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يادداشت- 1

رويكرد تازه قضايي براي مقابله 
با فساد سيستماتيك

قانونگ��ذار بع��د از پيروزي 
انقالب اين نظر را داش��ت 
كه در بط��ن اص��ل 49 به 
گون��ه اي عم��ل كن��د كه 
اموال��ي را ك��ه ناش��ي از 
اموال غيرمش��روع برآمده 
از ربا، ارتش��ا و دارايي هاي 
غيرمشروع وابستگان دربار 
پهلوي بوده را ابتدا شناسايي و در مراحل بعدي به 
بيت المال اعاده كند. چون اص��ل قضيه مبتني بر 
اين رويكرد كلي بود كه اين اموال به صورت قانوني 
و مش��روع به افراد نرسيده اس��ت و ناشي از اعمال 
غيرقانوني و غيرش��رعي بوده اس��ت. بر اين اساس 
قانونگذار بالفاصله پس از انقالب دادگاه هاي ويژه 

اصل 49 قانون اساسي را تشكيل داد . 
در متن اصل49 مشاهده مي ش��ود، مواردي چون 
ربا، ارتشا و... بوده است گنجانده شده است. مبتني 
بر اي��ن رويكرد قانون��ي در طول س��ال هاي بعد از 
انقالب، دعاوي متعددي مطرح و اموال بس��ياري 
شناس��ايي و به بيت المال اعاده ش��د. بايد بدانيم، 
رس��يدگي در دادگاه هاي اصل 49، مثل رسيدگي 
به دعاوي حقوقي اس��ت، اما ش��عب آن مستقر در 
دادگاه ه��اي انقالب اس��ت. هم رس��يدگي بدوي 
دارد و هم قابل تجديدنظرخواهي اس��ت. بنابراين 
ش��عبي تدارك ديده ش��د، براي اي��ن منظور كه 
اموال را شناسايي مي كردند و اين اموال شناسايي 
مي ش��د. از س��وي ديگر، بس��ياري از اف��رادي كه 
اموالشان شناسايي ش��ده بود، دعاوي خاصي را به 
عنوان معترض تش��كيل مي دادند. برخ��ي نيز به 
عنوان مثال اعالم مي كردند كه اي��ن اموال را قبل 
از انقالب خري��داري كرده بودن��د و در حوزه اصل 
49 قرار نمي گيرن��د. دادگاه به دعاوي رس��يدگي 
مي ك��رد، برخ��ي از اعتراض��ات را مي پذيرفتند و 

بسياري را نيز رد مي كردند. 
آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي متعددي هم در 
خصوص اين اصل تدوين و تصويب شد و در مسير 
اجرا قرار گرفتند كه هم وكال در جريان هس��تند و 
هم عموم مردم از آن با خبرند. بنابراين يك چنين 
شيوه هاي رسيدگي از قبل وجود داشت. اخيرا در 
قسمتي از اصل 49 قانون اساسي، برداشت تازه اي 
از س��وي رييس قوه قضاييه ارايه شده است. چون 
حكم اصل قضيه اين بود كه به اموال غير مشروع و 
اموالي كه ِمن غير حق به مسوولي يا فردي رسيده 
اس��ت )مثل مقاطعه كاري ها( رس��يدگي ش��ود، 
رياست محترم قوه قضاييه هم بررسي اموالي را كه 
توسط مسووالن نظام با سوءاستفاده يا رانت هايي 
كه در اختي��ار آنان گرفت��ه را در دس��تور كار قرار 

داده اند. 
در واقع آن بخش بازنگري و دوباره احيا شده است. 
در خصوص مس��ووالني كه از ابت��داي انقالب تا به 
امروز با اس��تفاده از موقعيت خود اموالي را به ناحق 
به دس��ت آورده اند كه ناش��ي از سوءاس��تفاده از 
قدرت است و نامش��روع تلقي مي شود اين رويكرد 
در پيش گرفته شده اس��ت. ممكن است اين روند 
از طريق تع��رض به اموال و انف��ال عمومي صورت 
گرفته باش��د، يا پاي ارتش��ايي در ميان باش��د يا 
اينكه به سبب مقام و موقعيتي كه دارند با شركت 
در مناقصه ه��ا و مقاطع��ه كاري ها ب��راي خود يا 
نزديكانش��ان اموال��ي را كس��ب كرده باش��ند كه 
في الواقع به عن��وان يك فرد عادي قادر به دس��ت 

آوردن آن نبوده باشند. 
بر اين اس��اس قوه قضاييه تش��خيص داده كه اين 
بخش از قانون اساس��ي مي بايست احيا شود و اين 
اموال هم به بيت المال اعاده شود. به همين خاطر 
از دادگستري تاكيد كرده كه شعبي از دادگاه ها را 
براي رسيدگي به اين اموال تخصيص دهند. ضمن 
اينكه از نهاده��اي مردمي و عمومي خواس��ته كه 
در ص��ورت اطالعي از وقوع رفتاره��اي غيرقانوني 
اقتصادي از س��وي مس��ووالن و... دارند، مراتب را 
اطالع دهند تا به آن رسيدگي ش��ود. اين رويكرد 
امري اس��ت، ممدوح و محس��ون و يكي از راه هاي 
مقابله با فس��ادي كه در حال حاضر ممكن اس��ت 
به ص��ورت سيس��تماتيك در برخ��ي حوزه هاي 
مديريتي و مسووليتي وجود داش��ته باشد به طور 
قانوني رسيدگي ش��ود. اميدواريم كه در ادامه هم 
اهتمام جدي براي اين مقابله وجود داش��ته باشد 
و گذر زم��ان اين روند ضروري را تح��ت تاثير قرار 

ندهد. 
اگرچ��ه در اين دس��تور العمل، ش��يوه هايي براي 
برگ��زاري دادگاه ها وج��ود دارد كه اين ش��يوه ها 
مي بايس��ت حتما از طري��ق مجل��س و آيين نامه 
دادرس��ي خاصي كه در مجلس تصويب مي شود، 
ابالغ شود. اما معهذا در كليت امر خوب و ممدوحي 
اس��ت و در صورتي كه ب��دون توجه ب��ه ارتباطات 
خاص مس��ووالن با نهادهاي قدرت عملياتي شود، 
مي توان اثرات مثبتي در روند مقابله با فساد داشته 
باشد و درس عبرتي براي افراد و جرياناتي شود كه 
با سوءاس��تفاده از روابط خاص و روابط پشت پرده، 

اموال و دارايي عمومي را در اختيار مي گيرند.

هوشنگ پوربابايي

فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي خبر داد  مجلس از تصميمات خودرويي خود عقب نشيني كرد

نرگس رسولي | مجلسي ها باالخره روي خوش را نشان 
دادند و مجاب شدند تا پس از ٨ ماه از خداحافظي قيمت 
خودرو روي س��ايت هاي اينترنتي و شبكه هاي مجازي، 
قيمت ها سالمي دوباره داشته باشند.  ارديبهشت ماه سال 
جاري بود كه فعاالن بازار خ��ودرو دليل افزايش گراني ها 
را به گردن سايت هاي اينترنتي انداختند و با مبرا كردن 
نقش دالالن خودرو، كمبود عرض��ه، تحريم ها و... در اين 
بازار اعالم كردند گروه هاي خاصي در شبكه هاي مجازي 
و س��ايت هاي اينترنتي با بازي قيمت ها دست به فروش 
صوري خودرو زده و قيمت ه��ا را مطابق آنچه صالحديد 
خود است باال و پايين مي برند. اين گروه شاهد مثالشان را 
خودروهايي مي خواندند كه هرروز در كانال ها و سايت هاي 
اينترنتي قيمت مي خوردند بدون اينكه خريدار داش��ته 
باشند . روز ها و هفته هاي ارديبهش��ت با افزايش قيمت 
خودرو سپري مي ش��د تا اينكه مجلس تازه نفس دست 
به كار شد و شمشير قلع و قمع مصوبات خود را به سمت 
سايت هاي اينترنتي گرفت و در نهايت دادستاني مجاب 

شد تا رسما در هفته پاياني ارديبهشت اعالم كند كه از اين 
پس هيچ يك از سايت هاي اينترنتي حق اعالم قيمت ها بر 
روي آگهي هاي خود را ندارند و تنها مي توانند مشخصات 
خودرو را ذكر و جهت اعالم قيمت با آگهي دهنده تماس 
بگيرند؛ اتفاقي كه در همان لحظات ابتدايي تصميم گيري 
ب��ا واكنش رس��مي دارن��دگان س��ايت هاي اينترنتي و 
كانال هاي درج قيمت مواجه شد.  فعاالن اين حوزه معتقد 
بودند عدم درج قيمت بر روي اين سايت ها نه تنها باعث 
آرامش بازار نخواهد ش��د كه اتفاقا موج��ب ايجاد حفره 
جديد براي قيمت گذاري و سوءاستفاده دالالن مي شود. 
اين گ��روه معتقد بودن��د آنچه در س��ايت هاي اينترنتي 
اتف��اق مي افتد موجب ش��ده كه حداقل در بازار بلبش��و 
قيمت گذاري خودرو باز هم ثبات نسبي قيمت ها برقرار 
بوده و حداقل رنج قيمتي مدل هاي مختلف خودرو معين 
باش��د. اما با حذف قيمت ها از روي سايت ها آنچه در گام 
نخست روي مي دهد رقص دالالن بر روي آهنگ بي ثباتي 
ادامه در صفحه 7 بازار است.  

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي از ارايه مجوز به وزارت 
ارتباطات براي مذاكره با اينس��تاگرام و توئيتر خبر داد و 
گفت كه گوگل صدها ميليارد تومان در ايران درآمد دارد 
اما هيچ سياستي روي آن اعمال نمي شود. از سوي ديگر 
در شرايطي كه مردم به ارتباط و شبكه هاي اجتماعي نياز 
دارند، تا زماني كه جايگزين مناس��بي براي اينستاگرام 
وجود نداشته باش��د، نمي توان آن را فيلتر كرد. نشست 
هم افزايي فعاالن فضاي مجازي پاك با حضور ابوالحسن 
فيروزآبادي دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي و با هدف 
بررسي وضعيت حكمراني فضاي مجازي كشور برگزار 
شد. در اين جلسه فعاالن فضاي مجازي پاك با اشاره به 
مساله فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي كه تبديل 
به حاكميت در دنيا شده اس��ت، به نبود موفقيت كشور 
در اليه و سرويس خدمات فضاي مجازي پرداختند كه 
قدرت حاكميت ما را دچار مش��كل كرده اس��ت. در اين 
جلس��ه كوتاهي وزارت ارتباطات در مذاكره با سكوهاي 
خارج��ي فراگير در ايران ب��راي گرفتن امتي��از و اعمال 

سياست هاي كش��ور، مورد انتقاد قرار گرفت. ابوالحسن 
فيروزآبادي با اشاره به تحوالت قدرت در دنيا كه از قدرت 
سخت به سمت قدرت نرم حركت كرده است، اظهار كرد: 
هم اكنون رسانه هاي اجتماعي و پلتفرم ها در دنيا قدرت 
نرم ايجاد كرده ان��د و به نوعي اس��تفاده كنندگان از اين 
شبكه ها، تحت تأثير اين قدرت قرار گرفته و حتي مدافع 
آن هس��تند. وي با بيان اينكه قدرت نرم در دنياي امروز 
از انحصار حكمراني اينترنت و اطالعاتي بودن اين فضا، 
حاصل مي شود، ادامه داد: اعمال اين قدرت نيز از طريق 
پلتفرم اتف��اق مي افتد و آن هم در انحصار ش��ركت هاي 
امريكايي است. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان 
اينكه امروزه شاهد هستيم كه پلتفرم ها، قلمروي فضاي 
مجازي را شكل داده اند، گفت: در كنار اين تحول، شاهد 
تحول برهم زنندگي و آنارشيزم در فضاي مجازي هستيم 
كه بي قاعدگي و هنجارشكني را به همراه دارد و به دليل 
اين ويژگي، شاهد انكار گزاره هاي علمي و بي نظمي هاي 
ادامه در صفحه 6 گسترده در اين فضا هستيم.  

 بازگشت 
قيمت خودرو به سايت ها

 ۴۰۰ هزار نفر
  قمارباز آنالين در كشور

» تعادل« بررسي مي كند
همسويي گروه هاي مختلف با 

شاخص و تحوالت عجيب در بورس

 سود بيشتر
 عامل حضور خارجي ها 

در بورس 

 تالطم هاي 
 بازار سرمايه 

با قيمت گذاري دستوري

 با تاخير بلندمدت 
در واگذاري واحدهاي مسكن مهر

تحوالت عميق 
در بازارسرمايه 

ايران

 افزايش
  سريالي قيمت ها 

در مسكن مهر 
پرديس
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 بخشنامه وزير صمت 
و رنسانس بورس

 حمايت از
 توليد و مردم

 بازار بورس 
در 1400

ماجراي دخالت هاي 
خلق الساعه در بازارها

هسته معامالت پاسخگوي 
سهامداران

برخالف تحليل هايي كه اين 
روزها در خصوص بازار سرمايه 
ارايه مي ش��ود، معتق��دم در 
دوران رنس��انس بازار سرمايه 
قرار داريم. قيمت گذاري هاي 
دستوري براي اولين  بار نيست 
كه در اقتص��اد اي��ران تجربه 
مي شود، س��ال هاي متمادي 
است كه مسووالن با استفاده از بخشنامه هاي دستوري 
طول و عرض بازارها را به هم مي دوزند، اما تغيير بنياديني 
كه اين بار و در سال 99 ايجاد ش��ده، آن است كه تعداد 
حقيقي هاي بازار س��رمايه به اندازه اي زياد شده و عمق 
كدهاي بورس��ي افزايش پيدا كرده كه ديگر مسووالن 
ارشد اقتصادي و اجرايي قادر نخواهند بود، پشت درهاي 
بسته تصميم سازي و بخشنامه هاي دستوري صادر كنند 
و به بورس نامه بزنند و توقع داشته باشند كه بدون هيچ 
تبعاتي قيمت هاي دستوري را اعمال كند. ديگر نمي توان 
در حوزه پتروشيمي ها و قيمت خوراك به صورت اجباري 
دستور العمل هاي قيمتي صادر كرد. چون تاثير اين نوع 
تصميم سازي هاي خلق الساعه بالفاصله در بازار سرمايه و 
پس از آن س��اير بازارها نمايان خواهد شد. واقع آن است 
كه با سهام عدالت، حدود 60 ميليون نفر در بازار سرمايه 
ذي نفع هستند و اين ظرفيت در برابر تصميم سازي هاي 
اشتباه واكنش نشان مي دهند. احساس مي كنم كه جايي 
براي نگراني وجود ندارد، س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در حكم رگوالتور است؛ بايد بدانيم كل اقتصاد ايران در 
اختيار قاليباف اصل يا هر شخص ديگري نيست. كساني 
كه به اقتصاد بازار آزاد اعتق��اد دارند، همگي بايد كمك 
كنند كه اقتصاد ايران از سيستم تصميم گيري، فردي، 
گروهي و ذي نفعي به س��مت تصميم گيري مبتني بر 
مكانيسم بازار آزاد حركت كند. اين حركت بدون ترديد 
سخت اس��ت، هزينه دارد و ممكن اس��ت در بسياري از 
كانون هاي س��وداگر را تخته كند و... اما مس��ير توسعه 
اقتصادي و بهبود شاخص هاي معيش��تي از همين راه 
مي گذرد. اين رويكرد به نظرم برگ برنده بازار سرمايه در 
اقتصاد كشور است. درست است كه ما به عنوان سهامدار 
دچار ضرر ش��ده ايم، اما از س��وي ديگر جوي در جامعه 
ايجاد شد كه به عنوان مثال فوالدس��از كشور مي آيد و 
به راحتي مي گويد نيروهاي مازاد زيادي دارد و بايد اين 
رويكرد هزينه س��از تعديل ش��ود. يعني توجه و تمركز 
به رويكردهاي اقتصادي بيش��تر شده اس��ت. سهامدار 
مي گويد، سهام خود را بر اساس يك سازوكار مشخص 
خريداري كرده و وزارت صمت نمي تواند يك شبه كل اين 
ساختار را به هم بريزد. وقتي يك چنين اتمسفري ايجاد 
شود، اقتصاد ايران به نرم هاي جهاني نزديك تر مي شود. 
بنابراين هر وزير و هر معاون وزيري كه بنا به هر دليلي كه 
قرار است تصميم بگيرد، مراقب است كه تصميمي نگيرد 
كه ...  ادامه در صفحه 3

نگاهي به وضعي��ت اقتصاد 
ايران در س��ال هاي گذشته 
نش��ان مي دهد كه ش��رايط 
فعل��ي، نتيجه مش��كالت و 
محدوديت ه��اي داخل��ي و 
خارجي مختلفي بوده و براي 
برون رفت از اين ش��رايط نيز 
بايد برنامه هاي گس��ترده و 
هدفمندي داشت. يكي از عوامل قطعي تاثيرگذار بر 
شرايط فعلي اقتصاد ايران، تحريم هاي بين المللي است 
كه باعث ش��ده محدوديت هايي عليه ايران و تجارت 
بين الملل به وجود آيد كه در كنار مس��ائل كالن، در 
حوزه توليد نيز مشكالتي به وجود آورد. قطعا كاهش 
تحريم ها و بهبود ش��رايط بين المل��ل مي تواند براي 
اقتصاد اي��ران جنبه هاي مثبت قابل توجهي داش��ته 
باش��د و بايد از فرصت هاي احتمالي ب��ه وجود آمده 
استفاده كرد. در كنار آن مشكالت داخلي نيز به جاي 
خود باقي اس��ت. در س��ال هاي گذش��ته مسووالن و 
تصميم گيران سياست هايي را اجرا كردند كه بسياري 
از آنها فشار بر توليد را افزايش داد و اين روند براي مدت 
طوالني، ادامه پيدا كرد. در سال هاي اخير ما شاهد آن 
بوده ايم كه دولت ها در برخي بازارها اجازه آزادسازي 
قيمت دادند و ...  ادامه در صفحه 7

براي پيش بيني وضعيت بازار 
ب��ورس بايد مولفه ه��اي مهم 
كالن اقتص��ادي م��ورد توجه 
قرار گيرد. وضعيت بودجه در 
سال 1400 روند تغييرات نرخ 
ارز و همچنين سياس��ت هاي 
تاثي��رات  كالن بين الملل��ي 
بس��زايي در وضعيت اقتصاد 
و به خصوص بورس دارند. با نگاهي گذرا به بودجه س��ال 
1400 اولين نكته حائز اهميت كسري بودجه است كه 
به طور مستقيم مي تواند بر بازار س��رمايه تاثير بگذارد. با 
فرض تحقق درآمدي پيش بيني ش��ده دولت كه حدود 
317 هزار ميليارد تومان است و هزينه هاي جاري دولت 
637 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده، كس��ري 
بودجه 319 هزار ميلياردي ب��راي بودجه 1400 در نظر 
گرفته شده است. دولت قصد دارد بخشي از كسري خود 
را از فروش اوراق بدهي و س��هام شركت هايش در بورس 
تامين كند. همچنين نرخ تورم كه خود از مولفه هاي رشد 
شاخص هاي بورس اس��ت نبايد فراموش كنيم كه متاثر 
از كسري بودجه اس��ت. براي جبران كس��ري 95 هزار 
ميليارد توماني بودجه از محل فروش سهام شركت هاي 
دولتي خود عاملي است براي رونق بازار بورس در 1400 و 
مي تواند سالي پررونق و ...  ادامه در صفحه 7

ميلتون فريدمن اقتصاددان 
امريكايي، جمله اي  معروف 
ب��ه اي��ن مضم��ون دارد و 
مي گوي��د، 4راه ب��راي خرج 
پول وج��ود دارد. نخس��ت، 
مي تواني��م پ��ول خودمان را 
براي خودمان خرج كنيم. در 
اين حالت پول را با وس��واس 
خرج مي كنيم تا هزينه حداقل و منفعت حداكثر شود. 
در وهله دوم؛ مي توانيم پ��ول خودمان را براي ديگري 
خرج كنيم. مثال يك هديه تولد براي دوستي بخريم. 
در اين صورت توجه خاصي به محتواي هديه نداريم، 
اما به قيمتش توجه داريم. در مرحله سوم؛ مي توانيم 
پول ديگران را خرج خودمان كنيم. در اين صورت من 
خودم را يك ناهار خوب مهم��ان مي كنم و در نهايت 
راهكار آخر و البته بدترين راهكار هم اين است كه پول 
ديگري را براي ديگري خرج كنيم )عملي كه معموال 
توسط دولت ها صورت مي گيرد(. اگر چنين شود، نه 
دل نگران پولي هستيم كه خرج مي ش��ود و نه نگران 
چيزي كه كسب مي شود. براي همين گفته مي شود، 
تخصيص پول و امكانات به مصرف كننده، معقول تر از 
ايجاد رانت به اين روش براي دولت ها و س��اختارهاي 
سياسي است.   ادامه در صفحه 6

اتفاقي كه در 10 ماه گذش��ته 
در ب��ازار س��رمايه رخ داد ب��ه 
صورت نس��بي در گذشته نيز 
رخ داده بود، ام��ا هر زماني كه 
اين نوع اتفاقات در بازار رخ داده 
زيرساخت ها و شرايط باتوجه 
به قواني��ن موجود وس��يع تر 
شده اند. درحال حاضر باتوجه 
به حجم معامالت مشكلي در هسته و قوانين مربوط به آن 
وجود ندارد و يك سري تحوالت درخصوص نرم افزارها و 
فرآيندهاي زيرس��اختي در تمامي بخش ها ايجاده شده 
است، بنابراين بايد گفت كه سامانه معامالت بازارسرمايه 
از پس تمامي مش��كالت ب��ازار برآمده اس��ت. معماري 
بازارسرمايه براساس نياز هاي روزهاي شروع خود شكل 
گرفته و معماري حرفه اي نيست و به طور كلي مطابق با 
معيارهاي موجود در دنيا نيست. اين بدان معناست كه 
معقول نيس��ت هس��ته معامالت بتواند پاسخگوي 40 
ميليون سهامدار باشد. در ميانه هاي تابستان بحث تغيير 
معماري در بازارسهام مطرح شده بود و مديرعامل شركت 
مديريت فناوري بورس درخصوص نبود هسته مطلوب 
براي 40 ميليون كاربر خبر داد و گفت در هيچ كجاي دنيا 
يك هس��ته معامالتي آماده براي اين تعداد فعال در بازار 
وجود ندارد.  ادامه در صفحه 3

يادداشت  روز

موج اجتماعي عليه شخص ترامپ
توييتر به طور كلي، مواردي را 
تخلف و تخطي از قوانين خود 
مي داند و درصورت مش��اهده 
اين تخلف ها، اكان��ت كاربران 
را مسدود مي كند. يكي از اين 
تخلف ها، تهديد است، تهديد 
خش��ونت آميز. دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا تاكنون 
بارها به تهديد هايي از جمله بمباران اتمي كشوري مانند 
كره ش��مالي اقدام كرده ، ي��ا زماني اعالم ك��رده بود 52 
سايت فرهنگي ايران را بمباران مي كند و در هيچ يك از 
اين موارد، توييتر  اكانتش را نبسته بود، زيرا در زمينه نوع 
برخوردش با سران كشورها و رهبرهاي سياسي، توييتر 
يك اس��تاندارد ديگري غير از رويه عادي ب��راي كاربران 
عادي دارد. اين استاندارد مي گويد چنين تهديدهايي در 
فضاي عمومي باعث گفتمان عمومي و ايجاد نقد و جنبش 
مي شود كه ديپلماس��ي را به جريان مي اندازد؛ در حالي 
كه اگر يك فرد عادي به تهديد فرد ديگ��ري اقدام كند، 
چنين اتفاقاتي نمي افتد؛ به همين دليل است كه توييتر 
براي سران كشورها و رهبراني سياسي، استاندارد ديگري 
داشته. به همين نس��بت، اگر فردي در توييتر اعالم كند 

كه مي خواهد در تظاهرات شركت كند، توييتر اكانتش را 
نمي بندد، اما اگر رييس جمهوري امريكا چنين حرفي بزند 
و ديگران را به حضور در تظاهرات خشونت آميز تشويق 
كند، توييتر اكانتش را مس��دود مي كند. تحريم ترامپ 
در توييتر و وضعيت��ي كه براي او به وج��ود آمد، برخورد 
با نوع خاص ترامپ بود و پي��ش از اين توييتر اكانت هيچ 
رييس جمهور ديگري را در دنيا مس��دود نكرده بود. اين 
موضوع نشان مي دهد جريان اصلي در رسانه هاي امريكا 
كه از ابتداي رياست جمهوري ترامپ عليه او بوده، توانسته 
مديريت شبكه هاي اجتماعي را هم با خود هماهنگ كند 
و در حال حاضر يك موج اجتماعي عليه شخص ترامپ راه 
افتاده است، نه عليه حزب جمهوري خواه و نه عليه همه 
طرفداران ترامپ، بلكه تنها عليه شخص ترامپ و تعدادي 
از طرفداران تندروي او كه به آنها فاشيس��ت مي گويند. 
اتفاقي كه رخ داده، قبل از هرچيز نشان از حاكميت قانون 
است، اينكه يك پلتفرم در حال فعاليت است و يك سري 
قوانين داخلي براي خود تعيين كرده كه بنا به صالحديد 
خود به اين قوانين عمل مي كند كه مورد حمايت قانون 
هم هست. اين مساله يك مزيت است و بايد توجه داشت 
نقطه مقابل اين موضوع، مورد تاييد نيس��ت، اينكه اگر 
كاربري خالف قوانين يك ش��بكه اجتماعي عمل كند، 

تمام نهادهاي حاكميتي بخواهند عليه او شكايت  كنند. 
در رويداد پيش آمده، از طرف حاكميت و كنگره امريكا و 
دادستاني، شبكه اجتماعي توييتر را بازخواست نكرده اند 
كه چرا اكانت توييتري ترامپ را بسته يا نبسته، بلكه توييتر 
قانون خودش را اجرا كرده و اين خيلي مهم است. اينكه 
پلتفرمي آنقدر ق��درت دارد كه مي توان��د براي خودش 
قانون بگذارد و اين قانون را اجرايي كند، بس��يار اهميت 
دارد، اين يعني حكمراني توس��ط پلتفرم اجرايي ش��ده 
است. ما در ايران شاهديم كه همواره اين انتقادات نسبت 
به عدم پيشرفت ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها و 
پلتفرم هاي داخلي شنيده مي شود كه چرا دولت از آنها 
حمايت نمي كند؟ در حالي كه پلتفرم با كمك و س��رور 
مجاني، ساخته نمي شود. پلتفرم با هويت و هدفي كه از 
آن پي��روي مي كند و خودش پايه ريزي كرده، س��اخته 
مي ش��ود. اين ش��بكه هاي اجتماعي ك��ه در دنيا مورد 
استفاده قرار مي گيرند، ايده هاي ناب داشتند؛ توييتر اين 
هدف را داشته كه مردم از سراسر دنيا بتوانند به صورت 
عمومي با يكديگر ارتباط برقرار كنند، يك ايده جهاني 
داشته كه محقق شده است، هدفش اين نبوده كه جاي 
شبكه اجتماعي ديگري را بگيرد. زماني كه يك پلتفرم 
هدفش اين باشد كه با پلتفرم ديگري رقابت كند، با اين 

هدف كه بخواهد امكانات تازه اي را در اختيار كاربران در 
سراسر دنيا قرار دهد، فرق زيادي وجود دارد. از سويي، در 
ايران همواره يكي از علت هاي ضعف پلتفرم هاي داخلي، 
برخوردهاي قضايي بوده كه هنوز هم اين اتفاق مي افتد 
اما به نظر مي رس��د در حال حاض��ر از جهاتي وضعيت 
برخوردها با پلتفرم هاي داخلي بهتر ش��ده اس��ت. قبال 
ممكن بود به دليل انتشار پست كاربري در يك سايت يا 
شبكه اجتماعي، كل آن سايت فيلتر شود، اما در شرايط 
فعلي برخوردها منطقي تر ش��ده اس��ت. با وج��ود اين، 
همچنان تا رسيدن به نقطه ايده آل فاصله زيادي داريم. 
زيرا رس��يدن به قدرتي كه توييتر دارد، غير از ايده ناب و 
حمايت قانوني، برخورداري از اكوسيستم مناسب است. 
حتي در يك مدل بسته و محدود و با وجود حمايت هاي 
دولت، اگ��ر كل اينترنت هم فيلتر ش��ود، ما نمي توانيم 
اپليكيشن هاي قدرتمندي مانند موارد مشابه در چين 
داشته باشيم، به اين دليل كه اقتصاد و جمعيت ما كوچك 
است، اينطور نيست كه اگر اينترنت هم نداشته باشيم، 
پيام رساني به قدرت وي چت داشته باشيم، چون اقتصاد 
ما پاسخگوي آن حجم از توسعه نيست و همچنين براي 
تبديل ش��دن به كش��وري مانند چين، جمعيت كمي 
ادامه در صفحه 6 داريم.   

