 
گفت: حدوداً هر 10 روز يك بار خبر تخريب يكي 
از آثار ارزشمند شهر تهران را مي شنويم و در مقابل 
اين سس��تي و بي عملي در حال انجام، نياز به يك 

عزم جدي است.
اعطا در دويست و هفتادمين جلسه شوراي شهر طي 
تذكري گفت: سال گذشته شوراي شهر مصوبه اي 
مبني بر الزام ش��هرداري به اراي��ه اليحه حفاظت 
از ميراث معاصر تهران را داش��ت كه به موجب آن 
مقرر ش��ده بود كه در بازه زماني دو ماهه اليحه اي 
با رويكردهاي مقرر شده سياست هاي مالي و غيره 
اعمال ش��ود. وي افزود: اخيراً اقداماتي در معاونت 
شهرسازي شهرداري در اين باره در حال انجام است 
اما آنچه مشهود است، آن است كه با سرعت پيش رو، 

اين كار در اين دوره به سرانجام نخواهد رسيد.
سخنگوي شوراي شهر تصريح كرد: اين موضوع بر 
مبناي يكي از راهبردهاي طرح جامع تهران براي 
لزوم حفاظت از آثار تاريخي و معاصر ش��هر است و 
برند آقاي حناچي نيز همين موارد است. اين باعث 
شگفتي است كه در اين دوره با اين موضوع با اولويت 

دست چندم برخورد مي شود.
اعطا اظهار ك��رد: حدوداً ه��ر 10 روز يك بار خبر 
تخريب يكي از آثار ارزشمند شهر تهران را مي شنويم 
و در مقابل اين سستي و بي عملي در حال انجام، نياز 
به يك عزم جدي است. در غير اين صورت اين مدت 
باقي مانده نيز س��پري مي شود و اين مصوبه نيز به 

بايگاني مصوبات 20 سال اخير شوراها مي پيوندد.
وي تاكيد كرد: در رابطه با اين كار نبايد تعلل شود و 

شخص شهردار نيز بايد آن را پيگيري كند.

تشكيل »شوراي راهبردي بانوان« 
در حمل ونقل شهري

براي شناس��ايي توانمندي ه��اي مديريتي زنان و 
افزايش سهم آنان از پست هاي مديريتي در حوزه 
حمل ونقل و ترافيك، »ش��وراي راهبردي بانوان« 
تشكيل مي شود. به گزارش ايلنا، سيد مناف هاشمي، 
معاون ش��هردار تهران در نشست تجليل از بانوان 
شاغل در حوزه حمل ونقل و ترافيك با بيان اينكه با 
وجود نقش تعيين كننده بانوان در برهه هاي مختلف 
تاريخ��ي، در اعطاي پس��ت هاي مديريتي به آنان 
ضعيف عمل شده است، دستور تشكيل »شوراي 
راهبردي بانوان« در حوزه حمل ونقل و ترافيك را 
براي بررسي توانمندي هاي مديريتي و افزايش سهم 

آنان از پست هاي مديريتي صادر كرد. 
هاش��مي تاكي��د ك��رد: »شناس��ايي ويژگي ها و 
شايستگي هاي بانوان شاغل در هر حوزه، از حقوقي 
است كه اين قشر پرتاش و ارزشمند بر ذمه مديران 
دارند. از س��وي ديگر، بانوان شاغل نيز بايد بيش از 
پيش براي نشان دادن شايستگي خود تاش كنند؛ 
چراكه آنان عاوه بر وظايف ش��غلي، وظيفه مهم 
رسيدگي به خانواده و تربيت فرزندان را هم برعهده 
دارند.«  هاشمي با تاكيد بر اينكه بايد تابوي ذهني 
مردانه بودن حوزه حمل ونقل و ترافيك را بشكنيم، از 
مديران مجموعه حمل ونقل خواست ضمن قدرداني 
از زنان تاشگر و متخصص، مباحث و مشكات آنان 
را بشنوند و در اعطاي پست هاي مديريتي به آنان 

پيشقدم باشند. 
معاون ش��هردار تهران، تبيين نقش زنان در دوران 
مختلف تاريخي از صدر اسام تا انقاب اسامي و 
دفاع مقدس را داراي اهميت دانست و تصريح كرد: 
»مادران ايراني در دوران دفاع مقدس با گذشت از 
جان بهترين فرزندان زمانه، نقش خود را به زيبايي 
ايفا و ثابت كردند كه در انجام كارهاي خطير و سخت 
همپاي مردان عمل مي كنند.«  وي گفت: »بانوان ما 
پس از جنگ نيز گاهي در پست هاي مديريتي بسيار 
موفق عمل كردند و وظيفه ما اين است مسيري را كه 
حضرت امام )ره( براي انقاب و ارزشگذاري به بانوان 
ترسيم كرده بودند، به درستي بشناسيم و در همان 

مسير صحيح گام برداريم. «
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گوگل اطالعات معترضان به قتل 
»جرج فلويد« را به پليس داد

در زمان وقوع اعتراضات به قتل »جرج فلويد« در سال 
گذشته ميالدي، پليس شهر مينياپوليس با دريافت 
حكم قضايي از گوگل خواس��ت تا اطالعات معترضان 
را افشا كند و گوگل نيز با اين درخواست موافقت كرد. 
به گزارش مهر به نقل از تك كرانچ، قتل وحشيانه جرج 
فلويد سياه پوست توسط يك افسر پليس در ماه مي سال 
۲۰۲۰ باعث ش��د هزاران نفر در مينياپوليس و ديگر 
شهرهاي امريكا تظاهرات مسالمت آميز برگزار كنند. در 
مواردي اين تظاهرات به خشونت كشيده شد و پليس 
براي جمع آوري اطالعات گسترده از تظاهرات كنندگان 
به گوگل متوسل شد. بر اساس درخواست پليس، گوگل 
موظف بود اطالعات حساب هاي كاربري تمامي افرادي 
كه در مناطق جغرافيايي مدنظر نيروهاي امنيتي حضور 
داش��تند را افش��ا كند. پليس به خصوص خواس��تار 
دسترس��ي به اطالعات افرادي بود ك��ه در تاريخ ۲۷ 
مي يعني دو روز بعد از قتل فلويد در اطراف فروشگاه 
اتوزون دست به خشونت زدند. با افشاي اين موضوع 
گروه هاي مدافع حقوق مدني در امريكا هشدار دادند 
چنين درخواستي از گوگل غيرقانوني است و پليس 
نمي تواند به بهانه شناس��ايي معترضان يا افرادي كه 
دست به خش��ونت زده اند، اطالعات شخصي هزاران 
كاربر را كه در زماني خاص در منطقه اي خاص حضور 

داشته اند جمع آوري و بررسي كند.

وقتي اتاق  كنار گذاشته مي شود!
در اين مورد خاص عالوه بر منطق فوق، نكات ديگري 
نيز وجود دارد كه بر ضرورت اين مشاركت دهي تاكيد 

مي نهد:  
الف- مواد و بندهاي مختلف راجع به جايگاه مهم اتاق 
بازرگاني و وظايف و اختيارات آن و از جمله بند هاي »ب« 
و »ج« قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مبني 
بر: ب - ارايه نظر مشورتي در خصوص لوايح و طرح هاي 
مرب��وط با اتاق ج - همكاري با دس��تگاه هاي اجرايي و 
ساير مراجع ذي ربط به منظور اجراي قوانين و مقررات 

مربوط به اتاق«
ج- مواد ۲ و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كه 
به پيشنهاد اتاق بازرگاني طرح و در سال 139۰ مصوب 
شد و دولت را موظف نمود، در مراحل بررسي موضوعات 
مربوط به محيط كس��ب و كار براي اص��الح و تدوين 
مقررات و آيين نامه ها و... هنگام تدوين يا اصالح مقررات، 
بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي نظر تشكل ها را استعالم 
نمايد. حال چگونه است بخش خصوصي و نماد آن يعني 
اتاق هاي بازرگاني كه مي بايس��ت در تصويب و اصالح 
لوايح و طرح ها، قوانين و مقررات و دس��تورالعمل هاي 
اقتصادي حضور موثر داشته باشند، در قانون مادر مربوط 
به چگونگي حيات و ممات خود مشاركت داده نمي شود؟!  
وقتي مجموعه اي صالحيت اظهارنظر راجع به آينده خود 
را ندارد و طرف مشورت قرار نمي گيرد و افرادي به خود 
حق مي دهند به تنهايي راجع به آنان تصميم گيري كنند، 
مشاركت آنان در ساير تصميم سازي ها و تصميم گيري ها 
آيا معنا و مفهومي دارد؟! روند طي شده براي تهيه اين 
طرح به خوبي از آين��ده آن خبر مي دهد. قطعا بخش 
خصوصي محدودتر و حاشيه اي تر و ضعيف تر خواهد 
بود و آن مختصر ش��ان و جايگاه خود را كه روي كاغذ 
حك شده بود )مشاور سه قوه( را نيز از دست خواهد داد. 
به بخش خصوصي اعتماد كنيم و آن را نماينده خير و 
منفعت عمومي بدانيم تا امر »توسعه« پروژه يا پروسه اي 

موفق باشد نه ناتمام و نافرجام.

 هوش مصنوعي پيانو زدن را 
با ديدن فيلم هاي صامت مي آموزد

يك سيس��تم جديد هوش مصنوعي تنها با مشاهده 
فيلم هاي صامت از پيانو زدن افراد مي تواند بطور دقيق 
همان نت هاي اجرا ش��ده را بنوازد. به گزارش مهر به 
نقل از نيواطلس، اين سيستم بر خالف سيستم هاي 
قبلي نيازي به دريافت صداي قطعات نواخته ش��ده 
پيانو ندارد و تنها از طريق مشاهده ويدئوهاي صامت 
قادر به درك و تقليد از نت هاي نواخته شده بطور دقيق 
است. اين فناوري هوش مصنوعي كه آئودئو نام دارد، 
توسط گروهي از محققان دانشگاه واشنگتن ابداع شده 
و مبتني بر استفاده از يك نرم افزار قدرتمند است كه 
مي تواند تمامي فريم هاي ويدئوهاي صامت پيانو زدن 
را درك ك��رده و از آنها تقليد كند. در اولين گام از اين 
نرم افزار براي مشاهده 1۷۲ هزار فريم يك فيلم نواختن 
پيانو كه از دس��تان پل بارتون نوازنده انگليسي پيانو 
تهيه شده بود، استفاده شد. وي در اين فيلم قطعاتي از 
موتزارت و باخ را نواخته است. هوش مصنوعي آئودئو 
با تحليل اين فيلم صامت توانست ترتيب فشرده شدن 
دكمه ه��اي پيانو را درك كند و نت ه��ا را بطور دقيق 
بنوازد. قطعه نواخته شده توسط اين هوش مصنوعي 

شباهت زيادي به نحوه نواختن پل بارتون دارد. 

رشد 100 درصدي ترافيك اينترنت 
همراه اول در ايام كرونا

تفاهم نامه »توس��عه خدمات ديجيتال و زيست بوم 
ن��وآوري ش��هري و راهكارهاي ش��هر هوش��مند« 
بين همراه اول و ش��هرداري مش��هد امضاء ش��د.  به 
گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران، مراس��م امضاء تفاهم نامه  همكاري »توس��عه 
خدم��ات ديجيتال و زيس��ت بوم نوآوري ش��هري و 
راهكارهاي شهر هوشمند« صبح ديروز )يكشنبه 19 
بهمن ماه( با حضور مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل 
همراه اول و محمدرضا كاليي، ش��هردار مش��هد در 
راستاي ساماندهي و برنامه ريزي روال ايجاد شهري 
 زيس��ت پذير و يكپارچ��ه در برج همراه برگزار ش��د.