خسرو فروغان گران سايهپيمان مولوي

پوريا آستركي

حجت اهلل فرهنگيانرضا غني پورمحسن بابايي



»ش��وراي انقاب اس��امي به موج��ب اين مكتوب 
ماموري��ت دارد كه تمام ام��وال منقول و غيرمنقول 
سلس��له پهلوي و ش��اخه ها و عم��ال و مربوطين به 
اين سلس��له را كه در طول مدت س��لطه غيرقانوني 
از بيت المال مس��لمين اخت��اس نموده اند، به نفع 
مس��تمندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادره 
نماين��د و منق��والت آن در بانك ها با ش��ماره اي به 
اسم ش��وراي انقاب يا اس��م اينجانب سپرده شود 
و غيرمنق��ول - از قبيل مس��تغات و اراضي - ثبت 
و مضبوط ش��ود تا ب��ه نفع مس��تمندان از هر طبقه 
صرف گ��ردد در ايجاد مس��كن و كار و  غير ذلك. « 
اين بخشي از دستورالعملي است كه در اسفند سال 
57 از س��وي ام��ام خميني )ره( صادر ش��د، يكي از 
نخستين دستورهايي كه در تاريخ انقاب اسامي به 
منظور برخورد با كساني نهايي شد كه در سال هاي 
 قب��ل و در دوره پهلوي از محل بيت المال براي خود 

ثروت اندوزي كرده بودند.
انقاب 57 مردم ايران در شرايطي به وقوع پيوست كه 
در سال هاي منتهي به پيروزي انقاب، افراد وابسته 
به خاندان پهلوي و دولت وقت، با اس��تفاده از فضاي 
به وجود آمده براي رانت و فساد، به طبقه اي جداي 
از مردم تبديل شده بودند و از محل بيت المال براي 
خود ثروت قابل توجهي را رق��م زده بودند. هرچند 
مردم و مبارزان سياس��ي براي سال هاي طوالني به 
رژيم قبل هش��دار داده بودند كه باي��د راه را بر اين 
سوءاستفاده ها ببندد اما در عمل هرچه به سال 57 
نزديك شد كار به جايي رسيد كه بسياري از مورخين 
نوش��ته اند، تنها تضمين براي موفقيت آميز ش��دن 
يك س��رمايه گذاري، دخيل ك��ردن يكي از اعضاي 
خاندان پهلوي در طرح ها بود. پس از پيروزي انقاب 
اس��امي و با فرمان امام راحل اي��ن اموال از اعضاي 
خاندان پهلوي و وابس��تگان به آنه��ا بازپس گرفته 
شد و در اختيار نهادهاي انقابي قرار گرفت. پس از 
فرمان حضرت امام، در اصل 49 قانون اساسي به طور 
مش��خص به موضوع بازپس گيري اموال نامش��روع 
اشاره شد و بر اساس آن رويه قانوني اي شكل گرفت 

كه براي سال هاي طوالني به اجرا رسيد.
مطابق اصل 49 قانون اساسي »دولت موظف است 
ثروت هاي ناشي از غصب، رشوه، اختاس، سرقت، 
قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه 
كاري ها و معامات دولتي، فروش زمين هاي موات 
و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فس��اد و س��اير 
موارد غير مش��روع را گرفته و به صاحب حق رد كند 
و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين 
حكم بايد با رس��يدگي و تحقيق و ثبوت ش��رعي به 
وسيله دولت اجرا شود.« در كنار آن با تاسيس بنياد 
علوي، اموال بنياد پهلوي نيز به اين نهاد واگذار شد 
تا در زير مجموعه بنياد مستضعفان، در رابطه با آنها 

تصميم گيري شود.
با وجود آنكه پس از گذشت بيش از چهار دهه، ديگر 
موضوع اموال وابس��ته به رژيم قبل مطرح نيست اما 
همچنان ابهام هايي درباره وضعيت اموال مسووالن 
فعلي و خطر به وجود آمدن فساد در اين حوزه وجود 
دارد و از اين رو در سال هاي گذشته موضوعاتي مانند 

شفاف كردن حقوق و درآمدهاي مسووالن به عنوان 
موضوعي جدي در دست پيگيري بوده است.

اصلي ترين پيگيري صورت گرفت��ه در اين رابطه به 
پيگيري مجلس دهم باز مي گردد. اس��فندماه سال 
۱۳9۶ بود كه طرح دو فوريتي »اعاده اموال نامشروع 
مس��ووالن« توس��ط جمعي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي تدوين شد؛ طرحي كه امضا هاي آن 
كمتر از يك ماه به ۱۸۰ مورد رسيد، اما در مجلس به 
سرانجامي نرسيد و نزديك به يك سال طول كشيد 
تا طرح ديگري با اين عنوان در بهمن ماه سال 97 به 
صحن علني مجلس بيايد و نمايندگان به يك فوريت 

آن راي موافق دهند.
طراح��ان اين طرح معتق��د بودند اج��راي صحيح 
اصل 49 قانون اساس��ي نس��بت به كليه مسووالن 
حكومتي كه بعد از پيروزي انقاب اس��امي سمت 
داش��ته اند مي تواند ضم��ن افزايش اعتم��اد و اميد 
مردم به مس��ووالن حكومت و اثبات اينكه اكثريت 
مديران و مسووالن حكومت در قواي سه گانه و ساير 
دستگاه هاي حكومتي از س��امت الزم برخوردارند 
زمين��ه برخورد با عده اي از سوءاس��تفاده كنندگان 
از بي��ت المال و غ��ارت كنندگان ام��وال ملت را نيز 
فراهم و اين حقيقت را براي ملت ايران ثابت مي كند 
كه مجلس شوراي اس��امي اجراي اصل 49 قانون 
اساسي و اعاده اموال نامشروع را صرفا براي كارگزاران 
حكومت شاه تجويز نكرده است بلكه اين اصل مترقي 
براي مقامات و مديران پس از پيروزي انقاب اسامي 

اسامي نيز كاربرد خود را دارد.
 بر اس��اس اين ماده كه به قانون نح��وه اجراي اصل 
چهل و نهم )49( قانون اساسي مصوب مرداد ماه سال 

۱۳۶۳ الحاق مي ش��ود؛ بر اين اساس احكام مقرر در 
مواد 5 تا 7، 9 و ۱۱ تا ۱5 اين قانون با رعايت مفاد اين 
بخش شامل روسا، مديران و مسووالن موضوع ماده 5 
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/7/۸، 
م��اده ۲9 قانون برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��امي 
ايران مصوب  ۱۳95/۱۲/۱4و ماده ۳ قانون رسيدگي 
به دارايي مقامات، مسووالن و كارگزاران جمهوري 
اسامي ايران مصوب ۱۳۸9/۸/9 و تبصره هاي آن از 

ابتداي پيروزي انقاب اسامي به بعد نيز مي شود.

    دستور رييسي براي اجراي قانون
با گذشت چند ماه از نهايي شدن قانون جديد، حاال 
ابراهيم رييس��ي، رييس قوه قضاييه  در دستوري، 
اجراي دس��تورالعمل بازپس گيري اموال نامشروع 
مس��ووالن را اباغ كرد. آيت اهلل رييس��ي در جهت 
اجراي همه جانبه و س��ريع تر اي��ن قانون و تقويت 
و تس��ريع مبارزه با فس��اد به خصوص فس��اد بين 
مديران و مس��ووالن، دس��تورالعملي را اباغ كرده 
است كه مركز آمار و فناوري اطاعات قوه قضاييه و 
دادس��تاني كل كشور را موظف مي كند ظرف مدت 
يك ماه با كمك سامانه رسيدگي به دارايي و اموال 
مس��ووالن، مقدمات اجراي اين قان��ون را فراهم و 
شناس��ايي اينگونه ام��وال را آغاز كنند. بر اس��اس 
اين دس��تورالعمل، س��ازمان بازرس��ي كل كشور، 
دي��وان محاس��بات، دس��تگاه هاي امنيتي، پليس 
و س��ازمان هاي مردم نهاد به دادس��تاني كل كشور 
در شناس��ايي اموال نامش��روع كمك خواهند كرد 
و دادس��تاني موظف اس��ت با اولويت رسيدگي به 

ثروت هاي كان نامش��روع و بدون ماحظه مقام و 
مسووليت فرد خاطي به تخلفات رسيدگي نمايد.

ماده ۱۱ اين دستورالعمل تصريح مي كند: »رسيدگي 
به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام 
كيفري و يا اثبات جرم نيست و ترتيبات رسيدگي به 
ام��وال موضوع قانون نيز تابع ترتيبات شناس��ايي و 

رسيدگي به جرايم نمي باشد.«
رييس قوه قضاييه اين ام��كان را نيز ايجاد كرده كه 
براي رسيدگي سريع به اين موضوع راه اندازي شعبه 
يا ش��عب ويژه حقوقي در اين زمينه نيز امكان پذير 
باش��د. در دس��تورالعمل قوه قضاييه ب��ه نهادهاي 
نظارتي تكليف و از مردم خواس��ته شده تا اطاعات 
راجع به اموالي كه مظنون به عدم مش��روعيتندرا به 
دادستان كل كشور معرفي كنند. دادستان كل كشور 
پس از بررس��ي مقدماتي، اطاعات جمع آوري شده 
را براي دادستان مي فرستد و دادستان با استفاده از 
ظرفيت هاي قوه قضاييه، تحقيق درباره منشأ اموال 
مورد نظر و چگونگي جمع آوري آنها توسط مظنون 

را آغاز مي كند.
با دس��تور رييس قوه قضاييه به نظر مي رسد يكي از 
مهم ترين قوانيني كه مي تواند در مس��ير ش��فافيت 
اقتصادي و بازپس گيري اموال نامشروع تاثيرگذار باشد 
آغاز خواهد شد، قانوني كه هرچند بايد ديد در مرحله 
اجرا چگونه نهايي مي شود و دامنه بازپس گيري اموال 
تا كجا پي��ش خواهد رفت اما با توجه به برخوردهايي 
كه با افرادي مانند طبري ش��ده، اين اميد وجود دارد 
كه جديت قوه قضاييه در مبارزه با فساد، شرايط را در 
اقتصاد ايران بهبود ببخشد، موضوعي كه بايد ديد در 

سال هاي آينده تا چه حد اجرايي مي شود.
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اخذآخرين دفاع پوري حسيني 
آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات پوري حسيني رييس 
پيشين سازمان خصوصي سازي در شعبه اول دادگاه 
كيفري يك تهران برگزار ش��د. به گزارش قوه قضاييه، 
در ابتداي جلسه قاضي از متهم پوري حسيني خواست 
تا براي اخذ آخرين دفاع در جايگاه قرار گيرد. س��پس 
قاضي اتهامات پوري حسيني از جمله اخال در نظام 
اقتصادي و توليدي كش��ور به طور عمده از طريق عدم 
رعايت تشريفات قانوني در واگذاري شركت هاي دولتي 
به بخش خصوصي را به وي تفهيم كرد. پوري حسيني 
گفت : صرف نظر از اينكه مواردي نظير اهمال يا تضييع يا 
عدم رعايت تشريفات قانوني در فرآيند واگذاري ها صحت 
دارد يا خير، بايد بگويم كه در اين فرآيندهاي انجام شده 
هيچ فعلي برخاس��ته از دستور يا اقدام من وجود ندارد 
بنابراين هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم. متهم پوري 
حسيني افزود: دولت شركت ماشين سازي را به جاي 
بدهي خود به صندوق فوالد، به اين صندوق واگذار كرد 
و سازمان خصوصي سازي نيز به عنوان وكيل صندوق، 
شركت ماشين سازي را به قربانعلي فرخزاد واگذار كرد. 
متهم پوري حس��يني در ادام��ه توضيحاتي پيرامون 
فرآيند واگذاري شركت حمل ونقل خليج فارس ارايه 
كرد. وي در خصوص فرآيند واگذاري شركت ايريتك، 
گفت: طبق تبصره ۳ م��اده ۲4 قانون اصل 44 مديران 
شركت ها نمي توانند خريدار سهام به مزايده گذاشته 
آنها باشند؛ برداشت ما در سازمان خصوصي سازي اين 
بود كه اين مديران مي توانند در قالب يك شركت ديگر 
سهام شركتي كه در زمره مديران آن هستند را خريداري 
كنند. متهم پوري حس��يني بيان داشت: من در مدت 
تصدي رياست سازمان خصوصي سازي هيچ دستور 
و تصميم فردي را صادر و اتخاذ نكردم و تمام اقداماتم 
ناظر بر مصوبات هي��ات واگ��ذاري و در برخي موارد، 
هيات وزيران بود. اين متهم گفت: از س��ال 9۲ تا سال 
9۸ كه رياست خصوصي سازي را بر عهده داشتم هيچ 
اختياري از هيات واگذاري به من براي واگذاري شركت ها 
تفويض نشده بود و من تنها دبير هيات واگذاري بودم. 
متهم پوري حسيني گفت: من غير از جلسات واگذاري 
پرسپوليس و استقال كه داراي برخي حساسيت ها بود 
در هيچ جلسه مزايده اي شركت نكردم و جلسات مزايده 
را همكارانم برگزار مي كردند. پس از پايان دفاعيات متهم 
پوري حسيني، قاضي ختم جلسه رسيدگي به پرونده 

اين متهم را اعام كرد.

بررسي فساد بانكي حسين هدايتي 
نخستين جلسه از سلسله نشست هاي تخصصي 
تحليل حقوقي پرونده هاي مفاسد اقتصادي با حضور 
رس��ول قهرماني نماينده دادستان در پرونده هاي 
جرايم كان اقتصادي و با محوريت پرونده فس��اد 
حسين هدايتي يكي از بزرگ ترين بدهكاران بانكي 
كشور برگزار شد. اين جلسه در قالب قرارگاه علمي 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي با همكاري مش��ترك 
پژوهش��گاه قوه قضاييه، مجتم��ع ويژه تخصصي 
رسيدگي به جرايم اقتصادي و دانشگاه جامع امام 
حسين )ع( و با حضور قضات عاليرتبه و صاحبنظران 
حقوقي، اقتصادي و پولي و بانكي توسط پژوهشكده 
حقوق ج��زا و جرم شناس��ي پژوهش��گاه برگزار 
شد. رس��ول قهرماني نماينده دادستان تهران در 
پرونده هاي جرايم كان اقتصادي در اين جلسه به 
بررسي و آسيب شناسي ابعاد مختلف پرونده فساد 
حس��ين هدايتي يكي از ابر بدهكاران نظام بانكي 

كشور به ويژه بانك سرمايه پرداخت.

نامه محسن هاشمي به خواهرش: 
مواضعت را اصالح كن

محس��ن هاشمي رفس��نجاني در نام��ه اي خطاب به 
خواهرش فائزه درباره محتواي سخنان وي در مصاحبه 
اخيرش، انتقاداتي را مطرح كرد. متن اين نامه به شرح 
زير اس��ت:  خواهر عزيزم فائزه هنوز چهارمين سالگرد 
رحلت پدر، سپري نشده بود كه انتشار مصاحبه اي از تو 
موجب ناراحتي عاقه مندان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
والبته اعضاي خانواده را فراهم كرد و بهانه اي مناس��ب 
به افراطيون و تخريب گران پ��در داد و برگ ديگري بر 
مظلوميتش اضافه شد. نوش��تن اين سطور به معناي 
آن نيست كه خود را بزرگ تر يا فهميده تر از تو مي دانم، 
چرا كه تقريبا هم سن و سوابق سياسي تو كمتر از من 
نيست، ولي احساس وظيفه كردم تذكراتي كه بارها به 
شكل گفت وگوهاي خانوادگي طرح شده بود را در قالب 
نامه سرگشاده بياورم. به خوبي مي داني كه متفاوت با 
بسياري از شخصيت هاي كشور، پدر، چهره اي نبود كه 
مواضع و تفكراتش پوشيده باش��د، از او هزاران صفحه 
اثر در قالب كت��اب، خاطرات، خطبه هاي نماز جمعه، 
سخنراني، مصاحبه و ... باقي مانده كه حدود يكصد جلد 
آن تاكنون منتشر شده است. اتفاقا در موضوع ترامپ، 
برخطر او و تهديدي كه خودكامگي او هشدار علني داده 
بود و گفتن��د:» ترامپ چهره اي خطرناك و قلدري كه 
به اصول پايبند نيست و قواعد و مقررات را به راحتي به 
زير پا مي گذار، مي باشد.« مي داني كه ترامپ به واكنش 
احساسي و به دور از عقانيت ايران در اين ماه هاي آخر 
دل بس��ته بود تا بتواند آتش جنگ را روشن كند كه با 
هشياري و تدبير مس��ووالن، به ويژه رهبر انقاب اين 
توطئه ناكام ماند و ايران با سرافرازي و ترامپ با شكست، 
سخت ترين دوره تحريم ها را به پايان رساند. قطعا خود 
خوب مي داني و معتقدي كه ترامپ كاري جز تهديد، 
تحريم، بدعهدي، ترور، توهين عليه ايران انجام نداد و 
سياستمداري لمپن و قمار باز است و من سقوط ترامپ 
را به ملت هاي ايران و امريكا تبريك گفتم. مي دانم كه 
در سال هاي اخير برخوردهاي نادرستي با تو، خانواده و 
فرزندت شده است كه شايد باعث كشاندن تو به تندروي 
و خارج شدن از مشي ميانه روي پدر گرديده، ولي اين 
دليل نمي شود كه به رييس جمهور كشور بيگانه اميد 
ببندي ودم از استقال بزني! لذا ازتو صميمانه تقاضا دارم 
صحبت هاي خود را اصاح و از اين موضع عذرخواهي 
كني و مان��ع تخريب پدر از ط��رف تجديدنظرطلبان 

خارجي وافراطيون داخلي شوي.

موافقت مجلس با ثبت نام 
جاماندگان سهام  عدالت

عضو كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اسامي از 
موافقت اين كميسيون با پيشنهاد ثبت نام 7ميليون 
نفر از جاماندگان سهام عدالت در كل كشور خبر داد. به 
گزارش ايسنا به نقل از دفتر نماينده شيراز و زرقان در 
مجلس شوراي اسامي، ابراهيم عزيزي خاطرنشان كرد 
كه پس از موافقت كميسيون تلفيق، پيشنهاد ثبت نام 
جا ماندگان از سهام عدالت، بايد در صحن علني مجلس 
مطرح و در مع��رض راي كل نمايندگان مجلس قرار 
گيرد تا به تصويب نهايي برس��د. او همچنين گفت: 
شكل گيري س��هام عدالت در راستاي توزيع عادالنه 
ثروت ميان مردم انجام شد، لذا كساني كه به هر دليل 
از ثبت نام جا مانده اند، بايد اين حق برايشان محفوظ 
باش��د. رييس مجمع نمايندگان فارس در خصوص 
احتمال تصويب نهايي پيشنهاد مذكور توسط مجلس 
گفت: با شناختي كه از فضاي حاكم بر مجلس و رويكرد 
مردمي نمايندگان داريم، به نظر مي رسد مشكلي براي 
تصويب نهايي كليات اين طرح نداشته باشيم. او افزود: 
تنها ممكن اس��ت نمايندگان در خصوص جزئيات 
پيشنهاد و نحوه ثبت نام متقاضيان و واگذاري سهام، 
صحبت هايي داشته باشند كه اين نيز طبيعي است و 
طبق روال جاري مجلس در خصوص تمام پيشنهادها 

و طرح ها، اين رويكرد وجود دارد.

 چرا اقتصاد ايران
به واردات متكي است؟

يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اينكه نرخ ارز يك 
قيمت كليدي اس��ت و شدت تاثيرگذاري اين قيمت 
كليدي در اقتص��اد ايران از ميانگين كش��ورهاي در 
حال توسعه به مراتب شديدتر است، گفت: به واسطه 
سهل انگاري هاي بزرگي كه در سياست هاي تجاري 
مملكت اتفاق افتاد، تداوم حيات اقتصادي كش��ور به 
طرز بي سابقه اي متكي به واردات شده است. فرشاد 
مومني گفت: در قلمرو علم اقتصاد به قيمت ارز، قيمت 
كليدي گفته مي شود. قيمت هاي كليدي قيمت هايي 
هستند كه تغييرات آنها به طور همزمان هم قسمت 
عرضه و هم قسمت تقاضاي اقتصاد را تحت تاثير قرار 
مي دهد. وي افزود: هركسي كه حداقل صاحيت علمي 
را داشته باشد قطعا به تصميم گيران توصيه مي كند كه 
از برخوردهاي سهل انگارانه، كوته نگرانه، جزئي نگر و 
سطحي نگر پرهيز كنند، چون دستكاري قيمت هاي 
كليدي همه اركان نظام حيات جمعي را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبايي 
ادامه داد: اغلب مردم جامعه پيامدهاي اين مساله را از 
دريچه تحوالتي كه در معيشت آنها و كيفيت زندگي 
ش��ان پديدار مي كند، مورد توجه ق��رار مي دهند اما 
اقتصاد شناسان بزرگ روي اين مساله تاكيد مي كنند 
كه تغييرات ناگهاني در قيمت هاي كليدي به طوركلي 
نظام حيات جمعي را تحت تاثير ق��رار مي دهد. وي 
افزود: براي مثال »جان مينارد كينز« كه در قلمرو علم 
اقتصاد به عنوان انديشه ورزي كه انقاب انديشه اي در 
ساحت علم اقتصاد پديدار كرده است، در سال ۱9۲۰ 
يعني دو س��ال پس از پايان جنگ جهاني اول كتابي 
تحت عنوان »پيامدهاي اقتصادي صلح« منتشر كرد. 
مومني بيان كرد: كينز در اين كتاب خطاب به حكومت 
گران، دانشگاهيان و عامه مردم جمع بندي خود را از 
اجتناب ناپذيري سياست هاي تورم زا در شرايط جنگي 
شرح مي دهد و از جمله نكاتي كه مطرح مي كند اينكه 
سياس��ت هاي تورم زا بيش از آنك��ه روي اقتصاد آثار 
ش��وم و پر تعداد باقي بگذارد روي فرهنگ، مناسبات 
اجتماعي تاثير مي گ��ذارد. وي ادامه داد: تعبير كينز 
مبني بر اينكه رانت در اثر سياست هاي تورم زا پديدار 
مي شود و درضمن افرادي پيدا مي شوند كه مي توانند 
به اعتبار اين شرايط بدون اينكه كوچك ترين زحمتي 
كشيده باش��ند برخورداري هاي فراوان پيدا كنند در 
حالي كه به طور همزمان بخش اعظم جامعه كه مزد و 
حقوق بگير هستند در معرض شرايطي قرار مي گيرند 
كه گويي جيب بري جيب آنها را زده است. اين استاد 
اقتصاد دانشگاه عامه طباطبايي گفت: اينكه مردم 
احساس كنند دارايي هايشان كه مزد و حقوق ماهانه 
شان است، اينگونه به س��رعت ارزش خود را از دست 
مي دهد؛ يكسري پيامدهايي دارد كه در طرز نگاهي 
كه مردم به كشور و همينطور به يكديگر دارند و اولويت 
گذاري هايي كه براي شيوه تداوم زندگي شان اتخاذ 

مي كنند، تاثير مي گذارد.

700 هزار زن بيكارند
سهم زنان از بين جمعيت بيكار به بيش از 7۰۰ هزار 
نفر رسيده اس��ت. گزارش��ي كه اخيرا مركز آمار در 
رابطه با وضعيت بيكاري در پاييز سال جاري منتشر 
كرد نشان داد كه در حال حاضر جمعيت ۱5 ساله و 
بيشتر به ۶۲ ميليون و 444 هزار نفر رسيده كه 4۱.4 
درصد آنها از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه 
ش��اغان يا بيكاران قرار گرفته اند. در بين جمعيت 
فعال ۲۳ ميليون و 4۱۳ هزار نفر ش��اغل و حدود دو 
ميليون و 4۳5 هزار نفر بيكار هستند. براين اساس نرخ 
بيكاري پاييز به 9.4 درصد رسيده بود كه در مقايسه 
با فصل مشابه سال قبل ۱.۲ درصد كاهش داشت. اما 
بررس��ي جزئيات گزارش بيكاري نشان مي دهد كه 
در پاييز امس��ال تعداد زنان بيكار حدود 7۰۰ هزار و 
۱5۳ نفر اعام شده و نرخ بيكاري در بين آنها به ۱5.9 
درصد رسيده است. در حالي كه در پاييز سال گذشته 
جمعيت زنان بيكار 9۳۶ هزار نفر با نرخ ۱7.۳ درصد 
بوده است. بنا بر اين گزارش از تعداد زنان بيكار نيز ۲۳5 
هزار و ۸49 نفر و به عبارتي حدود ۱.4 كم شده است. 
همچنين در پاييز پارسال از جمعيت بيكار يك ميليون 
و 95۶ هزار و 7۲4 نفر مرد بوده اند كه نرخ بيكاري در 
بين آنها به ۸.9 درصد گزارش شده بود ولي در پاييز 
س��ال جاري جمعيت مردان بيكار به يك ميليون و 
7۳5 هزار و 5۳۶ نفر رس��يده ك��ه در اين حالت نرخ 
بيكاري بين آنهابا ۰.۸ درصد كاهش  ۸.۱ درصد اعام 
شده است. براين اساس از تعداد مردان بيكار در پاييز 
امسال حدود ۲۲۱ هزار و ۱۸۸ نفر كاسته شده است.

در راستاي قانون مصوب  مجلس دهم طي دستورالعملي  از سوي رييس قوه قضاييه  ابالغ شد

دريادار تنگسيري: روحاني: 

شناسايي و بازپس گيري  اموال و دارايي هاي نامشروع

تسلط و اشراف كاملي بر خليج فارسي داريمبازار بورس نهاد اصلي حفظ تعادل در اقتصاد است
در يكصد و نود و پنجمين جلس��ه س��تاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت ك��ه روز يكش��نبه ب��ه رياس��ت 
حجت االس��ام و المس��لمين دكتر حس��ن روحاني 
رييس جمهور تشكيل ش��د، رييس سازمان برنامه و 
بودجه گزارش��ي از بررسي اليحه بودجه سال ۱4۰۰ 
در مجلس ش��وراي اس��امي ارايه كرد و مورد تبادل 
نظر ق��رار گرفت. به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام 
حسن روحاني پس از ارايه اين گزارش، تصريح كرد: 
اليح��ه بودجه ماحصل مطالعات و بررس��ي تفصيلي 
و همه جانبه كارشناس��ان خب��ره دولت درخصوص 
الزامات و اقتضائات اقتصادي كشور بوده و اين بودجه 
براس��اس قواعد و شرايط كش��ور تهيه و تنظيم شده 
اس��ت. رييس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات 
مشورتي كارشناسان و فعاالن اقتصادي استقبال كرده 
همچنين پذيراي ديدگاه ها و پيشنهادهاي اصاحي 
نمايندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون كردن 
شاكله و ساختار بودجه، مطمئنا غيرقابل قبول است. 
روحاني گفت: زمان بررسي بودجه، زمان تغيير قوانين 
و قواعد اصلي فعاليت هاي اقتصادي نيس��ت و نبايد 
موجب شود فعاالن اقتصادي كه پيشران امور توسعه 
كشور به شمار مي روند دچار سردرگمي شوند از سوي 
ديگر تصميمات بودجه اي نبايد به هيچ وجه معيشت 
مردم به ويژه قشرهاي ضعيف و كم برخوردار را تحت 
فش��ار قرار دهد. در ادامه اين جلس��ه رييس سازمان 
بورس گزارش��ي از وضعيت بازار س��رمايه ارايه كرد و 
رييس جمهور با تاكيد ب��ر اينكه بازار بورس يك نهاد 
اصلي در ايجاد حفظ تعادل در اقتصاد كش��ور است، 
اظهارداش��ت: بورس بس��تر معاماتي شفاف است و 
دولت همواره در پي تقويت و حمايت بازار بورس بوده 
 و اولين گام و ش��رط حمايت و تقوي��ت از اين بازار را 
قاعده مندي و رعايت قانون در آن مي داند.  روحاني با 
بيان اينكه بورس سازوكارهاي ويژه خود را دارد، تاكيد 
كرد: سياست گذاري هاي آن نيز بايد از طريق شوراي 
عالي بورس انجام گيرد و از مداخات غيركارشناسي 
در بورس پرهيز شود. رييس جمهور افزود: رسالت اين 
بورس، كشف قيمت واقعي محصوالت بوده و سياست 
اصولي دولت اين اس��ت كه قيمت گ��ذاري كاالها بر 

اس��اس مكانيزم عرضه و تقاضا و قواع��د بازار رقابتي 
صورت گيرد كه اين مس��اله در نهايت ب��ه نفع بازار، 
توليدكننده و مصرف كننده واقعي است. رييس جمهور 
با اش��اره به برنامه هاي دولت براي كنترل و مقابله با 
افزايش بي دليل قيمت  برخ��ي كاال ها، تصريح كرد: 
دولت همواره بر اساس سياست هاي اصلي خود مبني 
بر تقويت بازار سرمايه با محوريت بورس، تاش دارد 
با تس��هيل فعاليت ها و كاهش محدوديت ها و اعتماد 
به شركت هاي با س��ابقه و خوشنام و موثر كه با ثبات 
رويه و با رعايت مقررات عمل كرده اند و همواره موجب 
رونق بازارهاي داخلي و خارجي بوده اند، زمينه افزايش 
فعالي��ت و خريد و فروش در بورس كاال را فراهم كند. 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور نيز گفت: هرگونه 
قانون و مقرراتي كه در دولت و مجلس شوراي اسامي 
در مقطع كنوني تدوين مي شود بايد با توجه كامل به 
مسائل بازار سرمايه صورت پذيرد و نبايد اقدامي انجام 
شود كه بر سرنوشت بيش از 4۰ ميليون سهامدار خرد 
تأثير منفي بگذارد، ضمن آنكه بايد از هر گونه دخالت 
غيركارشناسي در بازار سرمايه به خصوص در مقطع 
كنوني اجتناب شود. معاون اول رييس جمهور ادامه 
داد: پيش بيني ها اين اس��ت كه ب��ا توجه به تحوالت 
بين المللي، اقتصاد كش��ور در آينده ش��رايط بهتري 
داشته باش��د و به سمت ثبات پيش برود. گزارش ها و 
روند هاي اعام شده از وضعيت بنگاه هاي اقتصادي نيز 
نشان مي دهد كه توليدات اينگونه بنگاه ها نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار 
است، خوشبختانه روند رشد اقتصادي كشور در ۶ ماهه 
ابتدايي سال مثبت بوده و انتظار داريم در پايان سال 

رشد اقتصادي كشور وضعيت بهتري پيدا كند.

فرمانده نيروي دريايي سپاه ضمن ارايه روايتي از عمليات 
جست وجوي الش��ه هاي پهپاد امريكايي گلوبال هاوك 
گفت: خليج فارس در امنيت كامل است و اگر اين امنيت 
را نيرويي بخواهد به هم بزند، فرامنطقه اي ها هستند. وي 
افزود: امروز ما يك تسلط كامل بر خليج فارس و اشراف 
كاملي در كل خليج فارس داريم. حضور دايمي برادران 
بس��يج دريايي ما باعث شده كه ما يك اشراف كامل را از 
لحاظ نيروي انساني در منطقه داشته باشيم؛ ضمن اينكه 
رصد اطاعاتي ما با رادار ها و س��امانه هاي الكترونيك و 
الكترواپتيك وجود دارد. دريادار تنگسيري ضمن بيان 
اينكه وقتي دش��من از ورودي تنگه هرمز وارد مي شود، 
ما رصد مي كنيم و قانون كنترل باند را انجام مي دهيم و 
در داخل به آب هاي ما اصًا نمي آيد و تا زماني كه خارج 
ش��ود در رصد اطاعاتي ما قرار دارد، تصريح كرد: ما هر 
بار كه آماده رزمايش مي شويم، دشمن توان عملياتي و 
 موشكي و شناوري ما را مي بيند و همين ها بازدارنده است.

فرمانده نيروي دريايي سپاه با تاكيد بر اينكه بازدارندگي 
سياسي نيس��ت و بايد فقط مقابل دش��من صف آرايي 
كنيم، گفت: اگر صف آرايي كردي��م و تواني فراتر از آنها 
به صحن��ه آورديم، اين موجب عقب نش��يني دش��من 
مي ش��ود و خيال نكنيم كه از لحاظ سياسي مي توانيم 
موجب عقب نشيني دشمن ش��ويم. دريادار تنگسيري 
با تاكيد ب��ر اينكه رزمنده هايي كه در جبهه هاي دريايي 
صف آرايي مي كنند سايه جنگ را از كشور دور مي كنند، 
اظهار داش��ت: اين رزمايش ها و آمادگي هايي كه روز به 
روز به رخ دشمن مي كشيم اثر گذاشت و اين سايه جنگ 
را از ملت ما دور كرد. وي در پاس��خ به س��والي پيرامون 
تحرك هاي منطقه اي كشورهايي چون امارات و بحرين 
اظهار داشت: امريكايي ها در راهبرد امنيت خليج فارس 
مانده ان��د و ما در مرحل��ه اول دش��من را در راهبردش 
 متوق��ف كرده ايم و خلي��ج فارس محل امني هس��ت.

فرمانده نيروي دريايي س��پاه تاكيد ك��رد: امريكا بايد از 
منطقه خليج فارس برود و راهي غير از خالي كردن منطقه 
ن��دارد و امريكايي ها در آينده نمي توانند در منطقه دوام 
بياورند و خليج فارس متعلق به ايران و كشورهاي جنوب 
خليج فارس است و خانه ما و كشورهاي مسلمان جنوب 
خليج فارس است.دريادار تنگسيري در اين برنامه در پاسخ 

به پرسشي پيرامون توقيف نفتكش كره اي كه اخيراً توسط 
نيروي دريايي سپاه انجام شد، اظهار داشت: اين كشتي 
بنا به درخواست بنادر و دريانوردي هرمزگان و حكم قوه 
قضاييه توقيف شد و ما هم مجري حكم قوه قضاييه بوديم. 
وي افزود: آلودگي را در جنوب غربي تنب كوچك در زمان 
تاريكي هوا انجام داده و صبح كه منطقه را رصد كرده اند 
متوجه اين موضوع شده اند  از آن مسير فقط اين كشتي 
عبور كرده بود و متوقف شد. فرمانده نيروي دريايي سپاه 
ادامه داد: اين كش��تي مساله زيست محيطي در منطقه 
ايجاد كرده و حكم قضايي دارد و بنا به درخواست سازمان 
بنادر و دريانوردي هرمزگان اين كار صورت گرفته است. 
دريادار تنگس��يري در پاسخ به س��والي پيرامون سابقه 
آلودگي زيست محيطي در خليج فارس نيز اظهار داشت: 
هم آلودگي سابقه داشته و هم يك كشتي يكي از سكوهاي 
نفتي ما را تصادم و خراب كرد و ما اين كشتي را گرفتيم و 

از آن خسارت دريافت كرديم.
وي افزود: يك كشتي هندي آلودگي زيست محيطي 
ايجاد كرده بود ك��ه ما گرفتيم و ما س��ابقه زيادي از 
كشتي هايي داريم كه تخلف كرده بودند و آنها را گرفتيم 
و كشتي انگليسي هم چندين تخلف را انجام داده بود 
و »اي آ اس «اش را خام��وش كرده ب��ود و جواب ما را 
نمي داد و از مسيري به داخل مي آمد كه مسير خروجي 
هست و اينها تخلف است. فرمانده نيروي دريايي سپاه 
تاكيد كرد: اينها موارد تخلفي است كه اگر صورت بگيرد 
ما باند ورودي را كنترل مي كنيم و بايد جواب بدهند 
و رادارشان روشن باشد و قوانين را رعايت كنند و اگر 
رعايت نكنند، مي گيري��م و تذكر مي دهيم و بعد رها 
مي كنيم و بعضي هايشان هم تا زماني كه روشن نشده، 

بايد دادگاه مساله شان را پيگيري كند.
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
قيم��ت ارز روز يكش��نبه از صبح تا س��اعات عصر 
كاهش بيشتري داش��ت. دالر صبح روز )يكشنبه( 
در صرافي هاي بانكي ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان معامله 
شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي )شنبه( ۵۰ 
تومان ارزان تر است قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
يك هزار و ۱۸۰توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذش��ته به ۳۰هزار و ۳۷۰ تومان رسيد.

قيمت خريد هر دالر ۲۳هزار و ۹۵۰تومان و قيمت 
خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار و ۴۷۰تومان اعالم ش��د.  
 در ساعات عصر نيز در بازار آزاد قيمت دالر ۲۴ هزار 
و 6۰۰ تومان، قيمت ي��ورو ۳۰ هزار تومان و درهم 
امارات 6 هزار و ۸۷۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت.در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نس��بت به 
روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، 
قيمت فروش دالر ۲۴ ه��زار و ۵۹۰ تومان و قيمت 
خريد دالر از مردم ۲۳ هزار و 6۹۰ تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۳۰ هزار و ۱۱۰ 
تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۹ هزار و ۲۱۰ تومان 
اعالم شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در 
صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. همچني��ن قيمت خريد دالر دربازار 
متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۳۹۴ تومان و قيمت فروش 
آن ۲۴ هزار و 6۳۸ تومان بود.عالوه براين نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۲۹ هزار و ۳6۲ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۹ هزار و 6۵۵ تومان اعالم ش��د. براس��اس اين 
گزارش در س��امانه س��نا در روز معامالتي گذشته 
)شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۳۰ هزار و ۴۷۹ 
تومان به فروش رس��يد و ه��ر دالر نيز به قيمت ۲۴ 
هزار و 66۴ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه 
نيما نيز در روز شنبه، حواله يورو با ميانگين قيمت 
۳۱ ه��زار و 6۹۵ تومان فروخته و قيمت حواله دالر 
نيز ۲۵ هزار و ۴۸۱تومان ثبت شد. قيمت دالر چند 
هفته گذش��ته به ثبات رس��يده و در كانال ۲۵ هزار 
توماني در نوسان بود و اكنون با اعالم پيروزي بايدن 
در كنگره آمريكا و تشكيل دولت جديد آمريكا دالر 
به كانال ۲۴ هزار تومان كاهش يافته است.از سوي 
ديگر با توجه به تحوالت آمريكا، ارزش جهاني دالر 
نيز كاهش پيدا كرد. اين در شرايطي است كه قيمت 
رمزارزها )ارزهاي ديجيتال( در بازارهاي مالي دنيا 
رو به افزايش اس��ت.  قيمت ه��ر اونس جهاني طال 
نيز ۱۸۴۹ دالر اعالم ش��ده و با توجه به قيمت دالر 
۲۴۸۵۰ توماني، قيمت طال و سكه نيز كاهش يافته 
است. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
)يكش��نبه( با افزايش ۱۰هزار توماني نسبت به روز 
گذش��ته ۱۱ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان معامله شد. 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و 
۹۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار 
آزادي 6ميليون و ۵۰ هزار تومان، ربع س��كه چهار 
ميليون و ۵۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي هم در 
برابر دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه 
بر اين، در بازار ط��ال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۱۰۲ هزار تومان و هر مثقال طال به 
بهاي چهار ميليون و ۷۷۵ هزارتومان رسيد. اونس 
جهان��ي طال نيز يك هزار و ۸۵۰دالر فروخته ش��د.  
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه با توجه به كاهش 
بيشتر نرخ دالر و طال احتماال نرخ سكه به ۱۰ ميليون 
تومان مي رس��د. اما در عين حال بايد توجه داشت 
در صورت تصويب بس��ته حمايت مالي در آمريكا و 
پرداخت ۲ هزار دالر به هر آمريكايي، احتماال قيمت 
طال افزايش خواهد داشت.  بررسي ها نشان مي دهد، 
هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز 
روند كاهشي داشت و سير نزولي قيمت ارز روي بازار 
طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال 
نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان 
افت بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را 
پيش بيني كرده اند. كاهش ريسك هاي بين المللي 
پس از پذيرش شكس��ت از س��وي دونالد ترامپ و 
معرفي جو باي��دن به عنوان رييس جمهوري قانوني 
آينده آمريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار بوده اس��ت.

عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا 
و بهبود ش��رايط اقتصادي درماه هاي آينده، ميزان 
استقبال از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري 

كاهش پيدا كن��د. قيمت طال و س��كه طرح جديد 
نسبت به روزكاري قبل با كاهش همراه شده است؛ 
كاهش قيمت جهاني طال به همراه كاهش افزايش 
قيمت ارز در بازار داخلي موجب كاهش محس��وس 

قيمت ها در بازار طال و سكه شده است.

    ادامه روند كاهشي قيمت دالر 
روند نزولي ش��اخص ارزي ك��ه از آخرين روزهاي 
هفته گذشته آغاز شده اس��ت، ديروز نيز با كاهش 
ن��رخ خريد و ف��روش دالر و يورو همراه ش��ده.افت 
نرخ ارز در ش��رايطي است كه دالر به كانال پايين تر 
سقوط كرده است. بر اين اساس در معامالت بيست 
و يكمين روز از زمستان، )در لحظه تنظيم و انتشار 
اين گزارش(، هر اسكناس دالر آمريكا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز س��طح كشور به نرخ ۲۳6۹۰ تومان از 
مردم خريداري مي شود و در مقابل به قيمت ۲۴۵۹۰ 
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته مي شود اين 
نرخ نس��بت به پايان روز قب��ل ۲۸۰ تومان ارزان تر 
اس��ت. همچنين نس��بت به پايان هفته قبل، ۹6۰ 
تومان كاهش يافته اس��ت. يورو ديگر ارز پرطرفدار 
بازار نيز با كاهش نرخ همراه شده است. به گونه اي كه 
هر اسكناس يورو در اين صرافي ها، به نرخ ۲۹۲۱۰ 
تومان از م��ردم خريداري و در مقاب��ل با افت ۴۱۰ 
توماني نسبت به روز شنبه، به قيمت ۳۰۱۱۰ تومان 

به متقاضي دريافت يورو فروخته  شد.

    كاهش ۱,۲ ميليون توماني قيمت سكه
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
از كاه��ش يك ميليون و ۲۰۰ ه��زار توماني قيمت 
سكه خبر داد و گفت: ترس از ريزش بيشتر قيمت ها 
باعث افزايش فروشنده ها از صبح ديروز در بازار شده 
است. وي در تشريح داليل كاهش چشم گير قيمت 
طال و س��كه در روز گذش��ته  اظهارداش��ت: قيمت 
اونس جهاني ۱۰۵ دالر نسبت به هفته قبل كاهش 
يافته اس��ت؛ به دنبال تحوالت و بحران سياسي در 
آمريكا قيمت اونس تا ۱۹۵6 دالر باال رفته بود ولي 
با فروكش ك��ردن اين تحوالت قيمت اونس جهاني 
به دليل كوچ س��رمايه ها از طال به س��مت ارزهاي 
ديجيت��ال و س��اير فعاليت هاي تولي��دي، يكباره 
۱۰۵ دالر كاه��ش يافت. وي با تأكي��د براينكه اگر 
اين ثبات سياس��ي ادامه داشته باشد شاهد كاهش 
بيشتر قيمت ها در بازار جهاني و داخلي خواهيم بود، 
تصريح كرد: قيمت س��كه كه هفته قبل در باالترين 
نرخ ب��ه ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان هم رس��يده 
بود تا اين لحظه با يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تومان 
كاهش ب��ه ۱۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رس��يده 
است. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر ضمن اشاره 
به كاهش ساير قطعات سكه گفت: امروز قيمت نيم 
س��كه ۳۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳۵۰ هزار تومان 

و س��كه يك گرمي ۱۰۰ هزار توم��ان كاهش يافته 
است. ضمن اينكه قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار كه 
هفته قبل تا يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان معامله 
مي ش��د امروز يك ميليون و ۱۰۷ هزار تومان شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه حباب سكه به پايين ترين 
رقم در يك سال اخير رسيده و هم اكنون ۲۸۰ هزار 
تومان است، ادامه داد: اين ميزان حباب در يك سال 
گذشته بي س��ابقه بوده است و نشان دهنده كاهش 
شديد تقاضا و ميل به خريد و سرمايه گذاري است. 
به گفته كشتي آراي، از ديگر آثار كاهش شديد قيمت 
طال و سكه در روزجاري، كاهش محسوس قيمت ارز 
است؛ قيمت دالر درحالي كه هفته قبل در كانال ۲6 
هزار تومان هم معامله مي شد ديروز به مرز ۲۵ هزار 
تومان رس��يده. اين فعال در بازار طال و سكه تأكيد 
دارد كه از صبح ديروز با كاهش شديد قيمت طال و 
سكه و ترس ناش��ي از كاهش بيشتر، فروشنده طال 
و س��كه در بازار افزايش يافته است و فعاًل خريداري 
در بازار وجود ندارد.قيم��ت طالي ۱۸عيار هر گرم 
يك ميليون و ۱۰۷ هزار تومان، قيمت دالر ۲۵ هزار 
تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۱ 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 
۱۱ ميليون تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 
ميليون تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون تومان 
و س��كه گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تعيين 

شده و به فروش مي رسد.