اين تفاهم با رويكرد توس��عه خدمات ديجيتال، قرار 
است تا در كنار عرضه خدمات متنوع، روزآمد، بهينه 
و يكپارچ��ه، اهداف ديگري نظير كاهش س��فرهاي 
غيرض��روري، بهينه س��ازي مصرف ان��رژي و ايجاد 
فرصت هاي جديد نوآورانه و كس��ب وكارهاي نوين، 
افزايش بهره وري، توس��عه پايدار و مديريت ش��هري 
متناسب با زيست بوم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
شهر مشهد محقق شود. از جمله اهداف اين تفاهم نامه، 
توسعه زيس��ت بوم نوآوري شهري و راهكارهاي شهر 
هوشمند در مشهد با عنوان »مشهد شهر هوشمند، 
شهر اميد و زندگي«، همكاري جهت ايجاد و توسعه 
خدمات ديجيتال و ايجاد فضاي مناسب در شهر مشهد 
در قالب پارك سرويس هاي ديجيتال جهت نمايش 
توانمندي هاي راهكارهاي ديجيتال اس��ت. مهدي 
اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در اين جلسه با 
تأكيد بر اينكه نقطه قوت همراه اول »اعتبار« آن است، 
اظهار كرد: هم اكنون حدود ١٠٠ ميليون مش��ترك 
داريم و تعداد مشتركان دايمي ما چند برابر رقباي حاضر 
در بازار اس��ت. وي با اشاره به اينكه در ايام كرونا، سال 
سختي براي همراه اول رقم خورد، عنوان كرد: ترافيك 
مصرفي اينترنت در شبكه ما نسبت به سال قبل تقريبا ٢ 
برابر شد و تقاضا براي دريافت سرويس هاي مختلف در 
بين مشتركان شكل گرفت. اخوان بهابادي همچنين در 
ادامه سخنانش اشاره اي به برنامه چشم انداز همراه اول 
داشت و بيان كرد: تثبيت جايگاه همراه اول به عنوان 
»يكي از رهبران ب��ازار ICT منطقه با ارايه خدمات و 
راهكارهاي هوشمند براي توانمندسازي اكوسيستم 
ديجيتال« محور اين برنامه اس��ت. مديرعامل همراه 
اول با اشاره به جايگاه اين برنامه پنج ساله تصريح كرد: 
در راستاي اجراي اين برنامه سه اليه كسب وكار را در 
نظر گرفته ايم كه يكي به »كسب وكار اصلي« اپراتور 
اشاره دارد و به عنوان Core شناخته مي شود و مبتني 
بر ارايه خدمات صوت و پيامك، ديتا و س��رويس هاي 
ديجيتال به مش��تركان اس��ت. وي ادام��ه داد: اليه 
نزديك به كس��ب وكار اصل��ي )Near core( نيز به 
ارايه خدمات سازماني، اينترنت اشياء و ارايه خدمات 
مديريت شده شركتي مانند شركت »مبين نت« اشاره 
مي كند. اخوان بهابادي همچني��ن گفت: اما در اليه 
سوم كه با عنوان Beyond core شناخته مي شود، 
به دنبال س��رمايه گذاري در ش��ركت هاي ديجيتال 
مانند »روبيكا« و تبديل ش��دن ب��ه بازيگر مهمي در 
عرصه س��رمايه گذاري هاي خطرپذير هستيم تا در 
 نهايت بتوانيم درآمد پيش بيني شده را محقق سازيم.

مديرعامل ش��ركت ارتباطات س��يار اي��ران با بيان 
ظرفيت هاي موجود همراه اول كه در حال تبديل كردن 
كسب وكار اين شركت به »ديجيتال« است، خاطرنشان 
كرد: توانستيم سرويس دانش آموزي »شاد« را براي 
حدود ١۴.۵ ميليون دانش آموز كشور توسعه دهيم كه 
پهناي باند مصرفي آن از پهناي باند مصرفي واتساپ در 
ايران بيشتر شده است. وي همچنين تأكيد كرد كه در 
بحث توسعه زيرساخت هاي مشهد، نگاه مان اقتصادي 
نيست و اين شهر براي ما جايگاه خاص و ويژه اي دارد. 

رييس هيات مديره اتحاديه صنف تهيه كنندگان سينما مطرح كرد

سفرهسينماخالياست

مسكن و بناي تصميم سازي هاي غلط 
از همين امروز مي توان پيش بين��ي كرد كه اين طرح 
مجل��س، دردي از هزار توي مش��كالت م��ردم براي 
بهره مندي از مسكن مناسب و توازن در عرضه و تقاضاي 
بخش مس��كن دوا نخواهد كرد. در حال حاضر يكي از 
مشكالت اصلي اقتصادي و اجتماعي كشورمان مساله 
بيكاري و تبعات برآمده از آن است. هر اندازه كه دولت 
و نظام سياسي به جاي نظارت عاليه درگير فرايندهايي 
چون ساخت و س��از و دخالت در روند اجرايي امورات 
اقتصادي ش��وند، اين موضوع روند عادي فعاليت هاي 
اقتصادي را مختل خواهد كرد، ضمن اينكه زمينه بروز 
رانت و فساد را فراهم خواهد كرد. مسكني هم كه بعد 
از سرمايه گذاري هاي فراوان ساخته مي شود از چنان 
كيفيت نازلي برخوردار خواهد بود كه كسي رغبت به 
استفاده از آن نخواهد كرد. از سوي ديگر نظارت مناسبي 
بر نيروي كار، ساختار مهندسي و مصالح مورد نياز اين 
مسكن ها، انجام نخواهد ش��د، چرا كه پروژه ها توسط 
افرادي انجام خواهد ش��د كه تنها دغدغه آنها كاهش 

هزينه ها و سود بيشتر است. 
اين در حالي است كه تجربه جهاني حاكي از آن است 
كه براي بهبود شاخص هاي صنعت ساخت و ساز، بخش 
خصوصي واقعي از طريق ارايه معافيت هاي مالياتي و 
بهره مندي از تسهيالت مناسب ويژه مسكن، مي بايست 
سكان هدايت صنعت ساخت و ساز را به دست بگيرند. 
دامنه وسيعي از فارغ التحصيالن بخش هاي مهندسي 
مسكن، تكنس��ين ها و طراحان صنعت ساخت و ساز 
در كشور وجود دارند كه به دليل فقدان نگاه راهبردي 
پيرامون مشاركت بخش خصوصي از چرخه اثر گذاري 
بيرون مانده اند. مجلس به جاي ريل گذاري مناسب براي 
ايجاد تكانه ه��اي مثبت براي حضور اين ظرفيت ها در 
روند كلي ساخت و سازها، ازمون هاي تلخ قبلي را دوباره 
تكرار مي كند و بر دوش دولتي كه براي رتق و فتق امور 

جاري خود مشكل دارد، تكاليف تازه ساخت 1ميليون 
واحد مسكوني را بار مي كند. در شرايطي كه مسووالن 
ايراني س��رگرم يك چنين ايده هاي غلطي هس��تند، 
همسايگان كش��ورمان مانند تركيه، دوبي و... در حال 
جذب ميلياردها دالر از س��رمايه هاي مردم ايران براي 
خريد خانه در اين كشورها هستند. اين روند دقيقا در 
خصوص صنعت خودروسازي نيز به همين شكل غلط 
تكرار مي شود. كش��ور تركيه هيچ ادعايي در خصوص 
س��اخت خودروي ملي نداشته، ضمن اينكه از صنعت 
مونتاژ هم اس��تفاده مي كند و در سال هاي بعد از ايران 
هم زيرساخت هاي صنعت خودرو را ايجاد كرده است، 
هر س��ال با جذب برندهاي خودروسازي مشهور دنيا 
بيش از ۲۵ميليارد دالر صادرات خودرو دارد. اما ايران 
با گرفتار كردن خود به كالف پيچيده اقتصادي دولتي 
و توليد خودروي ملي و... حتي قادر به پاس��خگويي در 
خصوص بازار انحصاري داخلي خود نيست. عين اين 
روند در حوزه صنعت ساخت و س��از و ساختمان سازي 
نيز در كشورمان در حال تجربه شدن است. هر مجلسي 
ك��ه روي كار مي آي��د تالش مي كند، ب��دون توجه به 
تجربيات قبلي همان اش��تباهاتي را مرتكب مي شود 
كه در گذشته خسارت هاي فراواني را بر اقتصاد كشور 
تحميل كرده است. اگر بخواهيم نمونه اي تاريخي از اين 
نوع تصميم سازي ها در حوزه مسكن پيدا كنيم، تنها 
مي توان به تجربيات اتحاد جماهير شوروي در دهه هاي 
۵۰ و 6۰ ميالدي اشاره كرد كه حتي اين تجربه ها نيز در 
نهايت به شكست انجاميد. بنابراين توصيه اي كه مي توان 
به مسووالن تقنيني كشور كرد آن است كه از اشتباهات 
گذشته درس بگيرند و تالش كنند، زمينه شكوفايي و 
حضور بخش خصوصي واقعي را در اقتصاد از جمله بخش 
مس��كن فراهم كنند. چرا كه اين تنها راه رستگاري در 

صنعت ساخت و ساز و مسكن كشور است.

طرح بازنشستگان
اجتماعى تامین 

بیمه نامه ثالث و بدنه در اقساط 1 تا 8 ماهه 
فقط با 10 درصد پیش پرداخت

تخفیف30 درصدى بیمه نامه بدنه
تخفیف 25 درصدى بیمه آتش سوزى منازل مسکونى

تخفیف 15 درصدى بیمه آتش سوزى صنعتى و غیر صنعتى
تخفیف 25 درصدى در هزینه هاى ادارى بیمه نامه عمر 

ویژه  منتسبین  بازنشستگان
تخفیف در بیمه هاى عمر و حادثه انفرادى + پوشش کرونا

ادامه از صفحه اول
  در اين وضعيت شيوه نامه هاي ارشاد تا چه اندازه 

توانست به كمك اقتصاد سينما بيايد؟
در شرايط حاضر بر اساس مصوبات ستاد ملي كرونا، سينما 
در دسته سه مشاغل قرار مي گيرد. يعني همه سالن هاي 
سينما مي توانستند باز باشند و با ۵۰ درصد ظرفيت هاي 
خود به مردم خدمت رساني كنند. اما همين سالن ها چون 
اجازه دارند باز باش��ند و با نيمي از ظرفيت كار كنند، اما 
عده اي هستند كه دايه مهربان تر از مادر شده اند و به ارشاد 
و تشكل هاي سينمايي و سينماداران فشار مي ورند كه چرا 
بايد س��الن هاي سينما باز باشند؟ اين در حالي است كه 
يكي از دقيق ترين نمونه هاي نظارتي در خصوص اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي در سالن هاي سينما اجرا مي شود. 
يعني يك نماينده از وزارت ارشاد در سالن ها حضور دارند 
تا پروتكل ها با نهايت حساسيت اجرا شوند. اما به رغم اين 
موارد باز هم برخي دست از سر سينما برنمي دارند و مدام 

فشار وارد مي كنند. 
 به نظر مي رسد اين موارد مرتبط با كرونا نيستند 
و برخي افراد و جريانات، برخي سياسي و جناحي 
با مساله سينما دارند. اين مساله در حوزه برگزاري 

جشنواره فيلم فجر هم مشاهده مي شود؟
به هر حال عده اي هستند كه همواره مخالف يك شكل 
خاص از سينما هستند. اين افراد خيلي هم در راه رضاي 
خدا و در جهت نگراني از س��المتي مردم كار نمي كنند. 
بلكه با فالن فرد يا جريان س��ينمايي مخالف هستند و 
دوست ندارند سر به تن فالن فرد يا جريان خاص نباشد. 
در جشنواره فيلم فجر، حساسيت ها بسيار بيشتر رعايت 
شده است. يعني اگر در سينما، نيمي از ظرفيت سينماها 
به كار گرفته مي شد در جشنواره فجر 3۰درصد ظرفيت ها 
برقرار است. اما همچنان برخي جريانات مخالف سينما با 
اصل موضوع مخالفت مي كنند. در اين شرايط سالن هاي 
سينما اوضاع وخيمي دارند و از ظرفيت هاي آنالين هم به 
دليل نداشتن قانون كپي رايت و حقوق مالكيت نمي توان 

استفاده كرد.
  در ساير كشورها نظام هاي سياسي در يك چنين 
بحران هايي وارد مي ش�وند و از مشاغل مختلف 
حمايت هاي اقتصادي و معيش�تي قابل توجهي 
انجام مي دهند. مثال در آلم�ان از 30 هزار يورو تا 
150 هزار يورو از فعاالن كس�ب و كارهاي مختلف 
حمايت هاي معيشتي داشته اند. آيا نظام سياسي 

در اين شرايط به كمك اهالي سينما امده است؟
در كارگروهي كه آقاي حس��ين انتظامي در س��ازمان 

س��ينمايي با حضور تش��كل هاي مختلف تشكيل شد، 
اجازه آغاز فعاليت هاي سينمايي و توليد فيلم با اجراي 
پروتكل هاي بهداشتي داده شد. شما يك روزنامه حرفه اي 
اقتصادي هستيد. بدون ترديد هم شما و هم مخاطبان 
شما بهتر از هر كسي ديگري از مشكالت اقتصادي دولت 
و مساله تحريم ها آگاه هس��تيد. آمارهاي شاخص هاي 
اقتصادي مثل تورم، گسترش فقر و... مشخص هستند. 
در اين ش��رايط وزارت ارش��اد و دولت قادر نبودند به هر 
هنرمندي 1۰ ميليون تومان كمك پرداخت كنند و به 
آنها بگويند كه فعال س��ر كار نرويد. بيشترين كمكي كه 
به بدنه سينما ش��د در حد ۵۰۰ هزار تومان و نهايتا يك 
ميليون تومان بود. با اين اعداد در شرايط اقتصادي امروز 
حتي نمي توان زنده مان��د. بنابراين بهترين راهي كه به 
ذهن مسووالن رسيد اين بود كه با حفظ شيوه نامه هاي 
بهداشتي مجوز توليد فيلم داده شود. حتي در مقطعي 
كانون كارگردانان س��ينمايي اع��الم كردند كه اعضاي 
كانون كار نكنند، اما هيچ كس توجهي نكرد. چرا كه در آن 
مساله معيشت جدي گرفته نشده بود. اصل بقا براي انسان 
يك اصل بنيادين است. شما نمي توانيد به يك فردي كه 
خانواده دارد، اجازه خانه دارد، هزينه آموزش��ي دارد و... 