    چشم انداز كاهش بيشتر 
در كانال ۲۴ هزار تومان

طي روزهاي گذش��ته با افت بيشتر قيمت  ارز مواجه 
بوديم كه شرايط موجود، حاكي از افت بيشتر انتظارات 
تورمي در روزهاي آينده است؛ به نحوي كه نرخ دالر 
در حال حاضر وارد كانال ۲۴ هزار توماني ش��د. بازار 
ارز از ت��ب و تاب افتاد. اين يك��ي از خبرهاي داغ و به 
روز دوماه اخير است كه در چند روز اخير نيز با توجه 
به برخي اتفاقات و سيگنال هاي مثبت، پيش بيني ها 
را بر ادامه روند كاهشي نرخ ارز و افت بيشتر قيمت ها 
معطوف كرده است. اين روند از آبان ماه آغاز شد و به 
دنبال سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي و همچنين 
ايجاد جو رواني مثبت ناش��ي از انتخاب جوبايدن به 
عنوان رييس جمهوري آمريكا در مدار نس��بتا ثابتي 
ماندگار شد. با اينكه ميانگين قيمت نرخ دالر در بازه 
يك ماه گذشته حدود ۲۵ هزار تومان بوده است، روز 
پنجشنبه گذشته با افت بيشتر قيمت ها مواجه بوديم 
كه ش��رايط موجود، حاكي از افت بيش��تر انتظارات 
براي رشد قيمت در روزهاي آينده است به نحوي كه 
نرخ دالر در حال حاض��ر وارد كانال ۲۴ هزار توماني 
ش��ده و اين در حالي است كه بسياري از تحليلگران 
براين باورند كه احتمال تداوم روند نزولي نرخ ارز نيز 
باالست. متاس��فانه در دو سال اخير تحريم ها شدت 

گرفت و بخش��ي از اقتصاد و تجارت ايران نمانده بود 
كه شامل تحريم و محدوديت نش��ود و اين در حالي 
اس��ت كه در اين مدت ميزان درآمده��اي ارزي نيز 
به شدت كاهش يافت و دسترسي به منابع مالي خارج 
از كشور نيز مسدود و امكان استفاده از آن سخت شد. 
در چنين شرايطي سياست هاي بانك مركزي بود كه 
از حركت به سمت ابرتورم در اقتصاد ايران جلوگيري 
كرد. بله، در حال حاضر تورم باالست و شاخص هاي 
كالن اقتصادي در جايگاه رضايتبخشي قرار ندارد اما 
به هر حال مقاومت هايي انجام شد تا وضعيت بدتر از 
اين نشود. دو س��ه ماه پيش نرخ دالر با جهشي بلند 
مرز ۳۰ هزار تومان را هم رد كرد و در آن ش��رايط بود 
كه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي به مردم 
هشدار داد كه اين نوسانات و افزايش نرخ ارز مقطعي 
و البته غيرطبيعي اس��ت بنابراين وارد بازي س��فته 
بازان نشوند. بعد از مدتي نيز با استفاده از روش هاي 
مختل��ف و فعالي��ت و عملكرد بازار متش��كل ارزي، 
همين هشدار به واقعيت تبديل ش��د و نرخ ارز روند 
كاهش��ي به خود گرفت و ورق برگشت. در چند روز 
اخير نيز اگرچه جرقه كوچكي از اعتراضات در آمريكا 
و مقاومت ترامپ دربراب��ر پذيرفتن نتيجه انتخابات 
رياس��ت جمهوري آمريكا، براي س��وداگران و سفته 
بازان بازار زده ش��د اما طولي نكشيد كه اين تصورات 
به هم ريخت و با قطعي ش��دن رياست جمهوري جو 
بايدن، بازار از جهش ناگهاني دوباره جا ماند. در همين 
راستا آن طور كه رييس كل بانك مركزي اعالم كرده 
است، به مرور با فروكش كردن انتظارات و هيجانات 
سياسي و رش��د صادرات نفت و فرآورده در ماه هاي 
اخير از يك سو و گشايش هاي آغاز شده درباره برخي 
منابع بانك مركزي، اين اميدواري وجود دارد كه شاهد 
آرامش بيشتر در بازارها، ثبات قيمت ها و كاهش تورم 
باشيم. از سوي ديگر، شاهد افزايش فروش ارز توسط 
صادركنندگان هستيم كه به آرامش اين روزهاي بازار 
كمك كرده و اين در حالي است كه پيش تر با مقاومت 
صادركننده ها دربرابر فروش ارز در سامانه نيما روبه رو 
بوديم چرا كه برخي از اين افراد س��عي داشتند نرخ 
ارز پيش��نهادي براي فروش ارز را باالتر از قيمت بازار 
اعالم كنند اما با ادامه فرآيند نزولي در بازار ارز مقاومت 
اين گروه هم شكسته ش��د. در نتيجه به باور فعاالن 
اقتصادي، سياست هاي بانك مركزي و مديريت منابع 
محدود ارزي در كش��ور، بازار قطعي ش��دن پيروزي 
بايدن در انتخابات آمريكا، زمزمه هاي بازگشت آمريكا 
به برجام، جو رواني مثبت، آرامش و كاهش قيمت در 
بازارهاي مختلف اعم از خودرو و مسكن، مثبت شدن 
شاخص بورس و اميدواري مجدد سرمايه گذاران به 
بورس، شكس��ته ش��دن مقاومت صادركنندگان در 
عرضه ارزهاي حاصل از صادرات و فروش منطقي ارز 
صادراتي در نيم��ا با نرخ هاي متعادل از عوامل مهم و 

تاثيرگذار در روند كاهشي نرخ ارز در بازار است.

چشم انداز كاهش بيشتر دالر در كانال ۲۴ هزار تومان

كاهش ۱,۲ ميليون توماني قيمت سكه در روزهاي اخير

 اولتيماتوم به بانك ها 
براي دسته چك هاي جديد

بانك ها موظف هس��تند از اول تا ۲۰ بهمن نس��بت به 
سفارش چاپ دسته چك هاي جديد اقدام كنند ضمن 
اينكه زمان توزيع چك هاي جديد در ش��عب نيز از ۱۰ 
اس��فند تا ۱۰ فروردين خواهد بود. از ۲۰ دي ماه طبق 
اعالم بانك مركزي، دارندگان دسته چك مي توانند به 
صورت اختياري نسبت به ثبت اطالعات چك در سامانه 
صياد اقدام كنند. فعاًل ثبت در سامانه صياد اختياري است 
اما با ورود دسته چك هاي جديد به بازار، تمام دارندگان 
چك موظف هستند كه اطالعات چك را در صياد ثبت 
كنند.طبق برنامه زمان بندي در نظر گرفته شده توسط 
بانك مركزي، بانك ها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن 
نسبت به سفارش چاپ دسته چك جديد خود اقدام كنند 
ضمن اينكه زمان در نظر گرفته شده براي توزيع دسته 
چك هاي جديد در شعب نيز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردين 
است. بنابراين بانك ها از اسفندماه مجاز به توزيع دسته 
چك ها در شعب خود هستند و ممكن است در اين فرآيند 
برخي از بانك ها سرعت بيشتري داشته باشند و برخي با 
تأخير نسبت به توزيع چك ها اقدام كنند اما آنچه مسلم 
است بانك ها نهايتاً تا ۱۰ فروردين ۱۴۰۰ فرصت دارند كه 

دسته چك هاي جديد را در شعب توزيع كنند.
برهمين اس��اس نيز از سال آتي رسماً  دسته چك هاي 
جديد وارد بازار مي شوند و مردم حتماً بايد نسبت به ثبت 
اطالعات اين چك ها در سامانه صياد اقدام كنند ضمن 
اينكه با ورود دسته چك هاي جديد صدور چك در وجه 
حامل نيز ممنوع خواهد شد. بانك مركزي در اطالعيه اي 
از مردم خواست تا از هم اكنون نسبت به ثبت اطالعات 
چك در صياد اقدام كنن��د و تأكيد كرد: با توجه به آغاز 
امكان ثبت اختياري چك هاي صادره و دريافتي در سامانه 
صياد از روز گذش��ته، تقاضا مي شود صادركنندگان و 
دريافت كنندگان چك به منظور آشنايي و سهولت در كار 
ثبت چك در سامانه صياد، از هم اكنون چك هاي صادره 
و دريافتي خود را در اين سامانه و از طريق برنامك هاي 
موبايلي مورد تاييد بانك مركزي كه اسامي آنها در درگاه 
شركت ش��بكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( 
منتشر شده است، ثبت كنند. بديهي است ارايه خدمات 
بهتر از طرف شبكه بانكي نياز به تعامل بيشتر مشتريان 
دارد، بنابراين بانك مركزي و شبكه بانكي با اعتقاد به اين 
مهم از هموطنان و دريافت كنندگان خدمات شبكه بانكي 
درخواست مي كنند به منظور تسهيل در ارايه خدمات 
بهتر در زمينه چك از هم اكنون از بس��تر طراحي شده 
بهره برند و در فرصت باقيمانده تا زمان الزامي شدن ثبت 
چك، به صورت اختياري فرآيند مربوطه را انجام دهند تا 
در صورت وجود هر گونه مشكل يا ابهام، نسبت به رفع و 
پاسخگويي آنها اقدام شود. تاكيد مي شود تا اطالع ثانوي 
ثبت چك ها در اين س��امانه به صورت اختياري بوده و 
كماكان چك ها طبق روال سابق در شبكه بانكي كشور 
كارسازي مي شوند و تغييري در اين زمينه انجام نگرفته 
است.الزم به ذكر است با انتشار دسته چك ها با ظاهر و 
مندرجات جديد در سال آتي، ثبت چك در سامانه صياد 
اجباري خواهد شد. طبق اعالم بانك مركزي از آنجا كه با 
توزيع چك هاي جديد در سال آينده ثبت چك در سامانه 
صياد اجباري مي شود، متقاضيان به منظور آشنايي بيشتر 
با روند ثبت چك در س��امانه صياد از هم اكنون در اين 

سامانه چك هاي خود را به صورت اختياري ثبت كنند.

كشور به جاي ماليات با فروش 
اموال و استقراض اداره مي شود

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كشور با 
فروش اموال و دارايي ها يا استقراض اداره مي شود و ظاهرا 
بنا نيست نظام ماليات ستاني كشور اصالح شود.احسان 
خاندوزي با اشاره به سازوكار فروش اموال و دارايي هاي 
دولت در بازار سرمايه گفت: مواردي مثل فروش سهام 
دولت در بانك ها و پااليشگاه هاي كشور مصداق مشخص 
سرمايه فروشي است. به گفته خاندوزي، در ۹ ماهه سال 
قبل ۱۹ هزار ميليارد تومان، سهام شركت هاي دولتي 
فروخته شده اين درحالي اس��ت كه در ۹ ماهه ابتدايي 
امسال بيش از۳۳ هزار ميليارد تومان اموال و دارايي هاي 
دولت فروخته شده است. اگر وزارت اقتصاد در ماه هاي 
ابتدايي سال و در شرايط رونق بورس سريع تر اقدام مي كرد 
مي توانست سهام بيشتري را به فروش برساند. اين روند 
نشان مي دهد كه عمال كشور با فروش اموال و دارايي ها يا 
استقراض و فروش اوراق اداره مي شود و ظاهرا بنا نيست 
نظام ماليات س��تاني كشور اصالح ش��ود.نايب رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: هزينه نپرداختن 
ماليات عادالنه از سوي ۵ تا ۱۰ جمعيت كشور، متاسفانه 
توسط ۸۰ ميليون نفر ديگر تحمل خواهد شد.وي گفت: 
اگر ماليات از فرادستان به درستي اخذ نمي شود هزينه   آن 

را بايد اقشار محروم و فرودستان پرداخت كنند.

جريمه ۱۲۵ ميليون دالري دويچه 
بانك آلمان به جرم رشوه خواري

دويچه بانك آلمان ب��راي جلوگيري از تعقيب قضايي 
در اي��االت متحده به اته��ام مش��اركت در طرح هاي 
رش��وه خواري و دس��تكاري بازارهاي فل��زات گرانبها، 
نزديك به ۱۲۵ ميلي��ون دالر پرداخت خواهد كرد. به 
گزارش رويترز، دويچ��ه بانك آلمان براي جلوگيري از 
تعقيب قضايي در اياالت متحده به اتهام مش��اركت در 
طرح هاي رشوه خواري و دس��تكاري بازارهاي فلزات 
گرانبها، نزديك به ۱۲۵ ميليون دالر پرداخت خواهد كرد. 
دويچه بانك كه بزرگ ترين وام دهنده آلمان محسوب 
مي شود، طي توافقي با وزارت دادگستري امريكا درباره 
تعويق سه ساله پيگرد قضايي و توافق مدني مربوطه با 
كميس��يون بورس و اوراق بهادار اين كشور، با پرداخت 
اين مبلغ موافقت كرد. مدارك دادگاه نشان مي دهد كه 
تقريباً تمام اين مبلغ مربوط به اتهاماتي است كه بر اساس 
آن دويچه بانك قانون فساد خارجي فدرال )FCPA( را 
در معامالت خود در عربستان سعودي، ابوظبي، چين و 
ايتاليا نقض كرده است. تقريباً دو سوم اين مبلغ، جريمه 
كيفري است.جزييات اين پرونده روز جمعه در جلسه 
دادرسي در دادگاه فدرال بروكلين در نيويورك علني شد. 

شرايط كشور براي راه اندازي 
پيمان هاي پولي سخت است

يك نماينده س��ابق مجلس گفت: شرايط كشور براي 
راه اندازي پيمان هاي پولي س��خت است، چراكه عالوه 
بر ايران بايد ديگر كشورها نيز اين مساله را مورد پذيرش 
قرار دهند. تحريم هاي بانكي و عدم امكان گشايش ال سي 
توسط بازرگانان كنش فعاالن اقتصادي ايراني را دشوار 
كرده است. بنابراين باتوجه به وزن باالي مناسبات تجاري 
با كشورهاي منطقه، موافقتنامه هاي پولي دوجانبه با 
كشورهاي همسو، مي تواند در بي اثر كردن تحريم هانقش 
موثري ايفا كند. مهرداد الهوتي، مشاور سازمان برنامه 
و بودج��ه و نماينده س��ابق مجلس درباره اس��تفاده از 
پيمان هاي پولي جهت مديريت تحريم ها به خبرنگار 
ايِبنا گفت: موضوع فوق به اندازه اي داراي اهميت است 
كه مجلس آن را تبديل به قانون كرد. وي در ادامه اضافه 
كرد: تنها راه حل دولت براي حذف دالر همين امر است. 
به اين معنا؛ ايران بايد پيمان هاي پولي با كشورهايي كه 
بيشترين مبادله اقتصادي را انجام مي دهد، عملياتي كند 
و در نظر داشته باشد كه با تمامي كشورهاي دنيا نمي توان 
اين مساله را دنبال كرد زيرا محدوديت هاي فراواني در 
اين زمينه وجود دارد. به طور مثال چين، روسيه، تركيه 
يا عراق از مواردي به شمار مي رود كه مي توان با آنها در 
اين خصوص مذاكره انجام داد. مش��اور سازمان برنامه 
وبودجه در اين رابطه يادآور شد: ايران با بيش از ۴۲يا۴۳ 
كشور پيمان هاي دو جانبه را دنبال مي كند، ولي مساله 
اينجا است كه متعهد ش��دن براي چنين پيمان هايي 
بايد دوطرفه باشد و رضايت كشور ما به تنهايي كفايت 
نمي كند.دولت براي اخذ پيمان هاي پولي بايد به سراغ 
كشورهايي رود كه به اندازه نياز داخلي كشور به پول آنها، 
آنها هم به پول ايران نيازمند باشند، در غير اين صورت 
دليلي براي اين كار وجود نخواهد داشت.  اين نماينده 
سابق مجلس در ادامه اضافه كرد: بهترين راه براي ايران 
جهت حل برخي مشكالت پولي و بانكي فراهم كردن 
پيمان هاي دوجانبه پولي است زيرا عالوه بر حل مشكل 
تس��لط دالر بر اقتصاد، به صورت قانون درآمده و دولت 
مكلف به اجرا است. البته تاكيد فوق به اين معنا نيست 
كه مانعي برسر راه ندارد، اما براساس وظيفه بانك مركزي 
انتظار مي رود تا موانع بر سر راه اين موضوع مورد مطالعه 

قرار گيرد و براي رفع آنها راه حل يابند.

 حمله سايبري به سيستم 
داده بانك مركزي نيوزيلند

بانك مركزي نيوزيلند مي گويد كه در سيس��تم داده 
آن تخلفي صورت گرفته اس��ت.به گزارش رويترز، روز 
يكشنبه بانك رزرو نيوزيلند گفت كه به تخلف در يكي از 
سيستم هاي داده خود پاسخ فوري مي دهد.در بيانيه اين 
بانك آمده است: سرويس اشتراك فايل شخص ثالثي 
كه توس��ط بانك مركزي براي اشتراك و ذخيره برخي 
اطالعات حساس استفاده مي شود، به طور غيرقانوني 
مورد دسترسي قرار گرفته است.آدريان اور، رييس كل 
بانك رزرو نيوزيلند گفت كه اين تخلف مهار شده است اما 
افزود كه درك پيامدهاي كامل اين تخلف زمان بر است.

بانك رزرو نيوزيلند در گزارش ثبات مالي نوامبر ۲۰۱۹ 
هشدار داد كه فراواني و شدت حوادث امنيت سايبري 
در نيوزيلند در حال افزايش است.در فوريه سال گذشته، 
اين بانك در گزارش��ي اعالم كرد كه هزينه پيش بيني 
شده براي حوادث س��ايبري براي صنعت بانك و بيمه 
بين۸۰ ميليون دالر نيوزيلند )۵۸ ميليون دالر( تا ۱۴۰ 
ميليون دالر نيوزيلند در س��ال است. حوادث شديدتر 
 احتمال كمي دارند اما هنوز ه��م مي توانند رخ دهند .

۱ دالر = ۱.۳۸۰۸ دالر نيوزلند.

افت خفيف دالر 
در معامالت جهاني

ارزش دالر در مقابل بيشتر ارزهاي مهم كاهش يافت.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، با ۰.۰۷ درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در س��طح ۹۰.۰۲۳ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱۲۹ 
دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰۵ 
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي۱.۳۵6 
دالر مبادله ش��د. يورو۰.۰۲ درصد باال رفت و با ماندن 
در كانال ۱.۲۲ ب��ه ۱.۲۲۲ دالر رس��يد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۰۴ درصد كاهش 
به ۱۰۳.۹۵۱ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي۱.۲۸۸ دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 6.۴۷۵يوآن چين اعالم شد. به 
گزارش رويترز، روند احياي اقتصاد چين با سرعت بسيار 
بيشتري از امريكا در حال انجام است و يان كشور پس 
از رشد ۱.۹ درصدي در سال ۲۰۲۰، به گفته صندوق 
بين المللي در سال جاري رشد ۷.۹ درصدي را تجربه 
خواهد كرد و اين بدان معنا خواهد بود كه توليد ناخالص 
داخلي اين كشور به تحقق هدف ۱۵ تريليون دالري 
خود نزديك تر خواهد شد. به گفته صندوق بين المللي 
پول حمايت هاي پر رنگ بان��ك مركزي و اصالحات 
ساختاري دولت كمك بسيار زيادي در رشد اقتصادي 
چين داش��ته اند و اين اصالحات مي تواند الگوي ساير 
كشورها نيز قرار گيرد. البته به گفته اين گزارش، چين 
هنوز به اصالحات بيشتري به ويژه در بخش بهره وري 
ني��روي كار ني��از دارد.  روند مثبت اش��تغال زايي در 
كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد و طبق اعالم مركز 
آمار اتحاديه اروپا، تا پايان نوامبر ۲۰۲۰ نرخ بيكاري در 
منطقه يورو و اتحاديه اروپا با ۰.۱ درصد كاهش نسبت 
به مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب در سطح ۸.۳ درصد 
و ۷.۵ درصد رسيد. اين نرخ بيكاري كمترين نرخ بيكاري 
ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پنج ماه 
اخير بوده اس��ت. تخمين زده مي شود تا پايان اين ماه 
۱۵ ميليون و ۹۳۳ هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا 
بيكار باشند كه از اين تعداد، ۱۳ ميليون و 6۰۹ هزار نفر 
ساكن كشورهاي عضو منطقه يورو بوده اند. تحوالت 
ارزي مربوط به چين و امريكا كماكان يكي از اصلي ترين 

عوامل تعيين كننده در بازار ارز است. 

بخشنامه وزير صمت  و رنسانس بورس

هسته معامالت پاسخگوي سهامداران

پشت سر آن استدالل اقتصادي وجود نداشته باشد و 
بررسي مي كند كه تصميماتش آيا تاثير منفي در بازار 
مي گذارد يا نه؟ و مقامات مسوول مراقب هستند كه 
به گونه اي تصميم نگيرند كه صندلي شان بر باد رود. 
اين رويكرد هاي اقتصادي بيش از ۴۰۰ سال است كه 
در كشورهاي مختلف اجرايي شده است. در ايران هم 
شبكه هاي اجتماعي، فضايي را ايجاد كرده اند كه ديگر 
مسووالن اقتصادي احساس مي كنند كه ديگر پشت 

اتاق هاي شيش��ه اي قرار گرفته اند. برخي شنيده ها 
حاكي از آن است كه آقاي رييس جمهوري به دليل 
تصميم س��ازي اش��تباه وزارت صمت اجازه حضور 
آقاي وزير در جلس��ه هيات وزي��ران را نداده اند. اين 
هم خبر خوش��حال كننده اي است و نشان مي دهد، 
در باالي كش��ور هم متوجه اهمي��ت توجه به افكار 
عموم��ي در حوزه هاي اقتصادي ش��ده اند. معتقدم 
بازار س��رمايه در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ 

به مهم ترين عامل اقتصادي مورد توجه نامزدها بدل 
خواهد شد. ضمن اينكه ديگر نمي توان با رويكردهاي 
پوپوليس��تي با اين بازار مواجه شد. هر مسوولي كه 
بخواهد خ��ارج از چارچوب هاي بازار اقدامي در بازار 
سرمايه و س��اير حوزه هاي اقتصادي داشته باشد، با 
واكنش تن��د راي دهندگان و ذي نفعان خرد و كالن 
اقتصادي روبه رو خواهد شد. در واقع به نظر مي رسد، 
چشم انداز توسعه كشور از بازار سرمايه عبور مي كند 

و ديگر مس��ووالن به راحتي ق��ادر نخواهند بود در 
اين بازارها دخالت هاي دس��توري داشته باشند. هر 
كنش اش��تباهي در بازار سرمايه با واكنش هاي تند 
س��هامداران مواجه خواهد ش��د. بنابراين مجموعه 
اين عوامل خبر از رنسانس��ي تازه در اقتصاد و بورس 
كشور دارد كه دورنماي اميدبخشي را تصويرسازي 
مي كند. نتيجه اين اتمسفر هم در نهايت براي همه 

مردم منفعت خواهد داشت.

در همان زمان بحثي به نام بروكر بيزينس مطرح شد 
كه در واقع مش��تري و يا يوزر به نهادهاي مالي شامل 
كارگزاري ها، س��بدگردان ها، صندوق ه��ا و امثال اين 
موارد محدود ش��ود در اين معماري عم��اًل كارگزاري 
تبديل مي شوند به يكسري سپرده گذاري هاي كوچك 
كه دارايي ها را نگهداري مي كنند و عماًل سفارشي كه 

مش��تري پيش كارگزاري مي گذارد به اسم كارگزاري 
در هسته ثبت مي شود. طبيعتا هرچه تعداد يوزرها و 
سهامداران موجود در بازار سرمايه كاسته شود مديريت 
بار و حجم بازار نيز به سادگي انجام مي شود. البته در اصل 
اين داستان نيز نقص هايي وجود دارد و هسته معامالت 
قديمي اس��ت و تكنولوژي دست ما نيس��ت و امكان 

اختصاصي كردن و سفارشي كردن بر اساس نيازهاي 
جديد وجود ندارد. نياز ارتقاي جدي هسته نيز وجود 
دارد اما اين مورد يك پروسه چندين ساله است و حتي 
اگر تمامي امكانات آماده وجود داشته باشد و به صورت 
ماژول- ماژول جايگزين شود بازهم يك پروسه چهار ساله 
زمان الزم دارد. اما هسته معامالت پاسخگوي نيازهاي 

فعلي بازار است. اما محدوديت هايي نيز دارد مثال ما در 
بازار توانايي راه اندازي معامالت پر بسامد را نداريم. درست 
است هسته در برخي از موارد و به علت برخي از عرضه ها 
به مش��كل برخورد مي كند ولي به طور كلي باتوجه به 
نيازهاي فعلي بازار و علمكرد سهامداران هسته معامالت 

پاسخگوي اين وضعيت است. 