بگوييد كه در خانه بمان و كار نكن.

  راهكار شما براي عبور از اين چالش هاي اقتصادي 
و معيشتي چه بود؟

تنها راه اي��ن بود كه ضم��ن رعايت هم��ه پروتكل هاي 
بهداشتي روند توليد آغاز شود. اين مساله حتي براي بهبود 
ش��اخص هاي روحي مردم جامعه هم تاثيرگذار است. در 
شرايطي كه صدا و سيما تالش��ي براي توليد برنامه هاي 
كيفي ندارد، توليد فيلم هايي متناسب با ذائقه مردمي در 
روح و روان مردم هم اثر مثبت دارد. كاري كه ما كرديم اين 
بود كه هزينه هاي توليد فيلم را باال ببريم. يعني هزينه هاي 
حمل و نقل توليد فيلم بيشتر شد، در فيلم ها يك پزشك 
حضور پيدا كردند؛ تست هاي كرونا به  طور مستمر برقرار 
شدند. اين يعني گراني توليد. اين در حالي است كه تورم 
فزاينده اي در كشور وجود دارد، من ماستي را كه چند ماه 
پيش ۷ هزار تومان مي خريدم، امروز بايد همان ماست را 
36 هزار تومان بخرم. وقتي آمارهاي مستند خط فقر را زير 
1۰ ميليون تومان تعيين مي كند، طبيعي است كه فعاالن 
سينمايي در چه شرايطي قرار دارند. بدون راه اندازي توليد، 
معيشت فعاالن اين حوزه بدون سينما به قهقرا خواهد رفت.
   نتيج�ه اين ش�يوه نامه ها را چط�ور ارزيابي 
مي كني�د؟ يعني تولي�د فيلم ها تا چ�ه اندازه 

خطرآفرين بوده است؟
خوشبختانه يكي از بهترين دستاوردها در اين خصوص 
مربوط به سينما است. برخي فيلم ها كه اتفاقا فيلم هاي 
شلوغي هم محسوب مي شدند مثل شيشليك، بي همه 
 چيز، ابلق كار خانم آبيار و... كه هر سه در زمان كرونا توليد 
شده اند، خوشبختانه بدون تلفات بوده اند. اين به آن معنا 
نيست كه هيچ فردي كرونا نگرفته و مرخصي نگرفته است. 
مساله اين اس��ت كه رعايت پروتكل هاي باعث شده تا با 
كمترين خطر فيلم ها به پايان برسند. ضمن اينكه حضور 
تهيه كنندگان حرفه اي نيز در اين زمينه اثرات خاص خود 
را داشته كه فيلم ها با سالمت به پايان برسند. اين در حالي 
است كه برخي افراد و جريانات تبليغات منفي فراواني را 

در خصوص جشنواره و روند توليد فيلم پمپاژ مي كنند.
  به هر حال فيلم هايي كه توليد مي شوند، ده ها 
ميليارد تومان سرمايه گذاري داشته اند و بايد 
اكران شوند تا سرمايه فيلم ها بازگردد. وضعيت 

اكران اين فيلم ها چه سرانجامي دارد؟
به همه دوستان تهيه كننده اعالم شده كه در روند اكران 
محدوديت وجود دارد. يكي از مشكالت ما اين است كه 
فيلم هاي سال 98 براي اكران روي دست مان مانده است. 
فيلم هاي سال 99 نيز به اين ليست اضافه مي شوند و تا 

نيمه دوم سال1۴۰۰ بعد از تزريق گسترده واكسن كرونا 
چشم اندازي از بهبود اوضاع وجود ندارد. 

  با توضيحات ش�ما اين پرس�ش شكل مي گيرد 
كه وقت�ي فيلمي اكران نمي ش�ود و س�رمايه اي 
ب�از نمي گ�ردد، چ�را بايد ش�خصي اي�ن ميزان 
سرمايه گذاري داشته باشد؟ برخي فيلم ها ممكن 
اس�ت از تس�هيالت دولتي و برخي سرمايه هاي 
غيرش�فاف بهره ببرند، اما برخي اف�راد كه نه به 
تسهيالت دولتي دسترسي دارند و نه امكاني براي 
استفاده از سرمايه هاي سرگردان برخي جريانات 

دارند، چه بايد بكنند؟
اش��اره درس��تي اس��ت؛ من به عنوان ريي��س اتحاديه 
تهيه كنندگان هر زمان كه دوستان از من سوال مي كنند 
كه چه بايد بكنيم، توصيه مي كنم كه اگر پول خوابيده اي 
داريد كه به آن نياز داريد، سراغ توليد فيلم برويد. وگرنه پول 
شما و سرمايه شما خواب خواهد داشت و اكراني نخواهد 
داشت. اكران هاي آنالين هم اوضاع را بدتر مي كنند. اين 
شرايط بحراني، اقتصاد سينما را در يكي از پيچيده ترين 
برهه هاي تاريخي خود قرار مي دهد. وضعيت سالن ها هم 
بهتر از توليد نيست. هر چند ستاد كرونا اجازه اكران را به 
سالن ها داده، اما تبليغات منفي كه در خصوص سينما از 
سوي برخي افراد، رس��انه ها و جريانات صورت مي گيرد، 

اقتصاد سالن هاي سينما را نيز بحراني كرده است.
  در اين ش�رايط پيچيده كه شما تشريح كرديد، 
برگزاري جشنواره فيلم فجر تا چه اندازه مي تواند 

به سينما كمك كند؟
واقع آن است كه استقبال قابل توجهي از جشنواره فيلم 
فجر شده است و اين استقبال چشم انداز اقتصاد سينما 
را كمي روش��ن تر مي كند. اما در جشنواره فيلم فجر هم 
كه شاهد رونقي هستيم كه بيشتر از يك سوم سالن هاي 
بليت فروخته نمي شود، اين يعني همه موارد بهداشتي 
رعايت شده است، حتما مي دانيد، بليت فروشي جشنواره 
از طريق سامانه هايي چون سمپا و ايران تيك و... صورت 
مي گيرد. به اين سامانه ها گفته مي شود كه بيشتر از يك 
سوم ظرفيت ها بليت نفروشيد. بليت حضوري هم فروخته 
نمي ش��ود. اما همچنان برخي افراد، جريانات و رسانه ها 

مدام در حال نق زدن عليه سينما هستند.
  درست مي فرماييد اما برخي از اين افرادي كه زياد 
نق مي زنند و انتقاد مي كنند، حتي اعتقادي به اجراي 
پروتكل ها نيز ندارند. موضوع بهروز افخمي و ماسك 
نزدن وي در عين انتقاد به برگزاري جش�نواره در 
شبكه هاي اجتماعي بازتاب هاي زيادي داشته است. 

يعني اين دوستان فيلم توليد نكرده اند؟
نكته تلخ ماجرا آن اس��ت كه بخ��ش قابل توجهي از 
منتقدان جشنواره خودشان توليد فيلم داشته اند.توليد 
فيلم به مراتب از برگزاري جشنواره خطرناك تر است. 
چون در شرايط توليد فيلم، بازيگران فيس تو فيس كنار 
هم قرار مي گيرند، در محيط بسته فيلمبرداري مي شود 
و... بنابراين فكر مي كنم دليل اين انتقادات و نق زدن ها 
مسائل ديگري است. در پايان روايت بايد به سكانس 
آغازين گفت وگو بازگرديم؛ اينكه حل و فصل مساله 
اقتصاد در سينما، نيازمند حل مساله تزريق واكسن در 
كشور و آرام شدن التهابات ذهني جامعه است. اساس 
مردم تا زماني كه ناخودآگاه جمعي جامعه به آرامش 
نرسد، فرصت فكر كردن و درگير شدن جدي با مسائل 
فرهنگي و هنري را ندارند. بنابراين بايد از مس��ووالن 
تصميم ساز تقاضا كنيم كه هر چه سريع تر مردم ايران 
را از اين ضرورت بهداش��تي بهره مند سازند. واكسني 
هم كه در اختي��ار جامعه قرار مي گيرد بايد مبتني بر 
مطالبات مردم باشد و در آنها حس اعتماد ايجاد كند. در 
اين صورت مي توان به رونق گرفتن سالن هاي سينما و 

شكل گيري اقتصاد سينما اميدوار باشيم.
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تعادل-  گروه تجارت|
»40ميليون دالر كاال در آستانه فساد ومتروكه 
ش�دن ق�رار دارد.« اي�ن را متولي�ان گمرك 
مي گويند. كاالهايي كه با اولويت ارزي غيرفعال 
در گمرك موجودند اما كد رهگيري )س�اتا( از 
س�وي بانك مركزي براي تاييد منشأ ارز آنها 
صادر نشده، برهمين اس�اس امكان ترخيص 
قطعي پيدا نكردند اين درحالي است كه  ليست 
اقالم و اظهارنامه هاي اين كاالها توسط گمرك 
در حداقل زمان ممكن احصا و در اختيار وزارت 
صمت قرار گرفته است. البته اين وزارتخانه با 
مطابقت مش�خصات اين كاالبا شرايط مندرج 
در م�اده ۱۱ آيين نامه اجراي�ي قانون مقررات 
ص�ادرات و واردات مش�خص مي ك�رد كه آيا 
قابليت ترخيص با شرايط قبل از ممنوعيت را 
دارا اس�ت يا خير، كه به گفته متوليان گمرك 
اين اقدام از سوي صمت انجام شده، اما در گام 
بعدي بايد ليست خود را به بانك مركزي ارايه 
مي كرد تا براي آن كد رهگيري صادر شود. اما 
مس�اله اينجاس�ت كه تاكنون اغلب صاحبان 
كااله�ا كدرهگي�ري بانك را به گم�رك ارايه 
نك�رده و صرفا پيگير ترخي�ص كاال بدون كد 
رهگيري بانك هس�تند. در چينين وضعيتي، 
امكان ترخيص كاال براي گمرك وجود ندارد و 
وزارت صمت و بانك مركزي بايد در مورد عدم 
صدور كد ساتا پاسخگو باشند.همچنين بنابه 
توضيحات رييس گم�رك به »تعادل«، وزارت 
صمت يا بايد ب�ا ورود اين كاالها با ارز متقاضي 
يا در مقابل ص�ادرات موافقت كن�د، يا اينكه 
سيستم بانكي براي آنها كد ساتا صادر كند؛ در 
غيراين صورت اين كاالها متروكه خواهند شد.
مس�اله ديگر، »تبعي�ض در ترخيص كاالهاي 
گروه ۲7« اس�ت كه به گفته متوليان گمرك، 
باوجود غيرفعال بودن اولويت ارزي اين گروه، 
گمرك گاهي با اظهارنامه هايي مواجه مي شود 
كه كد رهگيري بانك براي آنها صادر و قابليت 
ترخيص پيدا مي كنند. مس�ووالن گمرك در 
اين ماجرا معتقد به اعمال تبعيض هس�تند و 
توپ ترخيص كااله�ا را به زمين وزارت صمت 
و بانك مركزي مي اندازند و مي گويند اگر قرار 
است طبق مقررات اقدام ش�ود بايد اين رويه 
براي تمامي واردكنندگان رعايت شود نه اينكه 
شاهد رفتارهاي دوگانه و تبعيض آميز باشيم. 