ادامه از صفحه اول



گروه  بورس|
در شرايطي شاخص بازار سهام روند نزولي را طي مي كند 
شاهد رونق صنايع و شركت هايي هستيم كه وابستگي 
چنداني به تحوالت بنيادي و اساس��ي بازار ندارند. پس 
تصميات لحظ��ه اي دولتي ها، ميزان س��رمايه مردم به 
سمت و سوي سهام هاي با ريسك هاي غيرسيستماتيك 
و بدون دخالت هاي دولتي ها روانه شده است. طي ماه هاي 
گذشته تغييرات قيمت سهام سبب شده تا برخي صنايع 
سهم بيشتري از ريسك سيستماتيك موجود در بازار را 
تحمل كنند. بررسي ضريب حساسيت گروه هاي مختلف 
نشان مي دهد كه نه تنها هجوم نقدينگي حقيقي به بازار 
سهام، نمادهاي بتا منفي )نمادهاي بتا نشان گر نوسان 
قيمتي سهم، در مقايسه با بازار كلي فعال در آن، هستند( 
را هم با حركات قيمت بازار همس��و كرده است، بلكه در 
ماه هاي ريزش بازار رويگرداني از نمادهاي دولتي توانسته 
همبس��تگي نمادهاي كوچك را نسبت به شاخص كل 
بورس كاه��ش دهد. اين موضوع گ��واه مي دهد كه چرا 
به رغم وجود صف فروش س��نگين تا ميانه هاي آبان ماه 
سال جاري در نمادهاي كوچك به يك باره اين نمادها مورد 
توجه مردم عادي ق��رار گرفتند. نمادهاي بزرگ بازار در 
حالي با بي مهري مردم مواجه شده اند كه در ماه هاي اخير 
هم قيمت هاي جهاني و هم بازارگرداني و سياست هاي 
حمايتي از بازار س��رمايه به نفع آنها عمل كرده اس��ت. 
نخستين روز از معامالت هفته جاري در بورس تهران با 
افت ۹/ ۱ درصدي ميانگين وزني قيمت ها به پايان رسيد 
البته در دومين روز بازار اين روند نزولي كمي جبران شد و 
شاهد صف هاي خريد سهام در بازار بوديم و بورس تهران 
صعود ۶/۱درصدي را در مقايس��ه با روز گذشته خود در 
كارنامه به ثبت رس��اند. روند نزولي بازار سهام روز شنبه 
تداوم يافت تا سطح مهم رواني يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
واحدي ش��اخص بورس هم از دست برود و نماگر اصلي 
اين بازار در مواجهه با فشار بدون تقاضاي فروش مجددا 
در معرض محك زدن كف قبلي شاخص بورس يعني ابر 
كانال يك ميليون و ۲۱۱ هزار واحدي قرار گيرد. آخرين 
باري كه دماسنج بازار سهام به اين نقطه رسيده بود به طور 
تقربي ۳8 روز كاري قبل برمي گ��ردد. در اين روز يعني 
ميانه هاي آبان ماه بازار سهام در حالي به معامالت خود 
پايان داد كه طي چهار هفته بعد نه تنها تقاضا در بازار به 
شكل معني داري افزايش يافت بلكه رشد قيمت ها در بازار 
به صعود۳۲۰ هزار واحدي نماگر يادشده انجاميد. از آن 
زمان تاكنون به رغم آنكه بورس و فرابورس دو فاز افزايشي 
و كاهشي كوتاه مدت را شاهد بوده اند، اما يك چيز تقريبا 
بدون تغيير مانده است. بررسي هاي موجود طي ماه هاي 
اخير و پس از آنكه بازار سرمايه ريزشي دور از انتظار را از 
۱۰ روز پايان��ي مرداد ماه آغاز كرد، تقريبا تمامي نمادها 
تحت تاثير اثر پذيري از ريس��ك هاي موجود در اقتصاد 
كش��ور و آنچه كه در خارج از بازار سرمايه روي مي داد با 
صفوف فروش سنگين مواجه شدند. همين امر سبب شد تا 
به طور كلي سرمايه گذاري در بازار سرمايه امري خطرناك 
و با ريسك بسيار عمده به نظر بيايد. در اين ميان مفهوم 
ريسك اگرچه در بين سرمايه گذاران معنايي ديگر پيدا 
كرد كه از نظر كارشناس��ان خبره در مسائل معطوف به 
ريسك، بسياري از مسائل رخ داده از قبل تا حد زيادي قابل 
پيش بيني بود. همانطور كه در گزارش هاي قبل نيز به آن 
اشاره شد، قيمت  ها هيچگاه در هيچ بازاري نمي توانند تا 
ابد رشد كنند. بنابراين در چنين بازاري افرادي مي توانند 

در بلندمدت پايدار بمانند كه درك دقيقي از وضعيت بازار 
و متغيرهاي آن داشته باشند. اما؛ در اين ميان يكي از اين 
متغيرها كه مي تواند كمك قابل توجهي به سنجش ميزان 
عدم اطمينان در بازار سهام داشته باشد، ضريب حساسيت 
بتا )نمادهاي بتا نشانگر نوسان قيمتي سهم، در مقايسه 
با بازار كلي فعال در آن، هس��تند( است. اين معيار كه در 
واقع نسبت ريسك سيس��تماتيك تحمل شده در يك 
دارايي را در مقايس��ه با كل بازار نشان مي دهد، با وجود 
اينكه معيار مناسبي براي تخمين ميزان انحراف واقعيت 
از پيش بيني درآمد يا قيمت يك سهم نيست اما به خوبي 
سرمايه گذاران را در بررس��ي وضعيت دارايي خريداري 
شده نسبت به كل بازار سهام راهنمايي مي كند. اين عامل 
كه به عنوان يكي از متغير هاي مهم در محاس��به مدل 
قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي )CAPM( استفاده 
مي شود خود به تنهايي معياري است ساده كه مي تواند 
سرمايه گذاران را در شناخت ميزان ريسك سيستماتيكي 
كه يك دارايي يا گروهي از دارايي ها در مقايسه با كل بازار 
سهام متحمل شده است، ياري كند. اين عامل همچنين 
به خوبي نشان مي دهد همبستگي تغييرات قيمت يك 

دارايي با كليت بازار به چه صورت است.

    مفهوم ضريب بيا چيست؟ 
يك��ي از مهم تري��ن مفاهي��م در تصميم گي��ري 
سرمايه گذاري ريسك و بازده ضريب بتا مي باشد. هر 
سهم يا پرتفوي از س��هام اگر در فاصله خاص از زمان 
خري��داري، نگهداري و فروخته ش��ود ب��ازده خاصي 
نيز نصيب دارنده مي نمايد. اين بازدهي ش��امل تغيير 
قيمت و منابع حاصل از مالكيت اس��ت. هميش��ه در 
تصميم گيري هاي مال��ي وجود معي��ار اندازه گيري 
ريسك مفيد اس��ت. در نخستين س��ال هاي ۱۹۰۰ 
تحليلگران براي ارزيابي يا تعيين ريسك اوراق بهادار 
به ترازنامه توجه مي كردند، يعني هر چه قدر ميزان وام 
يا بدهي هاي يك شركت بيش��تر باشد ريسك سهام 
ش��ركت را بيش��تر تخمين مي زنند. در سال ۱۹۶۲ 
پژوهشگران ميزان ريسك را برحسب حاشيه ايمني 
تعريف و محاس��به مي كردند. اين حاش��يه ايمني بر 
اساس صورت هاي مالي به دست نمي آمد، بلكه بر اساس 
تفاوت قيمت ب��ازار و ارزش واقعي اوراق بهادار تعيين 
مي شد. امروزه اكثر پژوهشگران ريسك سرمايه گذاري 

را با انحراف معيار نرخ ب��ازده مرتبط مي دانند، يعني 
هر چه قدر بازده س��رمايه گذاري بيش��تر تغيير كند 

سرمايه گذاري مزبور ريسك بيشتري خواهد داشت.

    پشت پرده ناكارآمد در بورس
پيمان مولوي نيز درخصوص وضعيت و كيفيت بورس 
اظهار داشت: پيش دستي در معامالت يا هر نوع ديگري 
اس��تفاده از اطالعات نهاني در همه بازارهاي مالي جرم 
است. در تمامي بازارهاي مالي جهان، مانند وال استريت 
يا بورس لندن نسبت به اين مساله حساسيت وجود دارد 
و به همين دليل اطالع رساني هاي زيادي در اين خصوص 
انجام مي شود. اما براي اينكه بتوانيم اين مساله را به طور 
دقيق و در چارچوب ش��رايط فعلي ايران بررسي كنيم 
ابتدا بايد درك دقيقي از كليت ساختار اقتصادي داشته 
باشيم. تاكنون در بعد قانون گذاري و جرم انگاري استفاده 
از اطالعات نهاني در سازمان بورس كارهاي بسياري شده 
است. بر اس��اس آنچه در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار 
درج شده است: »هر شخصي كه اطالعات نهاني مربوط 
به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در 
اختيار وي قرار گرفته به نحوي از آن به ضرر ديگران، به 
نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنواني 
نمايندگي داش��ته باشند، قبل از انتش��ار عمومي مورد 
اس��تفاده قرار دهد يا به موجبات افشا و انتشار آنها را در 
غير موارد مقرر كند، مش��مول حبس تعزيري از سه ماه 
تا يك س��ال يا ملزم به پرداخت جزاي نقدي معادل دو 
يا پنج برابر س��ود به دس��ت آمده يا زيان متحمل نشده 
است.« بنابراين مي توان گفت در حوزه قوانين زيرساخت 
الزم تا حدي وج��ود دارد اما در مورد جرم انگاري به نظر 
مي رسد كه بايد كارهاي بيش��تري انجام شود. با توجه 
به آنچه كه گفته ش��د به نظر مي رسد بازار سرمايه ايران 
در حال دگرديس��ي است. دستيابي به شفافيت و تقارن 
اطالعاتي در شرايط كنوني جزو مسائلي است كه مسلما 
يك شبه محقق نخواهد شد و در مسير رسيدن به آن فراز و 
نشيب هاي مختلفي ممكن است وجود داشته باشد. از اين 
رو »پيش دستي در معامالت« نيز يكي از اين مسائل است 
و بايد به مرور زمان حل شود. بدون شك تغيير شرايط بازار 
سرمايه و افزايش تعداد ذي نفعان حقيقي و خرد بازار در 
مقطع كنوني جامعه از جمله مسائلي است كه مي تواند به 

تسريع اين روند كمك كند.

نخس��تين كاري كه بايد انجام ش��ود اراي��ه ماهانه همه 
اطالعات از جمله صورت هاي مالي است. در حال حاضر در 
بازارهاي مالي پيشرفته اطالعات به صورت ماهانه و برخط 
ارايه مي شود. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه در 
بازارهاي ياد شده شركت ها خود نيز براي افشاي اطالعات 
قدم هاي مهم بر مي دارند. براي اين شركت ها حضور در 
بازار سرمايه و به تبع آن سرمايه گذار به حدي مهم است 
كه خود شركت ها س��عي مي كنند تا كيفيت اطالعات 
ارايه شده را افزايش دهند. نكته حائز اهميت اين است كه 
تمامي شركت ها به طور داوطلبانه پيش بيني هاي خود 
از دوره هاي مالي آتي را به طور واقع بينانه ارايه مي كنند. 
در واقع در س��اير بازارها اين نكته به عنوان يك امر مسلم 
پذيرفته شده كه سرمايه گذاري امري بلندمدت است و 
سرمايه گذاران براي آنكه بتوانند درست عمل كنند نياز به 
اطالعات دقيق و كارآمد دارند. به عنوان يك عضو انجمن 
حسابداران خبره فكر مي كنم كه يكي از مسائل مهمي كه 
بايد در بازار سهام مورد توجه قرار بگيرد، استانداردهاي 
حسابداري است. سال هاي زيادي است كه گفته مي شود 
استانداردهاي IFRS يا همان استانداردهاي گزارشگري 
مالي بين المللي بايد در ايران به كار گرفته ش��وند. با اين 
حال مساله تاكنون عينيت چنداني نيافته است. ما نياز 
داريم كه اين استانداردها را به صورت كامل به كار بگيريم. 
اين مساله مي تواند كارآيي و كيفيت صورت هاي مالي را 
به طرز چش��مگيري افزايش دهد. استانداردها مي تواند 
كيفيت سودآوري شركت ها را به طرز مطلوبي نشان دهد 
از اين رو صورت هاي مالي ارايه ش��ده را به اسنادي قابل 
اتكا و فراتر از مدارك حسابداري ارتقا مي دهد. با اين حال 
اين مس��اله نيز در گرو منافع ذي نفعان اقتصادي معلق 
مانده است. بايد توجه داشت كه در اقتصاد تورمي مانند 
ايران كيفيت سودآوري از اينكه يك شركت در آخر سال 
به چه ميزان سود ساخته اس��ت بسيار مهم تر است چرا 
كه در چنين اقتصادي در عمل بس��ياري از شركت ها به 
دليل رشد قيمت ها در هر صورت سود مي سازند از اين رو 
سرمايه گذاران نيازمند انتخاب موارد سرمايه گذاري بين 
شركت هايي هستند كه از سودي با كيفيت برخوردارند. 
IFRS كمك قابل توجه به افزايش كيفيت اطالعات مالي 
ارايه ش��ده در بازار س��رمايه خواهد داشت. اگر قرار باشد 
وضعيت بازار س��رمايه را با ارتقاي دسترسي به اطالعات 
بهبود ببخشيم اولين قدم آن است كه ارايه اطالعات مالي 
بر اساس IFRS اجباري باشد. پس از اين مرحله الزم است تا 
نظارت بر حسابرسي افزايش يابد و شركت هايي كه كيفيت 
اطالعات حسابرسي ارايه شده آنها مطابق با معيارهاي ياد 
شده نيست از چرخه خارج شوند. در صورتي كه اين شرايط 
محقق شود بسياري از شركت هاي بورسي مجبور خواهند 
شد تا عملكرد خود را بهبود ببخشند چراكه بر اساس اين 
معيارها عملكرد ضعيف خواهند داشت. نكته ديگري كه 
بسيار حائز اهميت است افزايش پيش بيني پذيري است. 
البته اين مس��اله ديگر در اختيار سازمان بورس نيست و 
بايد مسووالن اقتصادي فكري به حال آن بكنند. هرچقدر 
اقتصاد كشور قابل پيش بيني تر ش��ود به تبع آن تقارن 
اطالعاتي و شفافيت در همه بخش ها از جمله بازار سرمايه 
افزايش خواهد يافت. حصول چنين مواردي مي تواند نه 
تنها دسترسي به اطالعات خام ارايه شده از سوي شركت ها 
را بهبود ببخشد بلكه اطالعات فرآوري شده و تحليل شده 
مانند هزينه سرمايه يا نس��بت هاي مالي را نيز با دقت و 

هزينه كمتر به مخاطبان ارايه مي كند.
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واگذاري سهام عدالت
در دست بررسي

در حالي طرح س��هام عدالت از سال 85 تاكنون در 
پي شناس��ايي مش��موالن در حال اجرا است كه با 
وجود اختصاص سهام عدالت به حدود 5۰ ميليون 
نفر، بيش از ۱.8 ميليون از مش��موالن با وجود دارا 
بودن كارت هاي ثبت نام، از داش��تن سهام عدالت 
محروم هستند. اين در شرايطي است كه برخي از 
دهك هاي درآمدي جامعه كه در سطوح درآمدي 
و معيشت پاييني قرار دارند، نيز در زمره دارندگان 
سهام عدالت قرار ندارند. با اين حال چند سالي است 
كه نمايندگان مجلس به دنبال تخصيص س��هام 
عدالت به مشموالن جديد هستند و مجلس تازه كار 
نيز وعده دادن سهام عدالت به مشموالن جديد را 

چند ماهي است كه سر مي دهد.
 در اين راس��تا در تازه ترين اظهارنظرها رحيم زارع 
سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
۱۴۰۰ مجلس در خصوص خبري مبني بر اينكه 
به موجب مصوبه اين كميس��يون، دولت مكلف به 
واگذاري سهام عدالت به 7 ميليون ايراني شده است، 
گفته موضوع واگذاري سهام عدالت در نشست ديروز 
كميس��يون تلفيق بعد از بحث و بررسي به مراعي 
گذاشته شد اما قطعي نشد كه اين موضوع به معناي 
لزوم بررسي بيشتر اين بحث است. به همين جهت 
موضوع واگذاري سهام عدالت به 7 ميليون نفر براي 
بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ به كميته مربوطه ارجاع داده شده است 

و مصوبه تلقي نمي شود.

شركت ها از راهكارهاي بورسي 
پيروي كنند

حس��ن قاليباف اصل، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار درگفت وگو با س��نا گفت: اخي��راً نيز با تأكيد 
مجدد، ناش��رين را ملزم كرده اي��م، در قيمت گذاري 
عرضه محص��والت، ضمن پايبندي به قانون، صرفه و 
صالح س��هامداران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدي 
و هميش��گي ما رعايت اين اصل مهم است و پيگيري 
قضاي��ي تخلفات را وظيفه ذاتي خ��ود مي دانيم. وي 
ادامه داد: س��ازمان بورس بر عملكرد ناشرين نظارت 
كام��ل دارد و براي اجراي حماي��ت خود از جمعيت 
ميليوني س��هامداران، مطابق م��واد 5۱ و 5۲ قانون 
ب��ازار اوراق بهادار، در برخ��ورد با متخلفان احتمالي، 
حتي لحظه اي غفلت و مصلحت انديشي را جايز و روا 
نمي داند. قاليباف اصل يادآور شد: مفاد متعدد قانون 
تجارت، ازجمله ماده ۱۴۲ نيز صراحتًا به اين موضوع 
مي پردازد. رعايت اصل نمايندگي سهامداران، نه فقط 
مطالبه به حق سهامداران از اعضاي هيات مديره، بلكه 
مطالبه هميشگي و قانوني سازمان بورس و اوراق بهادار 
از آنان نيز بوده و خواهد بود. زيرا بر اساس قانون، يكي از 
وظايف اصلي اين سازمان، صيانت از حقوق سهامداران 
است. وي گفت: وظيفه اعضاي هيات مديره ها، اتخاذ 
بهترين تصميم ها براي پيشبرد امور و تقويت منافع 
شركت هاست و انجام اين وظيفه امكان پذير نيست، جز 
آنكه تصميم ها، برخاسته از قوانين و قواعد بورسي باشد 
و از فشارهاي غيرقانوني بيروني و منفعت جويي هاي 
احتمالي فردي يا گروهي، تأثير نپذيرد. رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: از همه نهادها و افراد 
خارج از بورس كه با هيات مديره شركت ها ارتباط كاري 
دارند نيز انتظار داريم، خواسته هاي خود از شركت ها 
و پيشنهادهايش��ان را در چارچ��وب قانون و وظايف 
تعريف شده براي شركت ها مطرح كنند تا امكان تعامل 
سازنده و هم افزايي پايدار و روزافزون فراهم ايد. وي با 
اعالم اينكه طي چند سال گذشته، بازار سرمايه هم از 
نظر تعدد ناشرين و هم از نظر تعداد سهامداران رشد 
قابل توجهي داشته، تصريح كرد: در حال حاضر، حدود 
5۰ ميليون نفر، سهامدار 7۰۰ شركت پذيرفته شده در 
بازارهاي مختلف بورس و فرابورس هستند و طبيعي 
است كه همه سهامداران نتوانند در تصميمات خرد و 
كالن شركت ها دخالت مستقيم داشته باشند و همين 
واقعيت، اهميت نمايندگان تصميم گير در شركت ها را 
بيش ازپيش، نشان مي دهد. قاليباف اصل خاطرنشان 
كرد: تقريبًا، اكثر تصميم ه��اي مهم بر عهده اعضاي 
هيات مديره شركت هاس��ت. به همين دليل در علوم 
مالي و حسابداري، اعضاي هيات مديره را امانتداران 
و متولياني مي دانند كه با اتخاذ سياست هاي درست و 
نظارت اخالقي و قانوني، شركت ها را به سمت آينده اي 

پايدار و سودآور، هدايت مي كنند.

افت شاخص بورس ناشي از 
قيمت گذاري دستوري وزارت صمت

محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس در واكنش به افت شاخص بازار بورس در روزهاي 
اخير گفت: افت ش��اخص بازار ب��ورس طي چند روز 
اخير به دليل ابالغ دستورالعمل قيمت گذاري فوالد 
توسط وزارت صمت ايجاد شده و اين موضوع مغاير با 
قانون بازارهاي مالي است. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: پيش از اي��ن اعالم كرده بوديم 
و بار ديگر اعالم مي كنيم ك��ه مخالف قيمت گذاري 
دستوري نسبت به كاالهاي عرضه شده در بازار بورس 
هستيم و دولت مكلف اس��ت، اين موضوع را از نظام 
قانونگذاري خارج كند و در صورت ادامه روند كنوني 
قيمت گذاري در ب��ازار بورس حتما برخورد جدي در 
اين مورد با وزارت صمت انجام خواهيم داد. عضو ناظر 
مجلس در ش��وراي عالي بورس با اشاره به اينكه ما در 
مجلس درباره س��هام عدالت درخواست اعمال ماده 
)۲۳۴( را داده ايم و اين هفته براي انجام راي گيري در 
صحن علني ارايه مي شود، افزود: مجلس و بطور ويژه 
كميسيون اقتصادي در خصوص بازار سرمايه و عواملي 
كه با استفاده از اظهارنظرهاي خود موجب آسيب به 
اين بازار مي شوند، برخورد جدي خواهد كرد. عليزاده 
ضمن تاكيد براينكه اعمال ماده )۲۳۴( را در خصوص 
عوامل مضر بر بازار سرمايه را هم دنبال مي كنيم، گفت: 
مجلس در حال پيگيري اين موضوع است و كميسيون 
اقتصادي هم صد در صد مخالف قيمت گذاري دستوري 
توسط مس��ووالن در بازار س��رمايه است و تا حصول 
نتيجه، اين بحث را پيگي��ري خواهد كرد. عضو ناظر 
مجلس در شوراي عالي بورس با بيان اينكه پيش از اين 
در مقطعي توانستيم جلوي قيمت گذاري دستوري 
را در بازار سرمايه بگيريم اما بار ديگر آغاز شده است، 
اظهار كرد: اگر وزارت صمت به روند كنوني خود درباره 
دخالت در بازار سرمايه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد 
قانوني كرده و از ابزارهاي نظارتي خود استفاده خواهيم 
كرد. به موجب م��اده ۲۳۴ آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اس��المي، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان 
يا هركدام از كميس��يون ها، عدم رعايت ش��ؤونات و 
نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون 
توسط رييس جمهور يا وزير يا مسووالن دستگاه هاي 
زيرمجموعه آنان را اع��الم كنند، موضوع بالفاصله از 
طريق هيات رييس��ه جهت رسيدگي به كميسيون 
ذي ربط ارجاع مي شود. كميسيون حداكثر ظرف مدت 
۱۰  روز موضوع را رس��يدگي و در صورت وارد بودن با 
اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيات رييسه 
به مجلس ارايه مي دهد. همچنين براساس تبصره "۱ 
" اين ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد 
موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع 
ذي صالح ارس��ال مي ش��ود تا خارج از نوبت و بدون 
تشريفات دادرسي رس��يدگي نمايند. درصورتي كه 
مجلس در مورد رييس جمهور يا هريك از وزيران سه 
نوبت  رأي به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استيضاح 
در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم )8۹( قانون 

اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

ساماندهي بازار
با عرضه خودرو در بورس

روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي فرمول جديد قيمت گذاري 
خودرو توسط ش��وراي رقابت را گامي در راستاي 
تحقق خواس��ته دولت مبني بر آزاد كردن قيمت 
خودرو دانست و گفت: آزادسازي قيمت خودرو به 
گونه اي كه دولت به دنبال آن است پيش از اين نيز 
اجرايي شده و نتايج به دست آمده نشان داد كه اين 
سياست مناسب نبوده و دستاوردي ندارد. نماينده 
مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس شوراي اس��المي افزود: فرمول شوراي 
رقابت گران شدن دفعتي خودرو را در پي دارد، و از 
سوي مصرف كننده و دستگاه هاي سياست گذار با 
انتقاد روبرو است زيرا تورم بخشي را تحميل كرده و 
بر ساير بخش ها نيز اثرگذار است. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم با بي��ان اينكه دولت و نهادهاي 
سياست گذار نبايد خودرو گران كنند، اضافه كرد: 
خودرو بايد با بهاي تمام شده و منطقي عرضه شود و 
اگر مشتري و مصرف كننده واقعي تمايل داشت در 

فرآيندي عادالنه قيمت را افزايش دهد.
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي عرضه خودرو در بورس را بهترين راهكار 
براي س��اماندهي ح��وزه عرضه دانس��ت و ادامه 
داد: پس از برگزاري جلس��ات كارشناسي بسيار، 
استفاده از نظرات، تجربه كارشناسان و هم فكري 
با دستگاه هاي مختلف طرح كمسيون صنايع براي 

ساماندهي بازار تدوين شد.

بورس يك نهاد اصلي در ايجاد 
و حفظ تعادل اقتصادي است

حس��ن روحاني، رييس جمهور در جلس��ه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت گفت: دولت همواره از 
نظرات مشورتي كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي 
اس��تقبال كرده و همچنين پذي��راي ديدگاه ها و 
پيشنهادهاي اصالحي نمايندگان محترم در مجلس 
بوده اما دگرگون كردن ش��اكله و ساختار بودجه، 

مطمئنا غيرقابل قبول است.
رييس جمهور افزود: زمان بررسي بودجه، زمان تغيير 
قوانين و قواعد اصلي فعاليت هاي اقتصادي نيست 
و نبايد موجب شود كه فعاالن اقتصادي كه پيشران 
امور توسعه كشور به شمار مي روند دچار سردرگمي 
شوند از س��وي ديگر تصميمات بودجه اي نبايد به 
هيچ وجه معيشت مردم به ويژه قشرهاي ضعيف و 

كم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه اين جلسه رييس سازمان بورس گزارشي 
از وضعيت بازار سرمايه ارايه كرد و رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه بازار سرمايه يك نهاد اصلي در ايجاد 
و حفظ تعادل در اقتصاد كشور است، اظهار داشت: 
بورس بستر معامالتي شفاف است و دولت همواره 
در پي تقويت و حمايت بازار سرمايه بوده و اولين گام 
و شرط حمايت و تقويت از اين بازار را قاعده مندي 
و رعايت قانون در آن مي داند. روحاني با بيان اينكه 
بورس س��ازوكارهاي ويژه خود را دارد، تاكيد كرد: 
سياس��ت گذاري هاي آن نيز بايد از طريق شوراي 
عالي بورس انجام گيرد و از مداخالت غير كارشناسي 
در بازار سرمايه بايد پرهيز شود. وي افزود: رسالت 
اين بازار، كش��ف قيمت واقع��ي محصوالت بوده و 
سياست اصولي دولت اين است كه قيمت گذاري 
كاالها بر اس��اس مكانيزم عرض��ه و تقاضا و قواعد 
بازار رقابتي صورت گيرد كه اين مس��اله در نهايت 
به نفع ب��ازار، توليدكنن��ده و مصرف كننده واقعي 
است. رييس جمهور با اش��اره به برنامه هاي دولت 
براي كنت��رل و مقابله با افزاي��ش بي دليل قيمت  
برخي كاالها، تصريح كرد: دولت همواره بر اساس 
سياست هاي اصلي خود مبني بر تقويت بازار سرمايه 
با محوريت بورس، تالش دارد با تسهيل فعاليت ها و 
كاهش محدوديت ها و اعتماد به شركت هاي با سابقه 
و خوشنام و موثر كه با ثبات رويه و با رعايت مقررات 
عمل كرده اند و همواره موجب رونق بازارهاي داخلي 
و خارجي بوده اند، زمينه افزايش فعاليت و خريد و 

فروش در بورس كاال را فراهم كند.