    جزييات تجارت خارجي
 به روايت رييس گمرك

بر اساس آمار اعالم شده از سوي متولي گمرك ايران، 
تا پايان دي ماه سال جاري، تجار ايراني كاالهايي به 
وزن 122ميليون تن و ب��ا ارزش حدود 59 ميليارد 
دالر با ش��ركاي تجاري خود مبادله كرده اند. رقمي 
كه حكايت از اين دارد كه تجارت خارجي كشور در 
دهمين ماه از سال نسبت به 9ماهه 99 از رشد قابل 
توجهي برخوردار بوده اس��ت؛ چراكه ميزان تجارت 
خارج��ي تا پايان آذرماه امس��ال 51 ميليارد و 9۷۰ 
ميليون دالر بوده كه تا پايان دي  ماه با افزايش بيش 

از ۷ ميليارد دالر مواجهه شده است. 
درهمين حال روز گذشته، مهدي مير اشرفي، رييس 
كل گمرك ايران در نشس��ت خب��ري كه به صورت 
آنالين برگزار ش��د، در پاسخ به پرسش »تعادل« در 
خصوص تغييرات و جزييات آمار تجارت خارجي در 
دي ماه سال جاي نسبت به آذر ماه به ارايه توضيحاتي 
پرداخت. بناب��ر آمار اعالمي او، هر ماه در كش��ور به 
ص��ورت ميانگين ح��دود 3 ميلي��ارد دالر واردات و 
ميانگين صادرات ماهانه كشور نيز حدود  2.8 ميليارد 
دالر انجام مي شود. بنابرآمارها در دهمين ماه از سال 
ج��اري 3۰ ميلي��ارد دالر واردات و 28 ميليارد دالر 
صادرات داش��تيم كه تراز تجاري ما بدون احتساب 
صدور خدمات فني مهندسي و برق منفي 2 ميليارد 

دالر اس��ت. اگر چنانچه از خدمان فني مهندسي و 
صدور برق آماري داش��ته باشيم، تراز تجاري كشور 
مثبت خواهد ش��د، يا حتي اگر مثبت هم نباش��د،   
منفي نيز نيست.  براساس توضيحات ميراشرفي، از 
28 ميليون تن كاالي وارد شده به كشور در 1۰ ماهه 
امسال 2۰ميليون تن از آن را كاالهاي اساسي شامل 
مي شوند. همچنين بيش از 85 درصد كل كاالها نيز 
»نهاده هاي توليد، مواد اوليه، كاالهاي واسط و ماشن 

آالت خط توليد« هستند. 
از سوي ديگر، در بخش صادرات، »فرآورده هاي نفتي، 
پتروشيمي و پس��ته« از مهم ترين اقالم و كاالهاي 
صادراتي كشور هس��تند. عالوه بر اين همانطور كه 
گفته شد در بخش واردات، كاالهاي اساسي در صدر 
كاالهاي وارد شده به كش��ور قرار دارند و پس از آن 
ماش��ين آالت و مواد اوليه بيشترين حجم كاالهاي 
وارداتي را به خ��ود اختصاص داده ان��د. »موبايل يا 
تلفن همراه« يكي از اقالمي است كه بخش زيادي از 

كاالهاي مصرفي وارد شده را دربرگرفته است. 
خوش��بختانه با سيستم هايي كه در گمرك استقرار 
پيدا كرده، كشور توانس��ته به موفقيتي در سيستم 
رجيستري اين كاالي وارداتي دست پيدا كند. درواقع 
به وسيله اين سيستم كليه تلفن هاي همراه    كه وارد 
كشور شده اس��ت، 1۰۰ درصد از مجاري رسمي وارد 
شده است. رييس گمرك، همچنين پيش بيني كرد 
كه حجم كل مبادالت تجاري ايران در پايان س��ال 
جاري به ح��دود 8۰ ميليارد دالر برس��د كه تقريبا 
معادل سال گذشته است.با اين حال هر چند تحليل 
آمار صادرات و واردات نشان از رشد تجارت خارجي 
دارد، اما آمارها همچنان بر افت 2۰ درصدي صادرات 

گواهي مي دهند. 
رييس كل گمرك ايران درادامه به تشريح آمار رسوب 
كاالهاي اساسي در بنادر كشور پرداخت وگفت: بيش 
از 95 درصد واردات از بنادر دريايي كشور است و 4.5 
ميليون تن از كاالهايي كه در بنادر كشور وجود دارد 
كاالهاي اساسي است كه به قبض انبار منتهي شدند؛ 
16 فروند ش��ناور داريم كه در اسكله در حال تخليه 
هستند و 5۰۰ هزار تن كاالي اساسي به همراه دارند 
و 14 ش��ناور در لنگرگاه هس��تند كه 6۰۷ هزار تن 
ظرفيت دارند.ميراشرفي ادامه داد: 4 ميليون و 54۰ 
هزار تن موجودي كاالهاي اساسي، نيم ميليون تن 
در حال تخليه و 6۰۷ هزار تن هم در لنگر گاه وجود 
دارد كه جمعا معادل 5 ميليون و 6۰۷ هزار تن كاالي 

اساسي است.

    مثلث گمرك، صمت و بانك مركزي 
در ترخيص كاال

اما موضوع ديگري كه متوليان گمرك دس��ت روي 
آن گذاش��ته اند، وجود 4۰ ميلي��ون دالر كاال از گروه 
كااليي 2۷ در گمركات اس��ت كه در آستانه فاسد يا 
متروكه شدن قرار دارند.با توجه به اينكه گروه كااليي 
2۷ گروهي با اولويت ارزي غيرفعال است، سابق بر اين 
بخش بس��يار زيادي از اقالم اين گروه كااليي پيش از 
زمان ممنوعيت وارد كشور شده ولي ترخيص نشده 
بودند. در نهايت مهرماه امس��ال در راستاي ترخيص 
اين كااله��ا مذاكراتي صورت گرفت اما تاكنون اتفاق 

خاصي رخ نداده است. 
متوليان گمرك مي گويند اين كاالها به گمرك اظهار 
شده و تمامي مجوزهاي قانوني مورد نياز ارايه و آماده 
ترخيص هستند. اما با توجه به اينكه اين كاالها داراي 
اولويت ارزي غيرفعال هستند، كد رهگيري )ساتا( از 
سوي بانك براي تاييد منشأ ارز آنها صادر نشده و امكان 
ترخيص قطعي پيدا نكرده اند. گمرك معتقد اس��ت 
كه وزارت صمت در اين ماجرا مقصر است؛ اما وزارت 
صنعت، گمرك و بانك مركزي را به علت عدم صدور 

كد ساتا عامل اين اتفاقات مي داند.
براساس توضيحاتي كه رييس كل گمرك در رابطه با 
اين اتف��اق به »تعادل« ارايه كرد، با توجه به مصوباتي 
كه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت داشت، مقرر شد 
تا كاالهايي كه تا 11 آبان ماه س��ال جاري وارد كشور 
شده اند و كد ساتا ندارند به وزارت صمت احراز شده و 
آمار آنها ارايه شود. پس از اين اتفاق وزارت صمت بايد 
اجازه بدهد كه اين كاالها با ارز منشأ متقاضي ترخيص 
شوند. قسمت اعظم اين كاالها كه ماشين آالت و مواد 
اوليه را شامل مي شد، ترخيص شدند.اما برخي از اين 
اقالم كه برآورد مي شود ارزشي معادل 4۰ ميليون دالر 
داشته باشند، با وجود اينكه گمرك به وزارت صمت 
اعالم كرده، هن��وز مجوز ترخيص ب��ا ارز متقاضي را 
دريافت نكرده اند. در واقع در اين مرحله نياز به كد ساتا 
است. بنابراين وزارت صمت يا بايد با ورود اين كاالها با 
ارز متقاضي يا در مقابل صادرات موافقت كند يا سيستم 
بانكي براي آنها كد ساتا صادر كند؛ در غير اين صورت 

اين كاالها متروكه خواهند شد.
در همين حال، معاون فني گمرك نيز در گفت وگو با 
يكي از خبرگزاري ها به اين نكته اشاره كرده كه، اين 
كاالهاي در شرف فساد طبق قانون بايد متروكه اعالم 
شوند و با اعالم به س��ازمان امول تمليكي در راستاي 
مزايده و فروش آنها اقدام مي شود. اما بر اساس مكاتبات 

صورت گرفته ترخيص اين كاالها با رعايت سه شرط 
امكان پذير است. يكي از اين شروط موجود بودن آنها 
در گمرك است. در واقع وزارت صمت بايد ليست كاالها 
را به بانك مركزي ارايه مي كرد تا براي آن كدرهگيري 
صادر ش��ود، ولي تاكنون اغلب صاحب��ان كاالها كد 
رهگيري بانك را به گمرك ارايه نكرده و صرفا پيگير 
ترخيص كاال بدون كد رهگيري بانك هستند كه در 
اين حالت امكان ترخيص كاال براي گمرك وجود ندارد.

عالوه بر اين موضوع ديگري كه متوليان گمرك اعالم 
كرده اند اين است كه در فرآيند ترخيص كاالها، وزارت 
صمت وبانك مركزي، تبعيض ارزي قائل مي شوند  كه 
مورد انتقاد است. بنابه گفته معاون فني گمرك، با توجه 
به اينكه اولويت ارزي اين گروه غير فعال است، گمرك 
گاهي با اظهارنامه هايي مواجه مي شود كه كد رهگيري 
بانك براي آنها صادر و قابليت ترخيص پيدا مي كنند. 
اگر كامال مطابق با مقررات عمل شود اين روند بايد براي 
تمام واردكنندگان رعايت شود. اما در حال حاضر شاهد 

رفتارهايي دو گانه و تبعيض آميز هستيم.

    خودروهاي وارداتي و ايكس ري 
رييس كل گمرك ايران در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود گريزي به واردات خودروهاي خارجي زد و گفت: 
در سال گذشته موجودي خودروهاي وارداتي 12 الي 
13 هزار خودرو بود اما با مصوبات دولت و اختياراتي كه 
به گمرك داده شد، 1۰ هزار عدد از اين خودرو ترخيص 
شدند و 2 تا 3 هزار خودرو در حال رسيدگي در محاكم 
قضايي هستند كه رييس قوه قضاييه دستور داد آنها 
هرچه س��ريع تر تعيين تكليف ش��وند. اين خودروها 
ممكن است مرجوع، ترخيص، متروكه يا ضبط شوند.

وي در اين ب��اره گفت كه در حال حاضر 14 دس��تگاه 
ايكس ري در گمركات مستقر است در حالي كه حدود 
5۰ دستگاهي نياز داريم، بر اين اساس طي مذاكره اي 
ب��ا بخش خصوصي س��اخت و تامي��ن ايكس ري در 
دس��تور كار قرار دارد، اين در حالي اس��ت كه با توجه 
ب��ه قراردادهاي منعق��ده ۷۰ ميليون ي��ورو معادل 
2۰۰۰ميليارد تومان صرفه جويي ارزي از محل توليد 

در داخل انجام مي شود.
همچنين طبق آمار اعالمي از س��وي مير اش��رفي، 
درآمدهاي گمرك 12 هزار ميليارد تومان رقم مصوب 
بودجه سال جاري است كه تاكنون 11 هزار ميليارد 
تومان آن وصول شده و پيش بيني مي كنيم 1۰۰ درصد 
آن محقق ش��ود. همچنين ۷ تا 8 هزار ميليارد تومان 

ماليات ارزش افزوده وصول خواهد شد.

گمرك معتقد است در فرآيند ترخيص كاالها تبعيض ارزي صورت مي گيرد

توپ ترخيص كاال در زمين صمت 

رييس سازمان بورس در نشست شوراي روساي اتاق ها خبر داد

شركت هاي سرمايه گذاري استاني تشكيل مي شود
روز گذش��ته، رييس جديد سازمان بورس در تازه ترين 
نشست شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور شركت 
كرد. در اين نشست ضمن تش��ريح سياست هايي كه 
در اين س��ازمان دنبال خواهد شد به برنامه ريزي براي 
تأسيس شركت هاي سرمايه گذاري استاني اشاره شد. 
در واقع اين با هدف توسعه اس��تاني و تمركز بر اجراي 
پروژه هاي منطقه اي، تصميم گرفته شده تا شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني تشكيل ش��ود. سهام داران اين 
شركت ها، افرادي هستند كه تصميم گرفتند مديريت 
مستقيمي بر سهام عدالت خود نداشته باشند. همچنين 
در اين نشست وضعيت سرمايه گذاري به عنوان مشكل 
اصلي اقتصاد كشور شناخته ش��د. عالوه بر اين به اين 
نكته نيز اشاره شد كه، بازار سرمايه يك روش با اهميت 
براي تامين مالي است. س��هام عدالت نيز يكي ديگر از 
موضوعاتي بود كه در اين نشست مورد بحث قرار گرفت.

    سياست هاي سازمان بورس
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس در 
نشست شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور مشكل 
اساسي اقتصاد امروز كشور را وضعيت سرمايه گذاري در 
ايران دانست و تأكيد كرد: در 1۰ سال اخير تنها يكي، دو 
سال شاهد رشد مثبت سرمايه گذاري بوديم. متأسفانه 
در اين مدت همواره استهالك سرمايه در كشور بيشتر 

از سرمايه گذاري بوده به اين معنا كه موجودي سرمايه 
كش��ور كاهش پيدا كرده و مجبور بوديم از داشته هاي 
خود مصرف كني��م. ادامه اين روند ب��ه معناي افتادن 
كش��ور در دام فقر است. رييس س��ازمان بورس با بيان 
اين مطلب كه سرمايه گذاري نيازمند تأمين مالي است 
و بانك ها مهم ترين منبع سنتي تأمين مالي در كشور 
بوده اند، گفت: در تمام اين س��ال ها عالوه بر بانك ها تا 
حدي بودجه دولت در راستاي سرمايه گذاري طرح هاي 
عمراني مصرف شده است، دولت در اين سال ها با انتشار 
اوراق بدهي تالش كرده س��رمايه گذاري در پروژه هاي 
عمراني را دنبال كند. دهقان، استفاده از بازار سرمايه را 
به عنوان روش سوم تأمين مالي كه همواره در حاشيه 
بوده، معرفي كرد و ادامه داد: در دو سال اخير، استقبال 
عمومي خوبي از بازار س��رمايه شده اس��ت كه در كل، 
موضوع مباركي است، هرچند زيرساخت هاي آن مهيا 
نيست. او يكي از بازارهاي موجود در بازار سرمايه را بازار 
س��هام معرفي كرد و ادامه داد: آنچه در اين بازار دنبال 
مي كنيم، س��رمايه گذاري در اين بازار است. اين بخش 
بايد سيگنال دهد كه بر اس��اس عرضه و تقاضا قيمت 
تعيين مي شود و بازار س��رمايه از طريق عرضه اوليه يا 
افزايش سرمايه شركت هاي موجود به اين تأمين مالي 
كمك كند. رييس سازمان بورس تأكيد كرد: در كنار بازار 
سهام، بازار بدهي را هم داريم. حجم اين بخش هم نسبت 

به قبل بسيار رشد كرده است و زمينه اي فراهم شده تا از 
اين بخش هم تأمين سرمايه صورت بگيرد. انتظار داريم، 
صاحبان صنايع با در نظر گرفتن چارچوب هاي موجود 
اين مسير را انتخاب كنند. اين مقام مسوول همچنين 
به موضوع سهام عدالت اش��اره كرد و افزود: در دوره اي 
تصميم گرفته شد تا مردم را سهام دار شركت هاي بزرگ 
دولتي كنند و در ادامه مسير قرار شد تا مسير مديريت 
آن نيز تغيير كند. بر اين اس��اس، دو مسير تعريف شد؛ 
اول اينكه مديريت مستقيم را براي سهام خود برگزينند 
و دوم اعمال مديريت غيرمس��تقيم است كه در قالب 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شدند. 
راه اندازي اين شركت ها يك سياست گذاري عمده است 
و هدف نهايي آن مش��اركت مردمي در مس��ير توسعه 
اس��تان اس��ت. او ارزش دارايي هايي كه در اختيار اين 
شركت هاست را متناسب با ظرفيت هر استان، قابل توجه 
دانست و تصريح كرد: سرمايه اين شركت ها از حدود سه 
الي چهار هزار ميليارد تومان تا 3۰ الي 4۰ هزار ميليارد 
تومان خواهد بود. همچنين قرار اس��ت 3۰ درصد اين 
دارايي بعد از انتخاب هيات مديره هر شركت در اختيار 
آنها قرار بگيرد و ممكن است درباره اين سهم، تصميمات 
مختلفي اتخاذ شود. به گفته دهقان، مزيت هاي توسعه اي 
هر استان بايد شناسايي و روي آنها تمركز شود. در اين 

رابطه اتاق ها مي تواند بسيار اثرگذار عمل كنند.

     اهميت اهليت داوطلبان 
محمدرضا انصاري، نايب رييس ات��اق ايران با بيان 
اين مطلب كه برنامه ريزي براي ايجاد ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني، اقدام خوبي است، خاطرنشان 
كرد: آنچه ب��ه موفقيت اين ط��رح كمك مي كند، 
استفاده از شيوه پيمان مديريت است. اگر در تركيب 
هيات مديره به صورت غيرمتمرك��ز عمل كنيم به 
توفيق نخواهيم رسيد. غالمحسين شافعي، رييس 
اتاق ايران اهليت داوطلبان را بس��يار مهم دانس��ت 
و تأكيد ك��رد: در دو دوره  به نمايندگان بر اس��اس 
مطالعات انجام شده، طرح توسعه منطقه اي را ارايه 
داديم و وزارت كش��ور و سازمان برنامه و بودجه نيز 
مشوق اتاق ايران در اين زمينه بودند؛ ولي در عمل 
طبق وعده هاي داده شده جلو نرفتيم و كار به مرحله 
اجرايي نرسيد. ايجاد شركت هاي بزرگ منطقه اي 
نيز يكي از نتايج مطالعات انجام ش��ده در اتاق ايران 
بود. هرچند به نظر مي رسد تا امروز طبق مطالعات 
اصولي اولويت هاي توسعه اي هر منطقه و استان را 
شناسايي نكرديم حتي در طرح آمايش سرزمين كه 
انجام شد پس از گذشته چند جلسه ديگر نمايندگان 
اتاق ها در استان ها دعوت نش��دند. بنابراين به نظر 
مي رس��د كه اين طرح ها هم در تعيي��ن اولويت ها 

چندان قابل اتكا نباشند.

 تصميمات مجلس
 نگران كننده است

به نظرم شايد بسياري از نمايندگان تصور نمي كردند كه 
ممكن اس��ت بودجه رد شود. يا شايد هم تالش كردند 
با فرار رو به جلو از خود براي مش��كالت آينده س��لب 
مسووليت كنند. هر كدام از سناريوها كه رخ داده باشد، 
نشان مي دهد كه مجلس متوجه جايگاه خود نيست و 
نوعي فضاي غيرتخصصي در بطن تصميم سازي هاي 
تقنيني در دوره يازدهم وجود دارد. البته اگر نمايندگان 
اع��الم كنند كه نمي دانس��تند به چه اليح��ه اي راي 
مي دهند، مي توانند جلسه راي گيري را تجديد كنند. 
در هر صورت معتقدم يك چنين اشتباهي در اين طرح 
نمي توان قابل قبول باشد. به هر حال اساتيد اقتصادي، 
كارشناسان و رسانه ها حق دارند نگران باشند كه روند 
تصميم س��ازي هاي مجلس، دچار وضعيت بغرنجي 
شود. موضوع بعدي كه به نظر مي رسد، سايه سنگين 
خ��ود را در روند تصميم س��ازي هاي مجلس انداخته 
است، بحث انتخابات سال 14۰۰ كشورمان است. انگار 
هر تصميمي كه نمايندگان قرار اس��ت در حوزه هاي 
اقتصادي و راهبردي و اقتصادي اخذ كنند، نيم نگاهي 
هم به انتخابات آينده و اثري كه اين تصميمات، ممكن 
است در انتخابات داشته باشد، مي اندازد. اين نوع نگاه 
مجلس در بخش هاي مختلف اقتص��ادي و راهبردي 
مشكل ساز خواهد شد. اين درست نيست كه مجلس در 
شمايل ساختار تقنيني كشور به جاي اينكه رويكردهاي 
بلندمدت و چشم اندازهاي پيش رو را مورد توجه قرار 
دهد، نگران اين مساله باشد كه آيا فالن تصميمش در 
انتخابات سال آينده به نفع اين جناح يا آن جناح خواهد 
بود يا نه؟ من در چند مصاحبه به اين مش��كل اش��اره 
كرده ام كه اين رويكرد نمايندگان به كش��ور و اقتصاد 
ايران ضرر خواهد رساند. دولت آينده هر رويكردي كه 
داشته باشد، نمايندگان بايد در مسير منافع كالن كشور 
تصميم سازي كنند. البته اين مشكل مربوط به اين دوره و 
اين دولت و مجلس نيست. سال هاست كه سايه سنگين 
مسائل جناحي و سياسي بر مسائل اقتصادي افتاده است 
و باعث شده است تا امكان برنامه ريزي هاي بلندمدت 
مقدور نباشد. پيش بيني كه در خصوص بودجه 14۰۰ 
مي توان كرد آن است كه احتماال دولت بودجه را با برخي 
اصالحات جزئي راهي بهارستان خواهد كرد و نمايندگان 
مجلس هم به آن راي خواهند داد تا بيشتر از اين متهم به 

سنگ اندازي در مسير اقتصاد نشوند. 

 ايران، اف اي تي اف
 و تجارت جهاني

از اي��ن رو اين نگراني كه اطالعات م��ا در اختيار ديگر 
كش��ورها قرار مي گي��رد چندان محل بحث نيس��ت 
چون درباره يك فضا و بس��تري صحبت مي كنيم كه 
تمامي كش��ورها در آن حضور دارند و عمال نبودن در 
اف اي تي اف باعث انزواي كش��ور و مشكالت اقتصادي 
جديد مي شود. اينكه اقتصاد ما در شرايط تحريم قرار 
دارد و حض��ور يا عدم حض��ور در اف اي تي اف گره اي از 
مشكالت باز نمي كند نيز كالم درستي نيست. اوال بايد 
توجه داشت كه ما قرار نيست همواره در تحريم باشيم و 
مانند دوره برجام، امكان آنكه تحريم ها كنار بروند وجود 
دارد و در ح��ال حاضر نيز با حضور باي��دن، امكان اين 
موضوع وجود دارد. ما با حضور در اف اي تي اف، مي توانيم 
مقدمات حض��ور در قراردادهاي جهاني و اس��تفاده از 
زيرساخت هاي تجارت جهاني را فراهم كنيم. در وهله 
دوم، عدم حض��ور در اف اي تي اف، خ��ود براي اقتصاد 
ايران محدوديت هاي جديدي مي آفريند. وقتي بناست 
تجارت خود را گسترش دهيم و به صادرات غيرنفتي بها 
بدهيم، محدوديت هاي فهرست سياه، باعث مي شود 
بانك ها با ما همكاري نكنند و همانطور كه امروز شاهد 
آن هستيم، ورود ارز به كشور به شدت محدود مي شود 
و از اين رو نپيوستن به آن محروم كردن اقتصاد كشور از 
ورود به فضاي بين المللي خواهد بود. در كنار تمام اين 
صحبت ها، ما بايد بدانيم كه براي تبادالت جهاني نياز به 
همراهي با سياست هاي بين المللي و عادي سازي شرايط 
اقتصادي خود داري��م. عضويت در اف اي تي اف نه تنها 
تنش زايي نمي كند كه حتي تنش زدايي نيز خواهد كرد. 
در سال هاي گذشته امريكا تالش كرده با اعمال فشار بر 
اقتصاد ايران، شرايط ما را غيرعادي كند و ما با عضويت در 
اين گروه، بهانه هاي موجود براي آنها را كاهش مي دهيم 
و ديگر شانسي براي مانور عليه ما ندارند. از اين رو فعاالن 
اقتصادي اميدوارند با نگاه به منافع ملي ش��رايط براي 

اجراي اين لوايح فراهم شود.

 ظرفيت  هاي اعتماد زا 
در بورس

از نظر م��ن اين اقدام يك ش��وك مثبت به بورس 
است و آثارش در كوتاه مدت مثبت است. اين قانون 
مانند استارت خودرو عمل مي كند. براي ادامه راه 
اگر باك بنزين خالي باشد خودرو حركت نخواهد 
كرد.براي ادامه  راه نياز به تزريق نقدينگي و افزايش 
حجم معامالت وجود دارد كه حكم بنزين خودرو 
را دارد. امي��دوارم نقدينگ��ي الزم به بورس تزريق 
شود و ارزش معامالت بيش��تر از مقدار فعلي شود 
در غير اين صورت شاهد مدل جديد و فرسايشي از 
نوسان  گيري در بورس خواهيم بود كه باعث كاهش 
ش��ديد ارزش معامالت براي چند روز و قفل شدن 
صفوف فروش و سپس خريد در كف قيمتي و فروش 
در چند روز بعد خواهي��م بود. يعني اگر نقدينگي 
به بورس تزريق نشود تايم نوسان گيري اصطالحا 
»كش« خواهد آمد و فرسايشي و طوالني  تر خواهد 
شد. در اين صورت )عدم تزريق نقدينگي(، شاهد 
افزايش نسبي ارزش معامالت در روزهاي مثبت و 
كاهش ارزش معامالت در روزهاي منفي خواهيم 
بود .البته با شناختي كه از رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار دارم مطمئن هستم كه در كنار ايجاد 
اين ظرفيت هاي اعتمادزا، تصميماتي را نيز براي 
تزريق نقدينگي و افزايش ارزش معامالت در بورس 

خواهند گرفت.