همسويي گروه هاي مختلف با شاخص و تحوالت عجيب در بورس

تحوالت عميق در بازارسرمايه ايران

بازارسرمايه با قيمت گذاري دستوري زير و رو شد سود بيشتر، عامل حضور خارجي ها در بورس تهران
فريبا اخوان، معاون عمليات ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي روز گذش��ته گفت: در حال حاضر چهار هزار 
نفر از فعاالن بازار س��رمايه ايران را اش��خاص حقيقي 
و حقوقي اتباع خارجي تش��كيل مي دهند. اخوان در 
رابطه با ميزان مشاركت اتباع خارجي در بورس ايران 
اظهار كرد: س��هامداران در بازار س��رمايه به دو دسته  
حقيقي و حقوقي تقسيم مي شوند كه روند خاص خود 
را براي دريافت كد بورسي دارند، شركت سپرده گذاري 
مركزي اقدامات الزم براي دريافت كد بورسي به روش 
غير حضوري و از طريق سامانه سجام انجام داده است. 
معاون عمليات شركت سپرده گذاري مركزي افزود: 
مركز تماس در شركت سپرده گذاري مركزي در حال 
طراحي است تا سهامداران خارجي بتوانند مشكالت 
خود را با سر ش��ماره ۶۴۶۱ در ميان بگذارند تا به آنها 
رسيدگي ش��ود. اگر اتباع خارجي بخواهند در بورس 
ايران مشاركت داشته باشند براي دريافت كد بورسي 
بايد به سامانه سجام كه به زبان انگليسي هم طراحي 
شده است، مراجعه كنند. معاون عمليات شركت سپرده 
گذاري مركزي گفت: در حال حاضر چهار هزار نفر از 
فعاالن بازار سرمايه ايران را اشخاص حقيقي و حقوقي 
اتباع خارجي تش��كيل مي دهند كه از اين ميزان هزار 
نفر حقيقي و سه هزار نفر حقوقي هستند. بورس تهران 
عضو فدراس��يون هاي FEAS و WFE است و در سال 
ميالدي گذشته مطابق با گزارش هاي اين دو فدراسيون 
به لحاظ افزايش ارزش بازار و شاخص رتبه هاي نخست 
را به خود اختصاص داد. در مقايسه با بورس هاي منطقه، 
بورس هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس مبتني بر 
بانك يا نفت است ولي در بورس ايران بيش از ۴۰ صنعت 
حضور دارند و تنوع محصوالت و ش��ركت هايي كه در 
صنايع مختلف هستند بسيار بيشتر است. از سوي ديگر 
جمعيت قابل مالحظه 8۲ ميليون نفري، پتانسيل بالقوه 
زيادي براي افزايش سمت تقاضا را دارد. از سويي ديگر 
طي زماني كه تمامي بورس هاي جهاني روند نزولي به 
خود گرفته بود بورس تهران صعودي بود و اين مورد يك 
انگيزه بسيار قوي براي حضور سهامداران شد.  براساس 
بررسي هاي موجود از س��ويي ديگر سهامداران ديگر 
با واسطه هايي كه انتخاب مي كنند )برخي به صورت 

مستقيم و از طريق صندوق ها سرمايه گذاري مي كنند 
برخي با واس��طه هاي ديگري وارد بازار مي ش��وند( به 
راحتي سود كس��ب مي كنند. مهم ترين دليل اقبال 
سهامداران به سمت و سوي بازار بورس ايران را مي توان 
كاهش ارزش ريال و از س��وي ديگر افزايش نرخ ارزي 
همانند دالر و يورو دانس��ت از رو سهامداري در ايران 
سهل تر مي شود و اين گروه سودي بيش از پيش كسب 
مي كنند. البته يك نكته مهم تر نيز در بازار وجود دارد 
اينكه اغلب اين افراد سرمايه خود را به صورت ارزي در 
اختيار صندوق ها و يا واسطه ها قرار مي دهند و اين ارز 
سود بيشتري براي صندوق ها و واسطه ها پديد مي سازد.

    افزايش سود با سرمايه گذاري ريالي
يكي از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص حضور اتباع 
خارجي در بورس تهران مي گويد: باتوجه به كاهش ارزش 
ريال سرمايه گذاري در ايران به هر نحوي سودآور است براي 
مثال؛ اگر فردي تنها ۱۰۰۰ دالر در بازار سرمايه گذاري در 
نهايت با سودانبوه مواجه مي شوند )البته اين دسته سرمايه 
خود را به ريال تبديل مي كنند تا ارزش و ميزان بيشتري 
در بازارمالي ايران پيدا كند.(  اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه مي دهد: وقتي ف��ردي س��رمايه گذاري در ايران را 
انتخاب مي كند به سراغ بهترين تحليلگران بازار مي رود تا 
سودآورترين سرمايه گذاري را تجربه كند و باتوجه به انتخاب 
سهام مطلوب اين گروه هميشه درحال سودهستند و به 
سختي از بازار خارج شوند. طبقه گفته اين كارشناس اغلب 
سرمايه گذاران خارجي كه وارد بورس تهران مي شوند، يك 
سرمايه معقول دارند و بعد از تبديل آن به ريال با توجه به نرخ 
ارز و كاهش ارزش پول ملي به باالترين حد خود مي رسد. 
اين افراد براي س��رمايه گذاري از بهترين و با تجربه ترين 
كارش��ناس هاي بازار اس��تفاده مي كنند و در ۹۹ درصد 
موارد سود كسب مي كنند. حتي اين گروه زماني كه اغلب 
سهامداران در زيان بودند سود كرده اند. درنتيجه با بررسي 
نرخ دالر و ارزش پول ملي سرمايه گذاري براي خارجي ها 
به نفع و سودآور است البته اگر ما بورس بين الملل داشته 
باشيم و اين گروه ها در به آن بورس دعوت كنيم شاهد 
اين سود هنگفت نخواهند بود و تنها سودي معمول و 

معقول به دست مي آورند.

وزارت صمت حدود دوماه قبل قانوني تصويب كرد مبني 
بر اينكه قيمت فروش شمش فوالدي در بورس كاال بايد 
8۰ درصد CIS )كشورهاي مستقل همسود( باشد. بورس 
كاال در آن زمان تصميم وزي��ر را پذيرفت و نماد فوالد در 
بورس پس دو تا سه روز روند نزولي، دوباره راه خود را پيدا 
كرد و متعادل شد. اما باال رفتن قيمت هاي جهاني و رشد 
چشمگير قيمت شمش فوالد دوباره وزارت صمت را بر آن 
داشت تا تصميم جديدي درمورد قيمت فوالد در بورس 
كاال بگيرد.  نرخ جهاني فوالد به طور تقربي ۴۶۰ دالر و در 
CIS ۱۳ دالر بود و در بورس كاال ۱۰ دالر عرضه مي شده، 
درحال حاضر قيمت در CIS به 85۰ دالر رسيده كه رقمي 
بسيار مطلوب و خوب است و به همين دليل عليرضا رزم 
حس��يني، وزير صمت اعالم نمود كه قيمت پايه شمش 
 CIS فوالدي در بورس كاال، بر اس��اس 7۰ درصد قيمت
خواهد بود. البته اين مقام مسوول اشاره اي به قيمت هاي 
جهاني نكرد و دليل اين تصميم را به گردن شرايط فعلي 
در كشور انداخت. در واقع رزم حسيني اعالم كرد كه كشور 
در شرايط جنگي قرار دارد و در شرايط جنگي بايد فوالد 
و پتروشيمي قيمت گذاري انجام شوند. در اين بين نكته 
مهم تر از تعيين قيمت براي ف��والد، ناديده گرفتن حق و 
سهامداران بورس��ي و از بين رفتن اعتماد اين گروه است.  
بدين منظور اگر در بازار سرمايه اتفاقي صورت نگيرد و سود 
شركتي ۲۰ درصد كاهش يابد، قيمت سهام بيش از ميانه 
۳۰ الي 5۰ درصد كاهش پيدا مي كند. زمان مطرح شدن 
اين حواش��ي نرخ فوالد بيش از ۱5 درصد كاهش داشته 
است. در تصميم و اصرار بر قيمت گذاري دستوري فوالد، 
سهام دار نگران باالتر رفتن ريسك سرمايه گذاري است، 
زيرا احتمال مي دهد نرخ همه چيز كنترل و دستوري شود. 
ولي اسماعيلي نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس 
نيز درخص��وص قيمت گذاري دس��توري در بورس كاال 
اظهار داشت: در راستاي قيمت گذاري دستوري در بورس 
كاال نيز متأسفانه هيچ منفعت و سودي براي مردم وجود 
نداشته و رانت از جيب مالكان سهام عدالت و بازنشستگان 
به جيب دالالن و سودجويان توزيع شده است. برنامه وزارت 
صمت در دو سال گذشته نيز با تنظيم بازار فوالد نتيجه سود 
كالن براي دالالن بوده است كه نياز است با توجه به محرز 
بودن مساله جوالن دالالن، با همكاري دستگاه قضايي از 

اين موضوع جلوگيري شود تا حق مردم بيشتر از اين ضايع 
نشود. حس��ن قاليباف اصل رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در واكنش به دخالت هاي قيمتي نهادهاي باالدستي 
در بورس كاال گفت: اين موضوع را كه گفته شود بورس كاال 
ابزاري براي گراني كاالها از جمله فوالد است به طور جدي 
رد مي كنم.  در شرايطي كه بورس يك بستر معامله است. 
گزارش��ي را با قيمت هاي جهاني براي شمش فوالد تهيه 
كرده ايم، در اين گزارش قيمت جهاني شمش حداقل ۲۰ 
درصد باالتر از قيمت داخلي است كه در بورس كاال مورد 
معامله قرار مي گيرد. بارها قيمت ورق فوالد را بررسي كرديم 
و شاهد فاصله دو برابري قيمت ورق فوالدي در بورس كاال 
و بازار آزاد هستيم. اين به اين معناست كه محصول ارزان در 
بورس، ارزان به مردم نمي رسد. به همين دليل بايد راه حلي 
را براي اين تفاوت قيمت پيدا كرد. توليدكنندگان فوالد نيز 
در اعتراض به اين شيوه قيمت گذاري در نامه اي به معاون 
اقتصادي رييس جمهوري پرسش هايي را مطرح كردند كه 
نشان دهنده ناكارآمدي مداخله قيمتي در معامالت بورسي 
فوالد بود. در بخشي از اين نامه آمده است: در شرايطي كه 
مواد اوليه كارخانجات ذوب القايي )قراضه، آهن اسفنجي و 
فرو آلياژها( از بازار و با قيمت هاي آزاد تأمين مي شود، بر چه 
اساسي بايد محصول توليدي خود را با قيمت هاي دستوري 
در بورس كاال عرضه كنند؟ حال پرسش اينجاست كه دليل 
اختالف قيمت فوالد در بورس و بازار آزاد چيست؟ با اين 
حال اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور روز شنبه 
۲۰ دي ماه در ديدار با مديران هلدينگ ها و ش��ركت هاي 
حقوقي فعال در بازار س��رمايه گفت: دولت نمي خواهد و 
نبايد در قوانين، مقررات و س��ازوكارهاي بورس دخالت 
داشته باشد. جهانگيري با بيان اينكه سازوكار بورس كاماًل 
سازوكاري اقتصادي است، افزود: تصميم هاي شوراي عالي 
بورس براي دولت معتبر است و رسالت دولت در اين مقطع، 
حمايت و پشتيباني از اين تصميم هاي و روش هاي منطقي 
و عقاليي اتخاذ شده اس��ت. وي با يادآوري افزايش تعداد 
سهامداران بورس در كشور گفت: هرگونه قانون و مقرراتي 
كه در دولت و مجلس ش��وراي اسالمي در مقطع كنوني 
تدوين مي شود، بايد با توجه كامل به مسائل بازار سرمايه 
صورت پذيرد و نبايد اقدامي انجام شود كه بر سرنوشت بيش 

از ۴۰ ميليون سهامدار خرد تأثير منفي بگذارد.



گروه راه و شهرسازي|
»شوراي شهر براي بررسي منشأ آلودگي هوا نيازمند 
اطالعات هواشناس��ي و شناس��ه خودروها است اما 
هواشناس��ي و ناج��ا در ازاي دادن اين اطالعات، پول 
مي خواهند.« آرش حس��يني ميالني، رييس كميته 
محيط زيست شوراي شهر تهران ديروز طي تذكري 
در جريان برگزاري نشس��ت علني اين شورا اين خبر 
را اعالم كرد. محس��ن هاشمي و حسن رسولي نيز در 
انتقادات بي سابقه اي به مساله اهمال كاري دولت در 
مس��اله رفع آلودگي هوا از طريق توسعه حمل ونقل 
عمومي پرداختند. البته هاش��مي با بيان اينكه اقدام 
ويژه اي براي حل معض��ل آلودگي هواي تهران انجام 
نشده است، اظهار كرد كه سهم دولت و شهرداري در 

عدم پيگيري توسعه حمل و نقل پنجاه- پنجاه است.

   لزوم دسترسي به اطالعات آلودگي هوا
حس��يني ميالني ديروز در نشس��ت علني پارلمان 
شهري پايتخت با اشاره به اينكه دادستان كل كشور 
از شوراهاي ش��هر خواسته اند در موضوع آلودگي هوا 
وارد شوند، افزود: رسيدن به اين موضوع مستلزم اين 
است كه شوراهاي شهر دسترسي به اطالعات دقيقي 

از انتشار آالينده داشته باشند.
وي با بيان اينكه اين اطالعات از سوي سازمان محيط 
زيس��ت ثبت و نگه داري مي ش��ود و ب��ه اين طريق 
شوراهاي شهر مي توانند براي اقدام به دعوي پيگيري 
كنند، گف��ت: اين اطالعات مربوط به هواشناس��ي و 
شناسنامه خودروها كه مورد نياز است كه در ازاي اين 

اطالعات اين دستگاه ها پول مي خواهند.
حس��يني ميالني اظهار كرد: شركت كنترل كيفيت 
هوا بيش از ۱۰ س��ال اطالعات دقيقي از ۲۰ دستگاه 
به صورت آنالين اطالعات منتش��ر مي كند، اما اينكه 
شهرداري ۷ فيلد خودرويي مي خواهد، ناجا در اختيار 
شهرداري قرار نمي دهد و هواشناسي براي اطالعات ريز 
جوي طلب پول كرده اس��ت در حالي كه اين دستگاه 
براي مقابل��ه با آلودگي هوا طبق قانون وظيفه دارند و 

بايد با ديگر دستگاه ها همكاري كنند.
وي با بيان اينكه در بودجه سال ۱۴۰۰ پيش بيني شده 
كه ۵ هزار ميليارد تومان جريمه از مردم گرفته شود، 
گفت: الزم اس��ت كه مشخص شود، اين مبلغ چگونه 
مي خواهد به كالن شهرها تخصيص يابد چون طبق 
قانون اين مبلغ توس��ط خزانه به ديگر مخارج كشور 
هزينه مي شود و بنابراين الزم است مجلس مكانيزمي 
براي انتقال اين پول و هزينه كرد آن در بخش مقابله با 

آلودگي هوا تعيين كند.

   اقدام ويژه اي نشده است
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
در جلسه ديروز اين شورا تاكيد كرد: وضعيت آلودگي 
هوا در تهران همچنان ادامه دارد و بايد كارهاي ويژه تر 
و بزرگ تري براي رفع آن انجام شود. اما متاسفانه اين 
اقدامات براي حل مشكل آلودگي هواي تهران انجام 

نشده است.
او همچنين در جمع خبرنگاران گفت: اكثر مصوبات 
خوب دولت به نتيجه نرس��يده و اي��ن بي عرضگي 
مربوط ب��ه ناهماهنگي ها در خود دول��ت و ناتواني 
شهرداري اس��ت. هاشمي گفت: متاس��فانه ما يك 
مشكل هميشگي با دولت يازدهم و دوازدهم داريم 
كه اكثر مصوبات خوب آنها به نتيجه نرسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه دولت اع��الم مي كند كه ما 

مصوبات خود را داده ايم و ش��هرداري ق��ادر به نقد 
كردن و اجراي مصوبات نبوده است. به همين دليل 
اين سوءتفاهم ايجاد شده كه اين بي عرضگي مربوط 
به نا هماهنگي ها در خود دولت و ناتواني شهرداري 
است و بنده اين امر را پنجاه پنجاه مي دانم.هاشمي 
تصري��ح كرد: تاكن��ون ۴ مصوبه بس��يار عالي براي 
اتوبوس داشتيم كه آخرين مصوبه اين بود كه قرار بود 
با تهاتر نفت اتوبوس به شهر تهران داده شود. در همان 
جا بندي دارد كه آيين نامه اين مصوبه طي دو هفته 
ابالغ مي شود اما حال بيش از يك ماه گذشته و هنوز 
اين آيين نامه ابالغ نشده است. متاسفانه هماهنگي ها 

بين دستگاه ها در دولت بسيار ضعيف است.

   هم جسارت و هم سماجت
وي افزود: البته پيگيري ما هم در شهرداري تهران آنطور 
كه بايد نيست. بنده پيش تر مي گفتم كه بايد براي اين 
امر جسارت وجود داشته باشد اما حال مي گويم كه بايد 
هم جسارت و هم سماجت وجود داشته باشد. متاسفانه 
ما در س��ماجت كم آورده ايم و بن��ده از آقاي حناچي 
ش��هردار تهران خواهش مي كنم كه سماجت خود را 

نسبت به مصوبات دولت افزايش دهند.

   انتقاد تند ترافيكي از روحاني
حسن رسولي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
اس��المي ش��هر تهران نيز گفت: آقاي رييس جمهور 
و مس��ووالن با اين ارقام بدهي دولت به ش��هرداري و 
اقدامات خ��الف قانون در پرداخت حقوق ش��هر، آيا 
رضايت وجدان داريد يا خير.حسن رسولي، در جلسه 
ديروز شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود 
به اشاره بر مشكل حمل و نقل و ترافيك در شهر تهران، 
گفت: س��هم و جايگاه حمل و نقل ته��ران در بودجه 
و سياس��ت هاي دولت بسيار پايين اس��ت. بر اساس 
نظرس��نجي از ش��هروندان آلودگي هوا و ترافيك دو 
ابرچالش پايتخت محسوب مي شوند.رسولي بيان كرد: 

دولت طي سال هاي گذشته حدود ۱۵ هزار ميليارد 
تومان از جيب ملت خس��ارت وارده به سپرده گذاران 
موسس��ات مالي را پرداخت كرده است. كجاست آن 
عدالتي كه به دنبال آن بوديم!؟ طي ۱۰ سال گذشته 
حتي يك دستگاه اتوبوس توسط دولت به شهرداري 
اعطا نشده اس��ت. در اليحه بودجه ۱۴۰۰ براي تمام 
شهرهاي كشور فقط ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار تجهيز 
ناوگان اتوبوسراني در نظر گرفته شده و يعني تامين 

كم تر از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس براي كل كشور. 
وي تاكيد كرد: اعتبار پيشنهادي بودجه ۱۴۰۰ براي 
پروژه شهر پرند ۲۵۰ ميليارد تومان است اما اتمام اين 
پروژه به حداقل هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. به 
عالوه ۶۰ درصد جرايم رانندگي در تهران پس از واريز 
به حساب دولت، بايد به منظور كمك به كاهش ترافيك 
به حساب شهرداري تهران واريز شود و دولت در اقدامي 
خالف قانون از ۲۳۰۰ ميليارد تومان، در سال هاي اخير 
كم تر از ۱۰۰ ميليارد تومان را به شهرداري داده است. 
پي��ش بيني ما براي س��ال ۱۴۰۰ از اين محل هزار تا 

۱۲۰۰ ميليارد تومان است. 
او افزود: حوزه مديريت شهري تهران در پيش گيري 
از ش��يوع كرونا پيش قدم بوده و هس��ت. درآمدهاي 
ش��هرداري به ميزان ۴۰ درصد كاهش يافته و دولت 
يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي برداشت كرده 
با اين وجود و با كمال تاسف حتي يك ريال از اين منابع 

به شهرداري كمك نكرده است. 

   واگذاري دفتر اميركبير به پليس
در كنار طرح مس��اله حمل و نقل عمومي و آلودگي 
هوا، درباره چند مس��اله مهم ديگر نيز از سوي ساير 
اعضاي شوراي شهر تذكر داده شد. مجيد فراهاني، 
رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، در تذكر پيش از دستور خود گفت: از 
يادگاره��اي موجود از امير كبير در تهران مدرس��ه 
دارالفنون و دفتر كار وي بوده كه متاس��فانه به جاي 

اينكه در اختيار وزارت ميراث فرهنگي باشد، اولي در 
اختيار آموزش و پرورش و ديگري در اختيار پليس 
است كه از آن به عنوان دفتر يا محل استقرار پليس 
در بازار استفاده مي كند. فراهاني افزود: تالش براي 
احياي مناسب اين مدرسه كمترين كار ما براي زنده 
نگه داش��تن نام امير كبير است. از شهرداري تهران 
مي خواهم با توجه به اهميت موضوع به اين امر ورود 
كند و بر اين اس��اس در اجراي بن��د ۳۰ ماده 8۰ در 
خصوص لزوم مرمت و تس��هيل بازديد ش��هروندان 
و گردش��گران از مدرس��ه و دفتر كار امي��ر كبير به 

شهرداري تهران تذكر مي دهم. 

   ايران دارنده رتبه سوم فرار مغزها
ناهيد خداكرمي رييس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران نيز در نطق پيش از دس��تور خود، با اش��اره به 
اينكه سرمايه انساني از اصلي ترين عوامل رشد و توسعه 
شهرها است و عدم توازن يا كاهش اين سرمايه، فرايند 
رشد و توس��عه را به تاخير مي اندازد، گفت: متاسفانه 
جمهوري اس��المي ايران از جمله كشورهايي است 
كه با كاهش ن��رخ باروري، كاهش رش��د جمعيت و 
افزايش پيوسته فرار مغزها روبرو بوده است. طبق آمار 
ارايه ش��ده از سوي سازمان ملل، در بين ۷۲ كشور در 
حال توسعه در جهان، ايران رتبه سوم فرار مغزها را با 
توجه به جمعيت خود دارا است و البته تعداد زيادي از 

پناهندگان خارجي را نيز پذيرا شده است.
وي همچنين اظهار كرد: حدود ۵۵۰ هزار پناهنده يا 
مهاجر افغانستاني در استان تهران زندگي مي كنند 
كه از اين تعداد مجموعًا بيش از 9۶ هزار نفر كه حدود 
۲۴ هزار خانوار مي ش��وند در مناطق مختلف ش��هر 
تهران س��اكن اند و البته آمار غير رسمي تعداد بسيار 
بيشتر از اين ارقام است. به گفته خداكرمي، اغلب اين 
فارسي زبانان عزيز در تهران در شرايط سختي به كار 
مشغول اند ولي از چرخه بانكي، اقتصادي، مالياتي و 

حتي اجتماعي فرهنگي كشور خارج اند.

ايرانشهردر شهر 5  دوشنبه   22     دي 1399   27 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره   Mon. Jan 11. 2021  1851  راهوشهرسازي

اعطاي وام براي خريد 
موتورسيكلت هاي برقي

ش��هردار تهران از ارايه تسهيالت به شهروندان جهت 
خريد موتورس��يكلت هاي برق��ي خب��ر داد و گفت: 
موتورس��يكلت هاي بنزين��ي و كاربرات��وري معادل 
خودروهاي شخصي آلودگي توليد مي كنند. او همچنين 
اعالم كرد، ش��هرداري برقي كردن خودروها را نيز در 
دستور كار خود دارد. به گزارش فارس، پيروز حناچي 
ش��هردار تهران در حاشيه مراس��م امضاي تفاهم نامه 
مشترك ش��هرداري تهران و معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري با موضوع موتوره��اي برقي اظهار 
كرد: يكي از اصلي ترين راهبردها در تهران براي كنترل 
آالينده ها بر اساس سياهه هاي منتشر شده از منابع شديد 
آالينده ها توسط شركت كنترل كيفيت هوا مربوط به 
موتورسيكلت هاي بنزيني و كاربراتوري است. وي افزود: 
اين موتورس��يكلت ها معادل خودروهاي شخصي در 
آلودگي هواي پايتخت نقش دارند و بايد فكري جدي و 
عاجل در اين زمينه كرد. شهردار تهران ادامه داد: انعقاد 
تفاهم نامه با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با 
موضوع موتورهاي برقي در همين راستا بوده و در تالشيم 
شهروندان بتوانند موتورسيكلت هاي برقي را خريداري 
و مورد استفاده قرار دهند. حناچي گفت: بعد از توجه به 
موضوع موتورسيكلت هاي برقي، برقي شدن خودروهاي 
س��واري در پايتخت مدنظر قرار خواهد گرفت و قطعا 
شهرداري تهران قدم هايي جهت ارايه تسهيالت در اين 

راستا به شهروندان خواهد  برداشت.  
وي گفت: البته ارايه تس��هيالت فقط مردم را به سمت 
خريد موتورسيكلت هاي برقي سوق نمي دهد و بايد به 
عوامل بازدارنده هم توجه داشت و با همكاري دولت و 
دستگاه هاي مربوطه هر چه بيشتر از تردد وسايل نقليه 
آالينده بايد خودداري كنيم. سورنا ستاري معاون علمي 
و فناوري رياست جمهوري نيز در اين مراسم از توليد انواع 
موتورسيكلت هاي برقي توليد داخل توسط مراكز نوآوري 
خبر داد و گفت: برقي شدن اتوبوس، خودروهاي سواري و 
موتورسيكلت مورد توجه مراكز نوآوري است و اقدامات 

بسياري در اين راستا صورت گرفته است. 