علت گراني خيارمشخص شد 
ايسنا | رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
علت گراني خيار را سرمازدگي جاليزهاي خيار در 
جيرفت كرمان عنوان كرد و همچنين خبر داد كه 
از دو هفته آينده توليد به روال عادي باز مي گردد 
و قيمت ها نيز كاهش مي يابد. سيد رضا نوراني در 
پاسخ به اين سوال كه چرا خيار در روزهاي اخير 
با افزايش قيمت چش��مگيري مواجه شده است، 
گفت: علت كمبود خيار در سه هفته گذشته و سير 
صعودي قيمت آن در بازار س��رما و توفان شديد 
در منطقه جيرفت كرمان اس��ت ك��ه به جاليزها 
و گلخانه هاي خيار آس��يب وارد كرده و بوته هاي 
خيار با سرمازدگي مواجه شده اند. وي ادامه داد: 
معموال در زمس��تان جيرفت كرمان مركز توليد 
خياربوته اي، جاليزي و گلخانه اي است كه سرما 

باعث كاهش توليد شد.
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي اضافه 
كرد: در دو هفته آينده شرايط توليد به روال عادي 
ب��از مي گردد و قيمت خيار ني��ز كاهش مي يابد. 
همچنين خيار گلخانه هاي ورامين نيز وارد بازار 
خواهند شد. وي در پاسخ به اين سوال كه برخي 
ص��ادرات را علت افزايش قيمته��ا مي دانند و آيا 
ص��ادرات در افزايش قيمت خيار تاثير گذاش��ته 
اس��ت يا خير؟ گفت: تنها يك ن��وع خيار خاصي 
كه مصرف داخلي ندارد صادر مي شود. از طرفي 
صادرات آنقدر مويرگي است كه هيچ تاثيري در 
بازار داخلي ندارد. رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كشاورزي در ادامه گفت: گوجه فرنگي محصولي 
است كه بيشتر از خيار صادر مي شود اما مي بينيم 
كه قيمت آن در بازار به شدت كاهش يافته است، 
زي��را توليد آن انب��وه و قيمت آن س��ير نزولي به 
خود گرفته اس��ت. در حال حاضر نيز در ميادين 
عمده فروش��ي قيمت گوجه فرنگ��ي گلخانه تا 
4۰۰۰توم��ان و بوته اي 2۰۰۰ت��ا 25۰۰تومان 
فروخته مي شود. كه اين قيمت ها با هزينه سنگين 
توليد براي توليدكنندگان ضرر است. وي در پايان 
اضافه كرد: تا محصولي گران مي ش��ود نبايد پاي 
صادرات را وس��ط كش��يد. وقتي در بازار كاهش 

توليد داشته باشيم قيمت ها صعودي مي شود.

هر مغازه يك قيمت!
در  تخم م��رغ  قيم��ت هرش��انه  ايس�نا | 
خرده فروشي هاي سطح ش��هر تهران 45 تا 5۰ 
هزارتومان است. مشاهدات ميداني حاكي از آن 
است كه قيمت هرش��انه تخم مرغ 3۰ عددي در 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران متفاوت و در 
بازه قيمتي45 تا 5۰ هزارتومان عرضه مي شود و 
نرخ ثابتي براي آن وجود ندارد. به عبارتي هر عدد 
تخم مرغ براي مصرف كننده بيش از 15۰۰ تومان 

تمام مي شود.
اين در حالي اس��ت كه براس��اس مصوبه س��تاد 
تنظيم ب��ازار قيمت هركيلو تخم م��رغ 16 هزار 
و9۰۰ تومان و هرش��انه 3۰ ع��ددي حدود 32 
هزارتومان اس��ت. اما به نظر مي رسد اين نرخ در 
بازار رعايت نمي ش��ود و نظارت��ي بر نحوه عرضه 
آن در خرده فروشي ها وجود ندارد.ميادين ميوه 
وتره بار نيز هرشانه تخم مرغ 3۰ عددي به وزن يك 
كيلو9۰۰ گرمي را با قيمت 32 هزار و1۰۰ تومان 

به مصرف كنندگان عرضه مي كنند.

احتمال افزايش قيمت خودرو 
در يك هفته آينده 

ايلن�ا| نايب ريي��س اتحاديه نمايش��گاه داران 
خودروي تهران اظهار داش��ت: احتمال افزايش 
قيم��ت در هفته پيش رو وج��ود دارد اما كاهش 
قيمت ممكن نيست چراكه قيمت ها از يك هفته 
پيش ثابت مانده اس��ت. اسد كرمي در مورد بازار 
خودرو اظهار كرد: از هفته گذشته قيمت ها ثابت 
مانده و تغييري ايجاد نش��ده و خريدار نيز براي 
خودروهاي داخلي بسيار كم است. مراجعه ميزان 
خوبي دارد ام��ا خريدي صورت نمي گيرد و براي 
خودروه��اي خارجي نيز اص��ال خريداري وجود 
ندارد. وي ادامه داد: حدود 5 روز پيش بازار كمي 
جنب و جوش داشت، تصور ما اين بود كه با نزديك 
شدن به شب عيد تقاضا افزايش پيدا كند. احتمال 
افزايش قيمت در هفته پي��ش رو وجود دارد اما 
كاهش قيمت ممكن نيس��ت چراكه قيمت ها از 

يك هفته پيش ثابت مانده است.
وي با اش��اره به قيمت روز خودرو گفت: قيمت ها 
مانند چهارش��نبه گذش��ته اس��ت؛ قيمت پرايد 
1۰۷ ميلي��ون توم��ان، پژو 2۰6 تي��پ 2 حدود 
19۰ ميليون تومان و تيپ 5 حدود 245 ميليون 
تومان، پ��ژو 2۰۷ دن��ده اي 2۷2 ميليون تومان 
و اتوماتي��ك آن 4۰3 ميلي��ون تومان، س��مند 
LX ح��دود 185 ميلي��ون تومان، س��مند 183 
ميليون توم��ان، تيبا صندوق��دار 118 ميليون 
تومان، تيبا هاچ بك 128 ميليون تومان، س��اينا 
13۰ ميليون توم��ان، هايما و جك 8۰۰ ميليون 
تومان، پ��ژو 4۰5 حدود 185 ميلي��ون تومان و 
پژو پارس 2۰5 ميليون تومان است. نايب رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودروي تهران در ادامه 
تصري��ح كرد: نمايش��گاه داران مي گويند در يك 
هفته حدود 2 خودرو مي فروش��ند ك��ه آنها نيز 
خودروهاي س��بك مانند پ��ژو 2۰6 و پرايد بوده 
است. خودروهاي دست دوم بيشتر و خودروهاي 

صفر كمتر معامله مي شوند.
وي خاطرنش��ان كرد: تصور ما بر اين اس��ت كه 
با نزديكي به ش��ب عيد مق��داري افزايش قيمت 
وجود داشته باشد. هميشه شب عيد قيمت ها رو 
به افزايش مي رود، بيشتر مشتريان نيز دست نگه 
داشته اند كه قيمت ها ثابت شود، شايد حدود 2۰ 
درصد آنها خريد خود را به خاطر نوسانات قيمت 

انجام نداده اند.
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خبرروز

نوبتدوموامضروريبازنشستگانكشوريپرداختميشود
مديركل امور مالي صندوق بازنشس��تگي كش��وري از پرداخت نوبت دوم وام ضروري بازنشستگان و وظيفه بگيران اين صندوق در 
روز دوش��نبه بيستم بهمن ۹۹ خبر داد. علي خدامي گفت: با هماهنگي بانك صادرات ايران، وام ۱۰ ميليون توماني نوبت دوم براي 
۲۳ هزار و ۷۵۰ نفر از مشموالن روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ به حساب آنها واريز مي شود. نوبت نخست اين وام سوم دي ماه به حساب 
مشموالن واريز شده بود. خدامي با بيان اينكه نمي توان تاريخ دقيقي براي محاسبه زمان پرداخت وام در نوبت هاي مختلف تعيين 
كرد، افزود: تأمين منابع و پرداخت وام ضروري براي بازنشستگان كشوري توسط بانك عامل انجام مي شود و نمي توان زمان دقيقي 

براي نوبت هاي بعدي اعالم كرد.

رويداد

ايسنا| در روزهاي گذش��ته و در پي افزايش مصرف 
انرژي و لزوم صرفه جويي در آن، شاهد خاموشي هاي 
ب��رق در برخي ش��هرها از جمل��ه ته��ران بوديم. اين 
خاموش��ي ها بعضا دامنگير تيرهاي چراغ برق معابر و 
خيابان ها هم شد به طوري كه در برخي محالت پس از 
گذشت ساعت معيني از شب امكان تردد به ويژه براي 
زنان با مشكالتي همراه بود، چراكه از جمله مولفه هاي 
موثر در ايجاد امنيت زنان در شهر، تامين نور كافي معابر 
و خيابان هاست. تامين امنيت زنان در شهر معطوف به 
دو مولفه اصلي ايجاد احساس امنيت رواني زنان هنگام 
تردد در معابر و تامين امنيت زنان در كالبد شهر است كه 
از جمله آن مي توان به تامين نور كافي خيابان ها اشاره 
كرد. خاموشي هاي اخير بهانه اي شد تا نگاهي به لزوم و 
چگونگي تامين امنيت زنان در شهر بيندازيم. دكتر ندا 
حاجي وثوق فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعي شوراي 
شهر تهران، با بيان اينكه امنيت شهري براي زنان به اين 
معناست كه يك زن بتواند زندگي روزمره خود را بدون 
ترس و دغدغه انجام دهد و نيازها و عالئق خود را بدون 
هيچ گونه تبعيضي در فضاي ش��هري مرتفع سازد، به 
ايسنا گفت: امنيت زنان در فضاهاي شهري را مي توان 

از سه بعد كالبدي، اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي 
قرار داد. بعد كالبدي به خوانا بودن شهر براي شهروندان 
اشاره دارد به طوري كه فضاي شهري به فضايي مبهم و 
گيج كننده تبديل نشود. او درباره بعد اجتماعي امنيت 
شهري زنان ادامه داد: بعد اجتماعي به اين مساله توجه 
دارد كه با گس��ترش رو به رشد فضاهاي شهري تا چه 
ميزان توانس��ته ايم فرهنگ حضور زن��ان در جامعه و 
فضاهاي عمومي و ب��زرگ را نهادينه كنيم. حضور در 
فضاهاي اجتماعي نيازمند امنيت است. همچنين بايد 
ديد تا چه ميزان توانسته ايم از بعد فرهنگي موفق باشيم 
و زيرس��اخت هايي را براي حضور دو جنس در جامعه 

فراهم كنيم. آيا به لحاظ فرهنگ��ي به مردان آموزش 
داده ايم كه شهر به همان ميزان كه متعلق به آنهاست به 
زنان نيز تعلق دارد؟ او همچنين به بعد اقتصادي امنيت 
ش��هري براي زنان نيز اش��اره كرد و افزود: بايد توجه 
كرد تا چه ميزان فضاهاي شهري را براي فعاليت هاي 
مختلف اقتصاي بانوان امن كرده ايم. همچنين ارتباط 
دو س��ويه اي ميان دو مولفه رواني اجتماعي و كالبدي 
امنيت ش��هري وجود دارد، به ط��وري كه براي تامين 
امنيت زنان در فضاهاي ش��هري نيازمنديم در هر دو 
مولفه قدرتمند عمل كنيم. از جمله اقدامات الزم براي 
تامين امنيت شهري زنان در بعد كالبدي، تامين نور و 
روشنايي شهر است. مديريت شهري بايد تمام تالش 
خود را در راستاي تامين اين روشنايي انجام دهد چراكه 
نمي توان انتظار داشت با ايجاد تاريكي و خاموشي در 
شهر بتوان براي تامين امنيت زنان مولفه جايگزيني را 
در نظر گرفت كما اينكه آمار بسياري از جرايم در همين 
مقطع كوتاه تاريكي تهران افزايش يافت. از سوي ديگر 
ابعاد رواني و فرهنگي تامين امنيت شهري بسيار زمانبر 
است و نمي توان شهر را به اميد يافتن راه حل جايگزيني 

در حالت خاموشي نگه داشت.

خاموشي امنيت زنان در معابر تاريك شهري
جامعه محیطزيست

كارزاراينترنتي
براينجات»هيرمان«

كارزاري ك��ه تعداد امضاي آن به بيش از ۴ هزار نفر 
رسيده است از رييس سازمان محيط زيست خواسته 
است، پيگير وضعيت سالمت هيرمان شود و براي 
نجات اين شير آسيايي و بهبود شرايط نگهداري از او 
اقدام كند. هيرمان شير نر ايراني كه سال گذشته از 
باغ وحش بريستول بريتانيا به باغ وحش ارم تهران 
منتقل شده بود حاال بيمار ش��ده است و بسياري 

نگران وضعيت سالمت او هستند.
ويديوهايي منتشر شده از هيرمان كه حدود ۹ سال 
سن دارد نشان مي دهد كه او در وضعيت نامساعدي 
است و از دهان، چش��م ها و بيني اش آب مي ريزد. 
هفته گذشته هم مسووالن باغ وحش ارم بيماري 
او را تأييد كرده و گفتند كه حال او خوب نيس��ت. 
حاال كارزار اينترنتي به راه افتاد كه خواستار توجه 
مسووالن به وضعيت سالمتي اين شير است. امضا 
كنندگان اين كارزار كه تعداد آنها به بيش از ۴ هزار 
نفر رسيده اس��ت از رييس سازمان محيط زيست 
خواسته اند پيگير وضعيت سالمت هيرمان شود و 
براي نجات اين شير آسيايي و بهبود شرايط نگهداري 
از او اقدام كند. محمد كرمي، رييس اداره نظارت بر 
امور باغ وحش هاي استان تهران پيش تر گفته بود 
كه عالئم باليني اين شير بي حالي و آب ريزش بيني 
اس��ت و حيوان همچنين دچار اختالل در قسمت 
فوقاني دستگاه تنفسي شده است. او گفته بود كه 
تيمي از دامپزشكي و اداره كل محيط زيست استان 
ته��ران كارهاي درماني هيرمان را آغ��از كرده اند و 
آزمايش هاي الزم را انجام داده اند. از طرفي مديركل 
دفتر حفاظ��ت و مديريت حيات وحش س��ازمان 
محيط زيست هم چند روز پيش مدعي شد كه حال 
هيرمان رو بهبود است با اين حال همچنان فعاالن 
و دوس��تداران حيات وحش خواستار رسيدگي به 
وضعيت سالمت اين شير و نظارت بيشتر بر شرايط 
نگهداري آن هستند. نكته اينجاست كه عكس ها و 
فيلم هايي كه از هيرمان در فضاي مجازي منتشر 
شده بسيار دردناك تر از آن چيزي است كه مسووالن 
باغ وحش در م��ورد آن صحب��ت مي كنند. اينكه 
هيرمان ۹ ساله در چنين شرايطي به سر مي برد براي 
خيلي از دوستداران و حاميان محيط زيست و حيات 
وحش اصال اتفاق خوشايندي نيست. آنچه بيش از 
همه اين ۴ هزار نفر و البته افراد بسيار زيادي را نگران 
كرده، پايان ناخوشايندي است كه ممكن است براي 
هيرمان اتفاق بيفتد. حال بايد ديد رييس سازمان 
محيط زيست در اين باره چه واكنشي نشان داده و 
اقدامات كه صورت مي گيرد مي تواند جان هيرمان را 
نجات دهد. خيلي از معترضان به اين وضعيت آنها را 
به ياد اتفاقي كه براي ببر سيبري در همين باغ وحش 
رخ داد مي اندازد. اتفاقي تلخ كه باعث شد اين ببر بنا به 
گفته دامپزشك باغ وحش ارم بر اثر بيماري مشمشه 

جان خود را از دست بدهد. 

مرگ 57 نفر ديگر بر اثر كرونا 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۷۰۶۵ مورد جديد كوويد۱۹ در كش��ور 
طي ۲۴ ساعت گذش��ته خبر داد. دكتر 
سيماس��ادات الري گف��ت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۷ هزار و 
۶۵ بيمار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه ۵۴۴ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كش��ور به يك ميليون و ۴۶۶ هزار و ۴۳۵ نفر رسيد. 
الري گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۷ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۵۸ هزار و ۴۶۹ نفر رسيد. 
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا كنون 
يك ميليون و ۲۵۳ ه��زار و ۵۵۴ نفر از بيماران، بهبود 
يافته و يا از بيمارستانها ترخيص ش��ده اند. او ادامه داد: 
۳۷۸۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار 

دارند. تا كنون ۹ ميليون و ۶۶۷ هزار و ۲۶۰ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده اس��ت. الري گفت: بر اساس آخرين 
تحليل ه��ا، ۳۶ شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۱۷۸ شهرستان در وضعيت زرد 
و ۲۳۴ شهرس��تان ني��ز در وضعيت آبي 
قرار دارند. بنابر اعالم س��خنگوي وزارت 
بهداشت، شهرس��تان هاي عجب شير در 
آذربايجان شرقي، اردس��تان در اصفهان، اسفراين در 
خراسان شمالي، گرمسار در سمنان، بافت در كرمان، 
پاوه در كرمانشاه، بندرگز و كردكوي در گلستان، آستانه 
اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، صومعه سرا و 
الهيجان در گيالن، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، 
جويبار، رامسر، ساري، سوادكوه، قائمهشر، محمودآباد، 
نكا، نور و نوشهر در مازندران، بستك، بندرلنگه و قشم در 
هرمزگان، بهار، تويسركان و رزن در همدان و ابركوه در 

يزد در وضعيت نارنجي قرار دارند.

كل مبلغ حق التدريسي ها پرداخت نشده است
درب��اره س��اعت كار هم��كاران و نحوه 
پرداخت، قاعده جديدي وضع نكرديم، 
برخ��الف اينك��ه ش��ايعه كردن��د ۳۵ 
دقيقه لحاظ شده اس��ت، به هيچ وجه 
۳۵ دقيقه اي محاس��به نش��ده و حق 
التدريس ها بر اساس گزارشي كه ادارات 
شهرس��تان ها از عملك��رد هم��كاران 
داده اند، محاس��به شده و اگر گزارش ها 

ب��ا عملكرد هم��كاران ما منطبق نيس��ت مي توانند 
مراجعه كنند تا بررس��ي شود. وزير آموزش و پرورش 
در پاس��خ به اينكه معلمان اعالم كرده اند مبلغي كه 
برايش��ان واريز شده يك س��وم مبلغي است كه سال 
گذش��ته درياف��ت مي كرده اند، گفت: م��ا هنوز كل 
 مبلغ حق التدري��س را پرداخت نكرده ايم، همچنان 
حق التدريس نيمه اول سال جاري باقي مانده و اميد 
اس��ت تا آخر س��ال بپردازيم. مبلغ واريزي كل مبلغ 
حق التدريس همكاران نبوده و مبلغي را كه دريافت 

كرديم به اس��تان ها اب��الغ كرديم و آنها 
در همان چارچوب س��ال هاي گذش��ته 
محاسبه كرده و پرداخت مي كنند و قطعا 
پرداخت هاي ديگري هم در راه خواهد بود. 
بناي ما اين بوده كه تا پايان سال گذشته 
را تس��ويه كنيم اما اينكه نتيجه چه بوده 
بايد گزارش استان ها برسد. او در واكنش 
به اينكه برخي معلمان اعالم كرده اند اگر 
واريزي ها اين گونه باش��د از ادامه تدريس معذورند؟ 
گفت: خير اين طور نيس��ت. مطمئن باشيد. حاجي 
ميرزايي همچنين درباره گاليه گروه هاي مش��مول 
استخدامي كه به دانشگاه فرهنگيان معرفي شده اند 
و بايد آزمون اصلح و حدنص��اب نمره ۷۰ درصد را 
كس��ب كنند، گفت: اين امر كامال با قانون منطبق 
است و آنها كه يك سال دوره آموزشي ببينند بايد 
مهارت الزم را كس��ب كنند، اين يك دوره تفنني 

نيست و يك دوره جدي است. 

پروتكل ها رعايت نشود نوروز نخواهيم داشت
شواهد نشان مي دهد در شروع پيك 
چهارم هس��تيم. بيماران بهبود يافته 
كرونايي ك��ه در هفته دوم تا شش��م 
هستند با مش��اهده عالئم مشكوك 
سريعا به پزشك مراجعه كنند.معاون 
درمان ستاد ملي كرونا گفت: پيش از 
دو هفته پيش تعداد بستري ها كاهش 
پيدا كرد و حتي به زير ۱۶۰۰ بستري 

رسيد. طي ۱۰ روز گذش��ته اين كاهش متوقف و 
حتي در برخي روزها با افزايش بستري همراه شده 
است. اين عالمت خوبي نيس��ت چون وقتي آمار 

بستري افزايش مي يابد تعداد بيماران 
سرپايي هم افزايش مي يابند به طوريكه 
در برخي بيمارس��تان ها اين آمار به دو 
برابر رس��يده و نمونه هاي آزمايش هم 
در آزمايش��گاه ها افزايش يافته اند. اين 
عالمت ها نش��ان دهنده شكل گيري 
 موج��ي جدي��د در تهران اس��ت . اگر

ساده انگاري ادامه پيدا كند و نظارت ها 
ادامه دار نباشد به مشكل خواهيم خورد به ويژه اينكه 
از ۱۵ اسفند ماه با نزديكي به نوروز با شلوغي بازار، 

امسال نوروز آرامي نخواهيم داشت.

هنر

فيلم انيميشن »جسم خاكستري« از توليدات مركز گسترش سينماي مستند 
و تجربي به كارگرداني سمانه شجاعي، به بخش مسابقه جشنواره فيلم كوتاه 
»درسدن« آلمان راه يافت. سي و سومين دوره جشنواره فيلم كوتاه »درسدن« 
طبق برنامه قبلي، ق��رار بود از ۱۳ تا ۱۸ آوريل ۲۰۲۱ در كش��ور آلمان برگزار 
شود، اما به دليل پاندمي كرونا، زمان برپايي اين رويداد هم به تاخير افتاده است. 
انيميشن كوتاه »جسم خاكستري« ساخته سمانه شجاعي، يكي از آثار منتخب 
بخش مسابقه بين الملل اين جشنواره است. اين فيلم پيشتر در سي امين دوره 
جشنواره فيلم »نيواورلئان« و پانزدهمين دوره جشنواره فيلم زنان »لس آنجلس« 
امريكا به نمايش درآمده است.»جسم خاكستري« به روايت پزشكي مي پردازد 
كه با خونسردي مشغول ويزيت بيماران اس��ت. تعدادي بيمار اعصاب و روان 
منتظرند تا نوبتشان شود، اما از اين بيماران نمي توان توقع داشت كه آرام بمانند. 
انيميشن »جسم خاكستري« سال گذشته نيز به جشنواره زنان لس آنجلس راه 
پيدا كرد و پيش از آن در اولين حضور بين المللي خود، يكي از آثار منتخب بخش 

مسابقه فيلم هاي انيميشن فيلم  نيواورلئان امريكا شده بود.

انيميشن »جسم خاكستري«
 به جشنواره آلمان راه يافت

هنر

فيلم »م��ا كه هس��تيم؟« با دغدغه و س��وژه اجتماع��ي، ب��ه كارگرداني و 
تهيه كنندگي ابوالحسن كيوان، به عنوان بهترين فيلم بين المللي فستيوال 
راكي مانتين در امريكا، بهترين فيلم درام جش��نواره فستيوال فيلم سيلك 
رود در فرانسه و بهترين تهيه كننده در پنجمين دور فستيوال سينماي اروپا 
يوروپين س��ينماتوگرافي اواردز در آمس��تردام هلند در سال ۲۰۲۰ انتخاب 
 ش��د. ابوالحس��ن كيوان كارگردان و تهيه كننده »ما كه هس��تيم؟« نقاش، 
مجسمه ساز، معمار و فيلمساز ايراني است كه سال ۱۳۵۸ از دانشگاه »هنر« در 
تهران فارغ التحصيل شد و بعد از مهاجرت به استراليا، در دانشگاه»تيف كالج« 
به تحصيالت خود ادامه داد. پيش از اين بعضي از فيلم هاي اين فيلمساز ايراني 
 »J & B« در جشنواره هاي كشورهاي مختلف دنيا برنده جايزه شده اند. فيلم
او در استراليا ساخته و در سال ۲۰۱۴ در فستيوال كن پذيرفته شد، همچنين 
فيلم او با عنوان »مهاجرت« در س��ال ۲۰۱۸ برنده دو »مدال« از فس��تيوال 
 فيلم »كلكته« در هند ش��د. فيلم »مهاجرت« در ش��ش فستيوال تا مرحله

 Official selection پيش رفت.