نوسازي ۳ هزار تاكسي و ۸۵۰ 
دستگاه موتورسيكلت فرسوده

س��يد مناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران از نوسازي ۳ هزار دستگاه از تاكسي هاي 
فعال در شهر تهران با تسهيالت حوزه معاونت حمل ونقل 
و ترافيك تا پايان دي ماه خبر داد.به گزارش ايلنا، هاشمي 
تصريح كرد: با همكاري بانك ها و موسسات اعتباري و 
تامين و پرداخت مبلغ۱.۰۵۱، ميليارد ريال تسهيالت 
از سوي اين معاونت، ۳ هزار دستگاه تاكسي فرسوده كه 
حدود 9 درصد از ناوگان فرس��وده اين بخش را شامل 
مي ش��ود، تا پايان دي ماه از سوي ايران خودرو تحويل 
و نوسازي مي ش��ود. وي با بيان اينكه پرداخت پيش از 
اين ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه تاكسي شهر تهران نوسازي 
شده است گفت: »توسعه و بهبود كيفيت حمل و نقل 
همگاني و نيمه همگاني و كاه��ش آاليندگي و بهبود 
هواي شهر تهران، با ارايه تسهيالت نوسازي، بهسازي 
و جايگزيني ناوگان اتوبوس و تاكس��ي ش��هرتهران با 
جديت در ش��هرداري تهران دنبال مي ش��ود. معاون 
ش��هردار تهران با اشاره به اينكه خريد انواع دوچرخه و 
جايگزيني موتورسيكلت هاي كاربراتوري با برقي نيز 
با هدف گس��ترش حمل ونقل پاك و كاهش آلودگي 
هوا در دستور كار ش��هرداري تهران قرار دارد، تصريح 
كرد: »به همين منظور تسهيالت الزم به متقاضيان در 
اين بخش نيز پرداخت و در آينده نزديك 8۵۶ دستگاه 

موتورسيكلت فرسوده نوسازي مي شود. 

تداوم آلودگي هواي كالن شهرها 
تا 4 روز آينده 

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ دي سامانه بارشي از شمال غرب 
و غرب وارد كشور مي شود و در اين مناطق بارندگي آغاز 
خواهد شد.محمد اصغري در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه در چهار روز آينده جوي آرام در اغلب مناطق كشور 
كماكان حاكم خواهد بود، بيان كرد: پيامد اين جو آرام، 
تداوم غلظت آالينده هاي جوي در شهرهاي صنعتي و 
پرجمعيت نظير كرج، تهران، قم، اراك اصفهان، تبريز و 
مشهد است.وي ادامه داد: روز سه شنبه ۲۳ دي با شمالي 
ش��دن جريانات روي خزر احتمال ب��ارش پراكنده در 
سواحل جنوبي درياي خزر وجود دارد.معاون پيش بيني 
و هشدار سازمان هواشناسي افزود: بعد از ظهر پنجشنبه 
۲۵ دي سامانه بارشي از شمال غرب و غرب وارد كشور 
مي شود و در اين مناطق بارندگي آغاز خواهد شد.معاون 
پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي در تشريح 
وضعيت جوي پايتخت اظهار داشت: آسمان تهران روز 
دوشنبه ۲۲ دي صاف و غبار آلود پيش بيني مي شود؛ 
بيشينه و كمينه دما در پايتخت ۱۱ و ۲ درجه خواهد بود.
اصغري بيان كرد: روز دوشنبه در ۲۴ مركز استان كمينه 

دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.

ثبت 1۳۰ شكايت از ايرالين ها 
در يك ماه

از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر 99 تعداد ۱۳۱ شكايت از شركت هاي 
هواپيمايي و ش��ركت هاي خدمات مسافرت هوايي به 
سازمان هواپيمايي كش��وري ارسال شد كه بيشترين 
ش��كايت مربوط به هما اس��ت و پ��س از آن ماهان در 
جايگاه بعدي از نظر ميزان شكايات قرار دارد.به گزارش 
فارس، جداول پايش و نمودار ميزان شكايات مسافران 
از عملكرد شركتهاي هواپيمايي داخلي و شركت هاي 
خدمات مسافرت هوايي در سامانه حقوق مسافر سازمان 
هواپيمايي كشوري در بازه زماني ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه 
۱۳99 منتشر شد. اين گزارش نشان مي دهد در مجموع 
۱۳۱ شكايت از شركت هاي هواپيمايي و شركت هاي 
خدمات مسافرت هوايي به سازمان ارسال شده كه طبق 
اعالم سازمان هواپيمايي به 98 درصد آنها پاسخ داده شده 
است.سهم شركت هاي هواپيمايي از شكايات واصله ۱۱۳ 
مورد و ش��ركت هاي خدمات مسافرت هوايي ۱8 مورد 
گزارش شده است.بررسي جدول پايش و ميزان شكايت 
از عملكرد و خدمات ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي و 
شركت هاي خدمات مسافرت هوايي در تاريخ ۲۰ آبان تا 
۲۰ آذر نشان مي دهد كه در بين ۱۶ شركت هواپيمايي 
سه شركت هواپيمايي پويا، سپهران و معراج هيچ شكايتي 
از عملكرد نداشتند.در اين بازه زماني بيشترين شكايت 
مربوط به ايران اير با ۳۰ شكايت، ماهان با ۱8 شكايت و 

آتا با ۱۶ شكايت بوده است.

دسترسي متقاضيان به اطالعات 
ديگران درسامانه طرح ملي مسكن

برخي متقاضيان مي گويند سامانه طرح اقدام ملي مسكن 
براي تعدادي از كاربران مشكالتي ايجاد كرده است.به 
گزارش مهر، ثبت نام دور سوم طرح اقدام ملي مسكن 
از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۱8 دي ماه در سامانه 
tem.mrud.ir آغاز شد. در ساعات آغازين ثبت نام، در 
همان روز، بسياري از كاربران از ناكارآمدي سامانه گاليه 
مند بودند و اين مشكل تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشت؛ 
اما به تدريج و با كاهش تعداد مراجعه كاربران به سامانه، از 
حجم ايرادات آن كاسته شد.با اين حال با وجود گذشت 
۳ روز )تا بعداز ظهر يكشنبه( از آغاز ثبت نام سومين دور 
طرح اقدام ملي مسكن، برخي ايرادات ثبت نام همچنان 
در سامانه به چش��م مي خورد.برخي كاربران در تماس 
ب��ا مهر اعالم كردند كه پ��س از وارد كردن كد ملي فرد 
متقاضي، در حالي كه بايد اطالعات خود را مشاهده كنند، 
با اطالعات ثبت نامي يك متقاضي ديگر مواجه مي شوند.

اين اتفاق در سامانه به كرات رخ داده و سبب شده تا افراد 
زيادي بتوانند به مش��خصات هويتي و محرمانه افراد 
دسترسي يابند كه زمينه سوءاستفاده براي افراد سودجو 
را فراهم كرده است.با اين حال، وزارت راه و شهرسازي 
براي رفع اين مشكل، اتصال مشخصات سجّلي اشخاص 
به سامانه را لغو كرده و از متقاضياِن ثبت نام در اين طرح، 
درخواست مي كند تا مشخصات هويتي خود را به صورت 
دستي در سامانه وارد كنند.اتفاقي كه سبب مي شود تا 
بار ديگر پااليش متقاضيان با كندي رو به رو ش��ود.به 
خصوص كه در دو مرحله قبلي ثبت نام ها، حدود يك 
سال دوره زماني ثبت نام و غربالگري ثبت نام كنندگان 
به طول انجاميد و از زمستان سال قبل تاكنون همچنان 
ادارات كل راه و شهرسازي در مرحله تخصيص زمين به 

افراد واجد شرايط قرار دارند.

بازگشت »قيمت«
به آگهي هاي  اينترنتي مسكن

قيمت، در آگهي هاي اينترنتي خريد و فروش مسكن 
احتماال از هفته آينده درج مي شود. به گزارش ايلنا، 
طبق گفته مديران يكي از پلت فرم هاي آگهي آنالين، 
آگهي هاي اينترنتي مسكن از هفته آينده با »قيمت« 
درج مي شود. طبق گفته وي در حال حاضر اجازه براي 
درج قيمت در آگهي ه��اي اينترنتي خريد و فروش 
خودرو داده شده و تا چند روز آينده هم در آگهي هاي 
خريد و فروش مس��كن، قيمت عنوان مي ش��ود. با 
افزايش جهشي قيمت مسكن كه به گفته كارشناسان 
و مس��ووالن در طول يك س��ال قيمت ها تا دو برابر 
افزايش يافته، درج قيمت از آگهي هاي اينترنتي خريد 
و فروش مسكن حذف شد چراكه مسووالن و برخي از 
كارشناسان، انتشار آگهي هاي جعلي در اين سايت ها با 
قيمت هاي غير واقعي را يكي از عوامل التهاب آفرين در 
بازار مي دانستند. بنابراين براي دومين بار از ارديبهشت 
ماه امس��ال با حكم دادستاني قيمت در اين آگهي ها 
درج نشد و در تمام آگهي هاي خريد و فروش از عنوان 

»توافقي« به جاي قيمت استفاده شد.

ناجا و هواشناسي براي ارسال اطالعات آلودگي هوا به مديريت شهري پول مي خواهند

معامله بر سر سالمتي مردم

افزايش سريالي قيمت ها در مسكن مهر پرديس
متقاضيان مسكن مهر پرديس از ابتداي ثبت نام براي 
دريافت واحدهاي خود بارها و بارها مشمول افزايش 
قيمت و پرداخت وجه به عناوين مختلف شدند؛ امري 
كه نارضايتي آنها را به دنبال داشته و اعالم كردند ديگر 

از پرداخت هزينه هاي افزايش يافته به ستوه آمدند.
با تاخير بلندمدت در واگذاري واحدهاي مسكن مهر 
پرديس به متقاضي��ان، مبلغ وام اي��ن واحدها از ۲۰ 
ميليون به ۵۰ ميليون توم��ان افزايش يافت و در اين 
راس��تا متقاضيان مجبور به پرداخت آورده و اقساط 
وامي هستند كه بار مالي به آنها تحميل مي كند.دليل 
اصلي اين افزايش قيمت ها در طي سال هاي گذشته 
طوالني شدن تحويل و تكميل واحدها است و بار اين 
هزينه اضافي تنها بر دوش متقاضيان مسكن مهر است 
و سازندگان سهمي از اين گراني ندارند.واحدهايي كه 
قرار بود ۱8 ماهه به متقاضيان تحويل داده شود پس 
از 9 سال با كاستي و نواقص فراوان تحويل شده است 
كه با شرايط اقتصادي امروز بايد هزينه بااليي صرف 
بهسازي و آماده كردن واحد براي اسكان مالك شود.

حذف بخش��ي از تعهدات س��ازنده در قرارداد بدون 
رضايت خريدار و مالك، افزايش هزينه نقل و انتقال از 
مالك اول به مالك دوم و افزايش گاه به گاه هزينه هاي 
مختلف بخش ديگري از مشكالت متقاضيان مسكن 
مهر پرديس است.دريافت هزينه تأخير دوران ساخت 
و تحويل، پرداخت هزينه باالي خريد عرصه، دريافت 
هزينه از مالك بابت آماده سازي بلوك هاي ساختماني 
تحويل شده شامل تميزكاري، روشنايي، آنتن گذاري، 
نصب دروازه هاي پلتف��رم، پلكان ورودي و رمپ افراد 
ناتوان، همگي باعث ش��ده تا ديگر ت��وان مالي براي 
متقاضيان مسكن مهر باقي نماند.يكي از اين متقاضيان 
به ايرنا گفت: ب��راي خريد عرصه به ما اعالم كردندكه 
بايد مبلغ ۳۴ ميليون تومان واريز كنيم؛ اين مبلغ براي 
ما كه كارگر هستيم مبلغ بااليي است و اگر پرداختي ها 
به همين روال پيش برود، عط��اي واحد را به لقايش 

بخش��يده و آن را مي فروشم.مالك ديگري مي گويد: 
اقس��اط خانه اي را مي پردازيم كه هنوز بعد از تكميل 
وجه، خريد عرصه و دريافت كارت قسط به ما تحويل 
ندادند و نمي دانم كه هزينه جديد و باالي نقل و انتقال را 
بايد از كجا بياورم؛ ديگر پولي ندارم.بنا به گفته مسووالن 
يكي از داليل افزايش قيمت ها، مقابله با دالالن مسكن 
مهر است اما دود اين گراني به چشم مالكان و متقاضيان 
مسكن مهر پرديس مي رود و آنها بايد تاوان اين گراني 
را بدهند.شركت عمران پرديس در اطالعيه اي جديد 
اقدام به افزايش قيمت هاي واحدهاي مس��كن مهر 
براي متقاضيان ثانويه كرده و بر اس��اس اين اطالعيه 
متقاضيان ثانويه بايد در فاز سه مبلغ ۱۶ ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان، فاز 9 قديم ۲۰ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، 
ف��از پنج و 9 جديد ۲8 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، فاز 
هشت مبلغ ۳۰ ميليون تومان و فاز ۱۱ مبلغ ۳۱ ميليون 
تومان ديگر عالوه بر آورده اوليه پرداخت كنند.افزايش 

قيمت هزينه نق��ل و انتقال، مش��كل جديدي براي 
متقاضيان ايجاد كرده است كه اين افزايش قيمت نقل 
و انتقاالت در هاله اي از ابهام باقي مانده است؛ از سوي 
مقامات استان تهران افزايش قيمت به دليل نداشتن 
مصوبه شوراي شهرسازي غيرقانوني خوانده مي شود 
و از سوي ديگر شركت عمران اعالم مي كند با مصوبه 

شوراي شهرسازي قيمت ها را افزايش مي دهد.

   آورده تكميلي از متقاضيان ثانويه
دريافت مي شود

مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس در اين 
ارتباط توضيح داد: براي تكميل واحدهاي باقي مانده 
مس��كن مهر حدود ۷۰ درصد هزينه را دولت تامين 
مي كن��د و ۳۰ درصد هزينه ه��ا از متقاضيان ثانويه، 
دريافت مي شود. مهدي هدايت ادامه داد: مالكاني كه 
پيش تر از تس��هيالت دولتي از قبيل زمين و مسكن 

اس��تفاده كرده باش��ند يا اينكه ملك ديگ��ري به نام 
خود داشته باش��ند، بعد از اخذ استعالم از وزارت راه و 
شهرسازي و اداره ثبت و اسناد كشور ملزم به تكميل 

آورده خود هستند.
وي افزود: ميزان افزايش قيمت در طرح هاي مختلف 
از ۱۶ تا ٣١ ميليون تومان متغير و هزينه نقل و انتقال 
براي خريداران اوليه همان يك ميليون تومان و تغييري 
نكرده است.مديرعامل ش��ركت عمران شهر جديد 
پرديس گفت: خانواده هاي شهدا، ايثارگران، جانبازان 
و اقشار كم درآمد از جمله افراد زير پوشش نهادهاي 

حمايتي مشمول مبلغ تكميل آورده نمي شوند. 
علي مختاري آذر، رييس اتحاديه امالك شهرستان 
پردي��س نيز اظهار ك��رد: هزينه نق��ل و انتقال براي 
واحدهاي ع��ادي در مش��اورين ام��الك از طرفين 
معامله نيم تا يك درصد است كه براي يك خانه يك 
ميليارد توماني پنج تا ۱۰ ميليون تومان براي هر طرف 
پيش بيني مي شود كه البته هزينه دفاتر اسناد رسمي 
نيز ثابت اس��ت كه اين مورد در ه��ر ۲ نقل و انتقاالت 
مسكن هاي عادي و مهر محاس��به مي شود.به گفته 
كارشناسان و فعاالن مجاز امالك شهرستان پرديس، 
پرداخت هزينه ه��اي اضافه تنها يك اثر دارد و آن هم 
افزايش قيمت بي حساب و كتاب مسكن مهر است و اين 
افزايش قيمت واحدها اثر مستقيمي بر روي قيمت هاي 
عرصه واحدها خواهد داشت كه اين هزينه هم از جيب 
خريدار و متقاضي خرج مي ش��ود.در سال 9۱ كلنگ 
س��اخت حدود 8۱ هزار واحد مسكن مهر پرديس بر 
زمين خورد و مقرر شد كه واحدهاي مسكوني ۱8 ماهه 
به متقاضيان تحويل داده شود. با تغيير رويكرد وزارت 
راه و شهر سازي و مديريت جديد شركت عمران شهر 
جديد پرديس تا پايان سال 98 در حدود ۴۵ هزار واحد 
تكميل و به بهره برداري رسيد و ۱۵ هزار واحد در برنامه 
افتتاح سال 99 تحويل شده است و باقي مانده واحدها 
پس از رفع مشكل حقوقي به مالكان تحويل مي شود.

خبر ويژه

فاضالب دنارت به شبكه جمع آوري 
محور شرق اصفهان متصل مي شود

سخنگوي شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اينكه فاضالب محله دنارت به شبكه جمع آوري محور 
شرق اصفهان متصل مي ش��ود، گفت: در برنامه هاي 
امسال و سال ۱۴۰۰ شركت فاضالب شهري منطقه 
دنارت پيش بيني شده است. سيد اكبر بني طبا با اشاره 
به شبكه فاضالب اصفهان اظهار كرد: يكي از محورهايي 
كه در كالن شهر اصفهان در ارتباط با شبكه جمع آوري 
فاضالب هنوز باقي مانده، محور شرق اصفهان است 
كه شامل مناطق ارغوانيه، س��ه راه پينارت، شهرك 
زاين��ده رود، ردان و دنارت اس��ت. انتقال فاضالب به 
تصفيه خانه شرق اصفهان مستلزم اجراي كلكتور اصلي 
اين خط بود و اكنون كلكت��ور اصلي از محور خيابان 
شريعتي به كلكتور محور شرق اصفهان تقريباً به اتمام 
رسيده است. ايستگاه پمپاژ كه در مجاورت رودخانه 
زاينده رود احداث ش��ده تا بتوانيم با توجه به شرايط 
توپوگرافي زمين، فاضالب را به آن نقطه انتقال دهيم 
و از آنجا به اين خط انتقال ايستگاه پمپاژ شود با حضور 
وزير نيرو به صورت ويدئو كنفرانس در چند ماه گذشته 
افتتاح و اجراي شبكه هاي جمع آوري محالتي، آغاز شد. 
بني طبا با بيان اينكه منطقه دنارت نيز از همان شرايط 
برخوردار است، گفت: منطقه يك و ۶ اصفهان در قالب 
اجراي پيمان با پيمانكاران مشخص شده و به مرور زمان 
شبكه جمع آوري اين مناطق را اجرا مي كنيم و پساب 
را به تصفيه خانه شرق اصفهان انتقال مي دهيم. شبكه 
فاضالب اصفهان منابع دولتي و بودجه هاي عمراني 
ندارد و اجراي شبكه هاي فاضالب مستلزم تأمين منابع 
مالي زياد است و با توجه به محدوديت منابع مالي، بايد 
از محل درآمد خود كالن شهر اصفهان هزينه هاي آن 
تأمين شود. با توجه به اينكه پساب فاضالب شهروندان 
محالت دنارت، فيزدان و داران بايستي با يك خط انتقال 
مشترك از محور جنوب رودخانه زاينده رود به شمال 
رودخانه و سپس از طريق ايستگاه پمپاژ به خط انتقال 
تصفيه خانه شرق اصفهان منتهي گردد، اين مهم بر 

برنامه هاي جدي شركت آبفا است.



ادامه از صفحه اول
فيروزآب��ادي با بيان اينك��ه در اين فضا، ن��وآوري به 
ص��ورت افراطي مورد تبليغ ق��رار مي گيرد، گفت: ما 
ش��اهد يك نوآوري بي  هدف براي بزرگ كردن بازار 
سرمايه و بهم ريختن نظم اقتصادي در فضاي مجازي 
هس��تيم. وي با تاكيد بر اينكه تكنولوژي هاي امروز 
به منظور بره��م زدن نظم به وج��ود آمده اند و باعث 
دور زدن اعم��ال حاكميت ها ب��ر دروازه هاي ورودي 
كش��ورها ش��ده اند، ادامه داد: براي مثال پروژه هايي 
مانند اينترنت ماهواره اي اسپيس ايكس، اين نظم را 
به هم ريخته است. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با 
بيان اينكه مساله آنارشيزم در فضاي مجازي، چالشي 
براي حكمراني كشورها در اين فضا است، گفت: امروز 
شاهد فراحكمراني فضاي مجازي هستيم كه در اختيار 
شركت هاي بزرگ امريكايي است و اينترنت به روش 
فراحكمران در اختيار پلتفرم هاي امريكايي قرار دارد. در 
اين سطح از حكمراني، دولت ها وجود ندارند و قدرت در 
اختيار شركت هايي است كه پلتفرم دارند. در اين فضا 
پاسخگويي و مسووليت پذيري ديده نمي شود و ابهام و 
گمنامي از ديگر ويژگي هاي اين فضا است. فيروزآبادي 
با اشاره به اخراج ترامپ از سكوهاي اجتماعي در امريكا 
افزود: اين موضوع مثالي براي ناهنجاري در حكمراني 

فضاي مجازي و آنارشيزم در اين فضا است.

  آيا باي�د مدل جهان�ي ش�دن اينترنت را 
بپذيريم؟

رييس مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال 
كه با توجه به تفاوت فرهنگي و تمدني كشور ما با قلمرو 
حاكميت پلتفرم ها در دنيا، آيا اين مدل جهاني شدن 
را بايد بپذيريم يا توانمندي جدا شدن از اين ناهنجاري 
وجود دارد، توضي��ح داد: پيش از اين كش��ور امريكا 
ق��ول داده بود از حكمراني يكجانبه اينترنت دس��ت 
ب��ردارد. اما به اين وعده عمل نك��رد. به همين خاطر 
ما ش��اهد جريان هاي پرقدرت حتي در اروپا هستيم. 
هم اكن��ون اروپا، مخالف��ت با حكمران��ي يك جانبه 
امريكا را تحت عنوان دفاع از حريم خصوصي مطرح 
كرده و اين موضوع خالف نظ��ر امريكا در حكمراني 
مش��اركتي و تق��دم آزادي بر همه چيز اس��ت. چين 
هم موضع مش��خصي در اين باره دارد. با نگاه به بازار 
جهاني، اولين استراتژي تهاجمي خود را با 5G ارايه 
كرده و به دنبال اين اس��ت كه پلتفرم هايش بازارهاي 
ديگر را فتح كنند. روس��يه هم به فكر استقالل است 
و با توجه به توانايي ه��اي فرامرزي از جمله همكاري 
با كشورهاي مش��ترك المنافع، ارايه خدمات پايه اي 
مانند موتورهاي جس��ت وجو و پيام رسان ها را فراهم 
كرده است. وي گفت: در ايران اما برنامه هاي بلندمدتي 
در اين زمينه وجود نداشته است و با توجه به اينكه ما 
وسعت سرزميني و جمعيتي و قابليت هاي فرامرزي 
نداري��م، بايد به موقعيت ه��اي فرهنگ��ي و زباني با 
كشورهاي همسايه توجه مي كرديم. اما شواهد نشان 
مي دهد كه نگاه ما بيشتر به سمت محدودسازي بوده و 
قلمروسازي در اين حوزه شكل نداده ايم. فيروزآبادي با 
اشاره به ورود شركت هواوي به بازار تجهيزات مخابراتي 
كشورمان از سال ۷۶ گفت: حدود ۲۳ سال از آن زمان 
مي گذرد و ما براي بازيگري در عرصه حاكميت فضاي 
مجازي فكري نكرده ايم. هم اكنون اعتقاد داريم بايد 
از تكنيك بومي سازي پلتفرم استفاده كنيم. چرا كه 
ماهيت پلتفرم ها بر پايه مغزافزار است و در صورتي كه 
روي اين موضوع تمركز كنيم، ظرف پنچ سال آينده 
مي توانيم به نقطه فعلي چين برسيم. در شرايط فعلي 
كش��ور، بهتر است كه بخش غيرسرمايه اي كه همان 
پلتفرم ها هس��تند را قلمروسازي كنيم. توصيه ما در 
حال حاضر اين است كه به جاي آغاز برنامه هاي كالن، 
بهتر است فعاًل بر پلتفرم ها تمركز كنيم. ايران بايد با 
پيروي از الگوي قدرت سخت خود، كه به جاي توليد 
و خريد هواپيماهاي گران قيمت، در آن به توسعه توان 
موش��كي خود پرداخته و توازن قدرت را از اين طريق 
ايجاد كرده اس��ت، در فضاي مجازي نيز بر توس��عه 
پلتفرم ها به عنوان ابزاري كم هزينه و كارآمد، تمركز 
كند. بايد تركيبي از قدرت سخت و نرم داشته باشيم و 

با هزينه هاي كم مي توانيم اميد داشته باشيم كه در يك 
دهه آينده شرايط را تغيير دهيم.: اين موضوع با توجه 
به موقعيت استراتژيك فرهنگي و سياسي كشورمان و 
پيشينه قومي و زباني با كشورهاي همسايه، مي تواند 
با هزينه هاي كم اجرايي ش��ود. اما موضوع اين است 
كه ما در كش��ور در اين حوزه وح��دت نظري نداريم؛ 
حتي يك برنامه تحول ديجيتال تدوين نشده است. 
به همين دليل نبايد خيلي اميدوار بود كه از هم اكنون 
بازار كشورهاي همسايه را فتح كنيم. بهتر است كه از 
درون خودمان در حوزه خدمات و پلتفرم شروع كنيم. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه پلتفرم ها 
در حكمراني فضاي مجازي ما دخالت مي كنند، ادامه 
داد: بعد از توليد قلم��رو روي پلتفرم ها و جمع آوري 
قدرت، مي توان به مديريت قدرت رس��يد كه اسم آن 

حكمراني است.