»ما كه هستيم؟« 
بهترين فيلم سه فستيوال جهاني شد

تعادل| انتظارها به پايان رسيد و قرار 
است از روز سه ش��نبه فاز اول تزريق 
واكسن كرونا در كشور و با اولويت كادر 
درماني بخش هاي آي سي يو آغاز شود. باالخره با 
واردات اوليه محموله واكسن »اسپوتنيك وي« از 
روسيه اين مهم در كشور ما هم آغاز مي شود و اين 
در حالي است كه طبق اعالم معاون وزير بهداشت 
و درمان براي واكسيناس��يون در دو مرحله اقدام 
شده است. يك مرحله درباره اعتبار كوواكس بود 
كه حدود ۲۲۵ ميليارد تومان صورت حساب صادر 

و پرداخت شده است.
 اعتبارات براي واردات واكسن از روسيه نيز حدود 
۱۰۰ ميليارد توم��ان در اختيار هيات امناي ارزي 
قرار گرفته و تاكنون ح��دود ۳۳۰ ميليارد تومان 
اعتبار براي واكسن داده شده است. البته با سازمان 
برنامه و بودجه تفاهم شده كه از محل اعتبارات يك 
ميليارد يورو كه تاكنون حدود ۷۰۰ ميليون يورو 
آن اختص��اص يافته و ۳۰۰ ميليون مطالبه داريم، 
بقيه اعتبارات مورد نياز واكس��ن نيز تامين شود. 
بنابراي��ن هيچ نگراني در مورد ارز و ريال مورد نياز 

واكسن كرونا وجود ندارد.

هياهويواكسنفروكشكرد
بيشتر از يك ماه است كه مساله خريد واكسن كرونا 
به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي مردم تبديل شده 
بود و مس��ووالن اما خيلي خونسرد از خريد و وارد 
كردن واكسن ها خبر مي دادند، اين در حالي بود كه 
وقتي يكي از واكسن هاي ساخت ايران به فاز انساني 
رسيد، بسياري از مسووالن بر اين باور بودند كه بايد 
تا تكميل شدن دوره تحقيقاتي واكسن داخلي صبر 

كنيم و از هيچ كشوري هم واكسن نخريم اما...
پس از هش��داري هايي كه س��ازمان نظام پزشكي 
و ديگ��ر متخصصان حوزه س��المت مبني بر لزوم 
واكسيناس��يون كادر درم��ان آن هم ب��دون وقفه 
معطل��ي باالخره تصميم بر اين ش��د تا واكس��ن 
خريداري شود چرا كه تكميل دوره باليني و تاييد 
واكسن ايراني تا تابس��تان سال آينده هم به طول 
مي انجامد. اما بعد از آن مساله اينكه چه واكسني 
قرار است خريداري ش��ده و وارد كشور شود خود 
مس��اله ديگري بود كه بحث و جدل هاي بسياري 
را در بين مردم و مس��ووالن و البته صاحب نظران 
به وجود آورد. برخي از مس��ووالن اعم از نماينده 

مجل��س و عضو س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا بعد از 
اينكه مشخص ش��د قراراست واكس��ن روسي به 
ايران وارد ش��ود اع��الم كردند كه از اين واكس��ن 
اس��تفاده نمي كنند. اما اين اظهارنظرها باعث شد 
تا س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو اين افراد را فاقد 
صالحيت ب��راي اظهارنظر در مورد نوع واكس��ن 
بداند و كش��مكش ها تا جايي ب��اال گرفت كه وزير 
بهداشت و درمان به موضوع ورود كرد و در نشستي 
خبري به مردم گفت كه براي اطمينان خاطر آنها 
تزريق واكسن را از افراد خانواده خود شروع خواهد 
ك��رد. او اعالم كرد كه ب��ه عنوان وزير بهداش��ت 
يك كش��ور آنقدر بي غيرت نيست تا واكسني كه 
هيچ تاثير درماني ندارد را به كش��ور وارد كند. اما 
اين كش��مكش ها زماني فروكش ك��رد كه يكي از 
نشريه هاي معتبر پزشكي با درج خبري اعالم كرد 
كه واكسن روس��ي بيش از ۹۱ درصد تاثيرگذاري 
مثبت روي افراد داش��ته و آنه��ا را از ابتال به كرونا 
مصون كرده اس��ت. اين خبره��ا باالخره تا حدود 
زيادي همهمه هاي اين چند روز را آرام كرد و حاال 
وزير بهداشت باخيالي آسوده در نشست خبري روز 
گذشته خود از آغاز واكسيناسيون در ۲۱ بهمن ماه 

خبر مي دهد.

واكسيناسيونكرونادرايران
ازسهشنبهآغازميشود

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با 
واردات اولين محموله واكس��ن اسپوتنيك وي از 
روسيه، واكسيناسيون كرونا در ايران از سه شنبه 
 ۲۱ بهم��ن در كش��ور با اولوي��ت كادر بخش هاي

آي سي يو شروع مي شود.
س��عيد نمكي در مراس��م آغاز فاز مطالعه باليني 
انس��اني واكس��ن كرونا رازي در وزارت بهداشت 
افزود: همزمان با تالش براي توليد واكسن كرونا در 
داخل كشور كه به روش هاي مختلف در حال انجام 

اس��ت يكي از قولهاي ما به مردم اين بود كه زودتر 
واكسيناسيون را در داخل كشور شروع كنيم. براي 
اين كار با ارزيابي واكس��ن هاي معتبر در دنيا يكي 
از كم عيب ترين و كم خطرترين واكس��ن ها را كه 
واكسن اس��پوتنيك وي روسيه بود انتخاب و وارد 
كرديم. او ادامه داد: اواي��ل حمله ها و هجمه هاي 
زيادي مي ش��د ولي صبوري كردي��م و امروز همه 
فهميده اند كه اروپا و ش��ركت هاي واكس��ن ساز 
اروپايي مثل آس��ترازنكا نيز ب��ه دنبال همكاري با 

شركت توليدكننده اين واكسن هستند. 
بناي قهر با هيچ كس نداريم ب��ا اينكه جزو اولين 
مذاكره كنندگان براي خريد اين واكس��ن بوديم 
پانزدهمين كش��وري هس��تيم كه اين واكسن را 
تزريق مي كنيم. نمكي افزود: شرط ما براي واردات 
واكسن اين بود كه حتما فاز ۳ مطالعه انساني را طي 
كرده باش��د در حالي كه برخي كشورهاي منطقه 
اين واكسن را در فاز ۳ مطالعه انساني تزريق كردند.

تامينواكسنموردنياز
برايهمهافرادزمانميبرد

با وجود خريد ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار واكس��ن از 
سبد كوواكس كه براي هشت ميليون و ۴۰۰ هزار 
نفر كافي است بايد ميزان بيشتري واكسن به كشور 
وارد كنيم چون اين ميزان واكسن جوابگو نيست. 
اما بايد در نظر داشته باشيم كه تامين واكسن مورد 

نياز براي همه افراد زمان مي برد.
نمكي افزود: واكسن اسپوتنيك روسيه در حدود 
۶ كش��ور معتبر ثبت شده و س��عي كرديم زماني 
اين واكسن را وارد كنيم كه خيالمان راحت باشد 
و واكس��ن قابل اعتماد وارد كنيم. واكسيناسيون 
با واكس��ن روس��ي از سه ش��نبه بر اس��اس سند 
واكسيناسيون براي گروه هاي هدف كه در مرحله 
اول اف��راد حاض��ر در خط مقدم نظام س��المت و 
كاركنان بخش هاي آي سي يو هستند آغاز مي شود 
بعد سراغ بقيه كادر درمان و خانه هاي سالمندان 

و افراد باالي ۶۵ سال مي رويم و همين طور مرحله 
به مرحله جل��و مي رويم. روال كار تعريف ش��ده 
است و خوشحاليم به رغم اينكه با دستان بسته در 
اقيانوس بال ش��نا مي كنيم اما چشمان ما باز است 
و در شرايطي واكسيناس��يون را شنا مي كنيم كه 
ميزان ش��يوع بيماري پايين آم��ده و تخت خالي 

داريم.
وزير بهداش��ت افزود: يكي از كارهاي مهم در اين 
همه گيري تكيه بر دانش فني براي ساخت واكسن 
در كش��ور بود. توليد واكس��ن كرونا كار ساده اي 
نيست و همانطور كه ويروس كرونا پيچيده است 
ساخت واكسن آن نيز كار پيچيده اي است و هيچ 
متخصصي نمي تواند آينده واكسيناس��يون آن را 
پيش بيني كند و بگويد در آينده چند درصد موفق 
است چقدر مي تواند مردم را عليه بيماري كوويد 
۱۹ بيمه كند اما تنها راه چاره اين است كه در اين 

راه گام برداريم.

سهراهبرايتامينواكسن
نمكي ادامه داد: امروز ايران براي توليد واكس��ن 
كرونا با همه روش ها و پلتفرم ه��ا برنامه دارد. در 
هر صورت براي تامين واكس��ن سه راه را در پيش 
گرفتيم يكي توليد واكسن در داخل، ديگري انتقال 
فناوري توليد واكسن از كشورهايي كه هم تخصص 
اين كار را دارند و هم روابط دوستانه تري با ما دارند 
مثل كوبا و روس��يه البته با اينكه موضوع واكسن 
در دنيا سياس��ي ش��ده اما دانش��مندان كشورها 
مشكلي با هم ندارند فاصله از آنجا ايجاد مي شود 
كه كش��ورهاي مثل امريكا به دنبال سلطه جويي 

هستند.
او گفت: كش��ور كوبا س��ابقه همكاري با انستيتو 
پاس��تور ايران در توليد واكس��ن هپاتيت بي دارد 
و روس��يه نيز در حوزه بايوتكنولوژي سابقه نسبتا 

درخشاني دارد.

نمكي ادامه داد: راه حل س��وم واردات واكس��ن از 
منابع مطمئن اس��ت تا قبل از توليد واكس��ن در 
كشور آن را در اختيار داش��ته باشيم. براي توليد 
واكسن، گروه هاي مختلف مشغول فعاليت هستند. 
مجموعه بركت فاز يك انس��اني را همين روزها با 
موفقيت تمام مي كند و وارد فاز ۲ مطالعات انساني 
مي شود. من هر روز روند مطالعات اين واكسن را 
پيگيري مي كن��م و هر جا الزم باش��د راهنمايي 
مي كنم. واكس��ن برك��ت يك��ي از علمي ترين و 
موثرترين روش هايي است كه تاكنون در دنيا انجام 
ش��ده و اميدواريم با همين شتاب به زودي فاز دو 

را هم تمام كند.

توليدواكسناستنشاقيدرايران
وزير بهداشت افزود: واكسن كرونا رازي نيز كه به 
همت دكتر بني هاشمي دنبال مي شود كار بسيار 
بزرگي است. اين يك واكسن نوتركيب استنشاقي 
است كه يكي واكسن هاي بسيار ايمن و كم عارضه 
خواهد بود و با توجه به استنشاقي بودن به كلي فرد 
را از وضعيت ناقل بودن خارج مي كند. اين واكسن 
با كمترين عارضه سيستم ايمني بدن را تحريك 

و فرد را ايمن مي كند.
نمكي ادام��ه داد: با اين روند جمهوري اس��المي 
اي��ران به زودي يك��ي از قطب هاي ب��زرگ توليد 
واكس��ن كرونا در جهان مي ش��ود و با تامين نياز 
كش��ور مي توانيم واكس��ن كرونا را به دنيا عرضه 
كنيم. بحران كرونا تمام مي ش��ود ام��ا در پي آن 
ايران صاحب يك صنعت ارزشمند در حوزه واكسن 
مي ش��ود. صنعتي زيرس��اختي كه يك دستاورد 

بسيار افتخارآفرين براي كشور است.
وزير بهداش��ت گفت: يكي ديگر از دستاوردهاي 
وزارت بهداش��ت در اين دوران س��خت اين است 
كه در س��ال ۹۸ حدود يك ميليارد دالر كمتر ارز 
ب��راي دارو و تجهيزات پزش��كي مصرف كرديم و 
با محدوديت در واردات اقالم��ي كه توليد داخل 
داش��ت و با تكيه بر توان داخلي نيمه امس��ال هم 
حدود ۴۰ درصد س��ال ۹۸ براي اقالم پزشكي ارز 

مصرف شد. 
همچنين اميدوارم تا اوايل تابس��تان سال آينده 
با ورود واكس��ن كرونا ايراني به بازار در اين زمينه 
نيز به يكي از قطب هاي مهم صادركننده واكسن 

كرونا تبديل شويم.

گزارش
آغاز واكسيناسيون در كشور از روز سه شنبه

توليد واكسن استنشاقي در ايران
330 ميليارد تومان اعتبار صرف خريد واكسن شد
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