    در آين�ده ش�اهد عدم ق�درت فيلترينگ 
خواهيم بود

فيروزآبادي در مورد اينكه يكي از موضوعات حكمراني، 
بحث فيلترينگ است و آيا بايد به فيلترينگ به عنوان 
يك ابزار قدرت نگاه كرد، گفت: فيلتر ابزار قدرت سخت 
اس��ت؛ ما بايد بنا را بر اين بگذاريم كه اين ابزار، شدني 
نبوده و در آينده هم نش��دني تر است. چرا كه با توجه 
به تعدد راه ه��اي دور زدن فيلترينگ مانند اينترنت 
ماهواره اي، در آينده ش��اهد ع��دم قدرت فيلترينگ 
خواهيم بود و تالش شركت هاي امريكايي نيز بر همين 
منوال اس��ت. وي با بيان اينكه هم اكنون ديتا داراي 
ارزش اقتصادي اس��ت و مانند نفت است، افزود: بايد 
براي ورود و خروج ديتا به عنوان يك كاالي باارزش در 
عصر مجازي، مقررات گذاري و سياست گذاري شود و 
اين مقررات گذاري نبايد از طريق فيلتر صورت گيرد. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با اشاره به سانسور 
محتواي ايراني در بستر پلتفرم هاي خارجي، گفت: اينها 
صاحب پلتفرم هستند و قاعده مالكيت خود را دارند. 
ما توقع زي��ادي داريم كه در زمين طرف بازي كنيم و 
توقع اعمال سياست نداريم. وي با تاكيد بر اينكه معتقد 
به مديريت ورود و خروج داده از كشور هستم كه بايد 
به عنوان يك پديده اقتصادي به آن توجه ويژه شود، 
افزود: برخي كشورها اين مديريت را با ابزار فيلترينگ 
و برخي با توافق با پلتف��رم انجام مي دهند. هم اكنون 
كشوري مانند تركيه با گوگل به توافق رسيده است. 
اين توافقات در كشورهايي مانند پاكستان و چين هم 
انجام مي شود. پلتفرمي مانند تلگرام با دولت پاكستان 
و اندونزي به توافق رسيده است. گوگل صدها ميليارد 
تومان ساالنه در ايران درآمد دارد اما هيچ گونه اعمال 

سياستي روي آن نمي شود.

     بي تدبيري وزارت ارتباطات 
براي مذاكره با پلتفرم هاي خارجي

فيروزآبادي با بيان اينكه اين فضاي مذاكره در ايران 
هم وجود دارد و حتي ش��وراي عالي فضاي مجازي 
براي مذاكره با پلتفرم ها مجوز داده است، گفت: ما به 
دوستان مي گوييم برويد مذاكره كنيد. اما متأسفانه 
يك نوع بي عملي و بي تدبيري در اين حوزه وجود دارد 
و از روش هاي چانه زني قدرتي كمتر استفاده مي شود. 
حتي اگر بخواهند به صورت مكتوب نيز نامه مي دهيم 
تا بروند مذاكره كنند اما دوس��تان نمي روند. وزارت 
ارتباطات مي توانس��ت براي مذاكره با اينستاگرام، 
توئيتر و گوگل بهتر عمل كن��د. اين فضا وجود دارد 
اما ظرفيت نيست. دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
در پاسخ به اين سوال كه اگر بحث حاكميت سايبري 
دغدغه مشترك هم اس��ت، چرا كار عملياتي اتفاق 
نمي افتد و كجاي سيستم با اشكال روبرو است، گفت: 
در اين زمينه نبايد افراط و تفريط كرد. نبايد بگوييم 
هيچ كاري نمي ش��ود. ما در مورد مقررات گذاري در 
ش��وراي عالي فضاي مجازي كارهاي خوبي صورت 
داده ايم. اگرچه تعداد جلسات شورا جاي انتقاد دارد 
و تنها ۱۰ جلسه ۲ ساعته در يك سال تشكيل شده 
اس��ت. اما اس��ناد خوبي در اين زمان كم به تصويب 
رسيده اس��ت. وضعيت فعلي پيام رس��انه اي بومي 
قابل مقايس��ه با س��ه سال قبل نيس��ت و هم اكنون 
اين پلتفرم ها توانايي رفع نياز كشور را دارند و شبكه 
ملي اطالعات م��ا مي تواند كار خ��ود را انجام دهد. 
فيروزآبادي با تاكيد بر اينكه نهادسازي هايي كه در 
كش��ور اتفاق مي افتد قابل دفاع اس��ت، افزود: ما در 
كشور در عرض يك ماه و نيم، س��رويس رمز پويا را 
راه اندازي كرديم. اين موضوع نشان از قدرت امنيتي 
در فض��اي مج��ازي دارد. البته موضوع اينجاس��ت 
كه متناس��ب با س��رعت تحول فضاي مجازي و نيز 
ش��دت فتنه و قدرت غ��رب براي حكمران��ي بر ما، 
برنامه سرمايه گذاري در اين حوزه صورت نمي گيرد 
و متناس��ب با اين تحول، به س��رمايه گذاري توجه 
نمي شود. وي با اشاره به شيوع ويروس كرونا كه برخي 
موارد مربوط به فضاي مجازي را تس��ريع كرد، ادامه 
داد: يكي از چالش هاي مهم ما موضوع آموزش مجازي 
بود و بارها و بارها جلسه گذاشته و تاكيد داشتيم كه 
بايد يك پلتفرم آموزش مجازي در كشور ايجاد شود 
تا نظام آموزشي از دست ما خارج نشود. به مدد كرونا 
باالخره اين موضوع به انجام رسيد و هم اكنون شبكه 

آموزش مجازي بومي در كشور وجود دارد.

  ۴۰۰ هزار نفر در كشور قمارباز آنالين هستند
دبي��ر ش��وراي عالي فض��اي مج��ازي با اش��اره به 
تحوالت يك س��ال اخير نظام بانكي كشور بر مبناي 
سياست گذاري هاي موجود، گفت: اقدامات خوبي در 
حوزه مقابله ب��ا قمار در فضاي مجازي صورت گرفته 
اس��ت. هم اكنون مطابق شناسايي هاي انجام شده از 
طريق درگاه هاي بانكي، مشخص شده كه ۴۰۰ هزار 
نفر در كشور قمارآنالين بازي مي كنند و در خصوص 
مقابله با آنها اقداماتي در دست انجام است. در حوزه 
مباحث مربوط به دروس حوزه علميه، توافقات خوبي 
انجام ش��ده اس��ت و مواردي مانند هوش مصنوعي، 
بالك چين و س��اير فناوري هاي نو ب��ه دروس حوزه 
وارد شده اند. به طور كل در بسياري از موارد اقدامات 
خوبي صورت گرفته و البته در بخش هايي نيز ضعف 
وج��ود دارد. وي درب��اره سياس��ت گذاري در حوزه 
پيام رسان هاي بومي در كشور گفت: از نظر ما شبكه 
شاد يك پيام رسان نيس��ت و يك تركيبي از پلتفرم 
آموزشي و پيام رساني است. كشور نيازمند سه مدل 
پيام رس��اني بومي مانند توئيتر، اينستاگرام و تلگرام 
است. ما مدل شبيه اينها را بايد در كشور پياده سازي 
كنيم. فيروزآبادي با بيان اينكه تعداد كاربر ايراني فعال 
در توئيتر حدود ۴۰۰ هزار نفر ارزيابي مي شود، گفت: 
مدل هاي شبيه اينستاگرام و تلگرام بيشتر مورد توجه 
كاربران ايراني است و ما توصيه كرده ايم كه با توجه به 
اينكه بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در اين 
حوزه نيست، از توان خصولتي )اپراتورهاي موبايل( 
براي ايجاد پيام رسان هاي بومي قوي استفاده شود. وي 
در پاسخ به اينكه چرا مسووالن مربوطه براي وضعيت 
اينستاگرام دغدغه ندارند و آيا قدرتي براي مذاكره با 
اين پلتفرم وجود دارد گفت: با توجه به تجربه تلگرام، تا 
زماني كه آلترناتيو و جايگزيني براي اينستاگرام نداشته 
باشيم، هر اقدام شتابزده اي نتيجه عكس خواهد داد. 
فضاي مجازي نياز امروز ما است و شكل زندگي ما بدون 
پيام رسان ممكن نيست. به همين دليل ما بايد بتوانيم 
در نظام به اين توافق برسيم كه يك پيام رسان در اين 
قالب راه اندازي كنيم. دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
با اش��اره به اينكه برخي فقط به مش��كالت اخالقي 
اينستاگرام مي انديش��ند، اما من مشكالت را خيلي 
فراتر مي بينم، خاطرنشان كرد: اينستاگرام مخاطب 
را در حباب اطالعاتي قرار مي دهد، خودش��يفتگي 
ديجيتالي را در كاربران دامن مي زند و اراده پلتفرم را 
بر افراد تحميل مي كند. اين موضوع بحران زا است. اما 
با اين وجود، عده زيادي در اين بستر زيست مي كنند و 
ما نمي توانيم به راحتي اين بستر را مسدود كنيم. بلكه 

بايد جايگزيني براي آن پيدا كنيم.
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رشد۵۰ درصدي فروش 
اينترنت اپراتورها

طي سال99 درآمد هر دو اپراتور بزرگ تلفن همراه كشور 
يعني ايرانسل و همراه اول كه بيش از 9۷درصد بازار شبكه 
تلفن را در دست دارند، بين ۳۰ تا ۳5درصد افزايش يافته 
و در اين  بين، درآمد آنها از اينترنت و خدمات داده رشد 
۴۷ تا 5۰درصدي داشته است. به گزارش فرهيختگان، 
اولين روزهاي اسفند98 كه ويروس كرونا وارد كشور شد، 
اولين نهادي كه اعالم دوركاري كرد، آموزش وپرورش 
و همچنين نهادهاي زيرمجموعه آموزش عالي بودند. 
دوركاري بيش از ۱۴ميلي��ون دانش آموز و ۳ميليون و 
۷۰۰هزار دانش��جو به همراه ۱.5ميليون معلم و استاد 
دانشگاه زيرساخت هاي جديدي را براي ادامه آموزش ها 
مي طلبيد. يكي از اين زيرساخت ها، دسترسي عادالنه 
همه دانش آموزان و دانشجويان كشور به آموزش هاي 
آنالين بود كه اين دسترسي با وجود گذشت چندين ماه 
هنوز هم با اما و اگرها ازسوي مسووالن روبرو بوده است. 
برآوردها نشان مي دهد بيش از ۶۰درصد دانش آموزان 
عمال به جهت عدم دسترسي به اينترنت از دسترسي به 
شبكه شاد محروم مانده اند. آمارها نشان مي دهد حداقل 
۱8هزار روستا هيچ دسترسي به شبكه تلفن همراه نداشته 
و عالوه بر اين، در تعداد قابل توجهي از روستاهاي كشور 
نيز كه به شبكه تلفن همراه دسترسي دارند، دسترسي به 

اينترنت عمال غيرممكن است. 
   درآمد 17 هزار ميلياردي همراه اول

براساس گزارش ماهانه ش��ركت ارتباطات سيار ايران، 
درآمد شناسايي ش��ده اين ش��ركت از اول س��ال مالي 
)فروردين 99( تا پايان 9 ماهه سال جاري به ۱۷ هزار و 
۱9۴ ميليارد تومان رسيده كه فقط ۱۱8 ميليارد تومان 
با كل درآمد شركت در ۱۲ ماهه پارسال فاصله داشته و از 
درآمد ۱۲ هزار و 8۱8 ميليارد توماني 9ماهه سال 98 نيز 
۴ هزار و ۳۷۶ ميليارد تومان يا ۳۴ درصد بيشتر است. از 
مجموع درآمد ۱۷ هزار و ۱9۴ ميليارد توماني همراه اول، 
۶ هزار و 55۰ ميليارد تومان آن مربوط به درآمد كاركرد 
مشتركين خطوط دايمي، هزار و ۱8۰ ميليارد تومان 
آن مربوط به درآمد اس��تفاده از امكانات شبكه، توسط 
ساير شركت هاي تلفن همراه )اتصال متقابل(، حدود 
5۷ ميليارد تومان از فروش خطوط جديد تلفن همراه، 
حدود 95 ميليارد تومان آن مربوط به س��اير درآمدها، 
9۲ميليارد توم��ان مربوط به خدم��ات ارزش افزوده و 
درنهايت 9 هزار و ۲۲۰ ميليارد تومان نيز مربوط به درآمد 
كاركرد مشتركين خطوط اعتباري است. بيشترين رشد 
درآمد اين شركت در 9ماهه امسال نسبت به 9 ماهه سال 
گذشته مربوط به ساير درآمدها با رشد ۶۳ درصدي است. 
پس از آن درآمد كاركرد مشتركين خطوط اعتباري با 
رشد ۴۲ درصدي در رتبه دوم قرار دارد. درآمد از كاركرد 
مشتركين خطوط دايمي نيز با رش��د ۳۳ درصدي در 

رتبه سوم قرار دارد.
   رشد ۴7 درصدي درآمد همراه اول از اينترنت

آن طور كه سيدياسر رايگاني، مديركل ارتباطات همراه 
اول گفته، مصرف اينترنت در شبكه همراه اول در 9 ماهه 
سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل به دوبرابر 
افزايش يافته و مصرف روزانه نيز به ۱۲.5 پتابايت رسيده 
است. همچنين نگاهي به آمارهاي ۶ ماهه صورت مالي 
همراه اول نيز نشان مي دهد از كل درآمد ۱۱ هزار و ۳۷۰ 
ميليارد توماني اين شركت در نيمه اول سال جاري، حدود 
۶۲۰۷ ميليارد تومان يا به عبارتي حدود 55 درصد درآمد 
ش��ركت از خدمات داده يا فروش اينترنت بوده اس��ت. 
همچنين مقايس��ه ميزان درآمد همراه اول از خدمات 
داده در ۶ ماهه امسال با مدت مشابه سال ۱۳98 نيز نشان 
مي دهد درآمد اين شركت در نيمه اول امسال نسبت به 
درآمد ۴۲۱۱ ميليارد توماني شركت در ۶ ماهه 98 رشد 
۴۷ درصدي داشته است. در يك جمع بندي اگر مانند 
نيمه اول س��ال جاري كه درآمد شركت از خدمات داده 
معادل 55 درصد كل درآمد شركت بوده، اين وضعيت در 
9 ماهه نيز ادامه داشته باشد، در آن صورت درآمد شركت 
از خدمات داده در 9 ماهه امسال چيزي در حدود 9۴5۷ 

ميليارد تومان خواهد بود.
   ۵8 درصد درآمد ايرانسل از اينترنت است

طي سال هاي اخير شركت ايرانسل به جز آمار و ارقامي 
كه چندان ربطي هم به جزئيات عملكرد مالي اين شركت 
ندارد، چيزي از درآمدهاي خود منتشر نكرده و استدالل 
روابط عمومي شركت اين است كه ايرانسل هنوز به بورس 
ورود نكرده، در حالي كه مهلت عرضه سهام ايرانسل در 
بورس بر اس��اس مفاد الحاقيه پروانه اپراتور دوم تلفن 
همراه ايران از س��ال ۱۳88 به اتمام رسيده است. از كل 
بازار تلفن همراه كشور حدودا نزديك به ۴۳ درصد بازار 
در اختيار شركت ايرانسل، 5۳ درصد در اخير همراه اول 
و مابقي در اختيار رايتل است. با اين وصف، به نظر مي آيد 
درآمد ايرانس��ل در 9ماهه امسال بايد چيزي در حدود 
۱۳ هزار ميليارد تومان باشد. اما براساس صورت مالي 
نيمه اول س��ال ۲۰۲۰ ام تي ان آفريقاي جنوبي كه ۴9 
درصد از مالكيت ايرانسل را در اختيار دارد، در نيمه اول 
سال جاري ميانگين درآمد اين شركت از هر مشترك 
ايرانسل حدود ۲۶ هزار و ۳5۷ تومان بوده است. همچنين 
كل درآمد سهم ۴9 درصدي اين شركت از ايرانسل در 
نيمه اول امس��ال حدود ۴ ميليارد و ۳۴۴ ميليون راند 
)واحد پول آفريقاي جنوبي( بوده است. اين رقم را اگر به 
دالر تبديل كنيم، به عدد ۲8۴ ميليون دالر مي رسيم. از 
رقم ۴ ميليارد و ۳۴۴ ميليون راند، بيش از 58 درصد آن 
)۲ ميليارد و 5۳۶ ميليون راند( مربوط به درآمد از فروش 
اينترنت و خدمات داده اس��ت، نزديك ب��ه ۳۰ درصد 
آن مربوط به تماس ها و مابقي نيز مربوط به پيامك ها، 
فروش دستگاه ها، خدمات سيم كارت و غيره است. در 
۶ماهه اول س��ال ۲۰۱9 نيز درآمد شركت آفريقايي از 
ايرانسل حدود ۲۶۲ ميليون دالر بوده است. البته با توجه 
به اينكه ارقام ريالي درآمدهاي اين شركت ارايه نشده و 
در تبديل ريال به راند )پول آفريقاي جنوبي( به واسطه 
كاهش ارزش پول كشورمان، افزايش درآمدها چندان 
قابل مشاهده و ملموس نيست. با اين حال مقايسه ارقام 
دالري )تبديل ارزها( دو سال نشان مي دهد درآمدهاي 
ريالي ايرانسل در نيمه اول سال جاري رشد ۳۲ درصدي 
داشته است. همچنين اين ميزان براي درآمدهاي ناشي 

از ارايه خدمات داده رشد ۴5 درصدي است.

بي عملي و بي تدبيري وزارت ارتباطات براي مذاكره با پلتفرم هاي خارجي

اينستاگرام چون جايگزين ندارد، فيلتر نمي شود

۴۰۰ هزار نفر   قمارباز آنالين در كشور

ماجراي دخالت هاي خلق الساعه در بازارها
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چرا كه من و شما بيشتر نگران دارايي ها و امكاناتمان خواهيم 
بود و تالش براي درست استفاده كردن آن را در دستور كار قرار 
مي دهيم. اما تجربه بشري ثابت كرده دولت هرگز يك چنين 
دلسوزي هايي را ندارد. شخصا به عنوان يك فعال بازار سرمايه 
معموال براي معامله در بورس به چارت و تابلوهاي سهام دقت 
مي كنم، نوع رفتارهاي دولت در بازارها و دستورالعمل هاي 
خلق الساعه و بخشنامه اي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي 
به گونه اي است كه فضا را براي تصميم سازي هاي بلندمدت 
مسدود مي كند. از انواع ريسك هاي سياسي كه بگذريم، از 
دخالت دولتي ها در اقتصاد نمي توان به سادگي عبور كرد.در 

شرايطي كه متولي رسمي يكي از مهم ترين وزارتخانه هاي 
اقتصادي كشور براي خوشايند فالن نماينده و فالن جريان 
ناگهان اعالم مي كند، قيمت فوالد بايد ۳۰ درصد زير قيمت 
فروخته شود و با اين تصميم تمام برنامه ريزي ها و تحليل هاي 
بلندمدت فعاالن بازار را به هم مي ريزد، طبيعي اس��ت كه 
مردم نمي توانند براي بلندمدت برنامه ريزي كنند. حداقل ۴۰ 
ميليون ايراني سهامدار در اين بازار و اين صنعت حضور دارند 
و با قيمت ۶۰۰ دالري فوالد يعني سالي ۱5۰ هزار ميليارد 
تومان از سبد س��هامداران به صورت رانت بايد راهي جيب 
ويژه خواران و سوداگران شود. يعني از جيب نيمي از ايرانيان 

در س��ال حدود ۴ ميليون تومان كسر مي شود راهي جيب 
دالالن مي شود. از اين دست تصميم سازي ها كم در اقتصاد 
ايران مشاهده نشده است. فعاالن اقتصادي هم به اين روند 
عادت كرده اند و اگر غير از اين اتفاق بيفتد بايد تعجب كرد. 
در جريان تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني هم اين روند به عينه به 
وقوع پيوست. بر اساس آمارها از سال9۷ تا به امروز بيش از 
5۷ميليارد دالر براي دالر ۴۲۰۰ توماني صرف شده است. در 
شرايطي كه قرار بود اين سرمايه گذاري به نفع معيشت مردم 
تمام ش��ود، اما در عمل اين اتفاق رخ نداد و اين س��وداگران 
هستند كه از اين روند سودهاي كالن مي برند. كافي است 

قيمت هر كااليي كه ارز ۴۲۰۰ توماني به آن تخصيص پيدا 
كرده را بررس��ي كنيد. اكثرا دو تا سه برابر گران تر شده اند. 
وقتي در بازاري مثال ۶۰ درصد از يك كاال با ارز ۴۲۰۰ و ۴۰ 
درصد بقيه با ارز آزاد ۲5۰۰۰ توماني وارد كشور شود، قيمت 
بازار كاالي مورد نظر با ارز ۲5۰۰۰ توماني محاسبه خواهد 
شد. افرادي هم ارز ترجيحي گرفته اند خود را با ارز ۲5هزار 
توماني تطابق خواهند داد و رانت اين اختالف قيمت راهي 
جيب سوداگران خواهد شد. بازنده اين مكانيسم اشتباه هم 
مردم و فعاالن توليدي خواهند بود كه خواستار فعاليت سالم 

و سالمت در بازارها هستند.

چين و امريكا هر كدام نمونه خاصي هستند و ما هم 
بايد س��عي كنيم الگويي خاص براي خودمان پياده 
كني��م. در نهايت اينكه توييتر حس��ابي را مطابق با 
قوانين خود مسدود كرده، دولت ترامپ با تيك تاك 
برخورد مي كند چون يك اپليكيش��ن چيني است، 

در ايران اپليكيش��ن خارجي را فيلت��ر مي كنند، در 
چين كل اينترن��ت را مي بندند، اتحادي��ه اروپا هم 
محدوديت ه��اي خ��ودش را دارد و حت��ي هند هم 
اينترنت را ب��راي مدتي تعطيل ك��رد، تمامي اينها 
نش��ان مي دهد كه دسترسي به اينترنت در مواردي 

محدودتر از سال هاي پيش است. اين موارد حاكي از 
آن است كه در هيچ جاي دنيا، در اينترنت به آن شكل 
و ايده اي كه در فكر طراحان و سازندگان اوليه بوده، به 
عنوان يك شبكه كامال آزاد كه در اختيار تمام مردم 

دنيا به صورت رايگان و آزاد قرار گيرد، نخواهد بود.

سامانه پيامكي 
روزنامه تعادل 

30005320
هیئت مدیره شرکت افق ثروت آفرینان

امريكا از فناوري تشخيص چهره 
حتي با ماسك استفاده مي كند

وزارت امني��ت داخل��ي امريكا از اب��داع فناوري 
تازه اي ب��راي شناس��ايي هويت اف��راد حتي در 
صورت اس��تفاده از ماس��ك خبر داده اس��ت. به 
گزارش مهر به نق��ل از گلوب��ال گاورنمنت، اين 
وزارتخانه اميدوار است با استفاده از اين فناوري 
بتواند نياز به برداش��تن ماس��ك توس��ط افراد را 
براي شناس��ايي آنها كاهش دهد. در حال حاضر 
اشخاص براي شناسايي هويتشان در فرودگاه ها، 
ايست هاي بازرسي و غيره بايد حتمًا ماسك هاي 
خود را بردارند. اين كار مي تواند به ش��يوع بيشتر 
وي��روس كرونا و افزايش آلودگ��ي كمك كند. از 
همين رو فناوري جديدي براي تشخيص چهره 
و هويت از پش��ت ماس��ك ابداع ش��ده است. در 
۱۰روز گذش��ته 58۲ نفر از ۶۰ كشور جهان در 
اجراي اين طرح تحقيقاتي مش��اركت كرده اند. 
دقت اين فناوري براي شناس��ايي افراد از پشت 
ماسك ۷۷ درصد است و انتظار مي رود در آينده 
اين رقم افزايش يابد. در حال حاضر، دقت بهترين 
سيستم تشخيص هويت 9۶ درصد است. فناوري 
يادش��ده مبتني بر يك الگوريت��م جديد هوش 
مصنوعي براي شناس��ايي هويت افراد است و در 
آن از ۶ سيس��تم جمع آوري داده ه��ا و تصاوير و 
منطبق سازي اطالعات جمع آوري شده استفاده 
مي ش��ود. البته اين نوع فناوري ها به علت نقض 
حريم شخصي افراد و خطايي كه دارند منتقدان 

جدي و فراواني در داخل امريكا دارند.

يوتيوب در مقابله با اخبار جعلي 
حاميان ترامپ ناكام ماند 

يوتيوب در دسامبر گذش��ته وعده داده بود كه با 
انتشار اخبار جعلي انتخاباتي مقابله كند، اما حاال 
مشخص شده كه اين پلتفرم در عمل به وعده اش 
ناكام مانده است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
به تازگي مشخص شده شبكه اي از كانال هاي فعال 
در يوتيوب كه با رسانه هاي افراطي جمهوري خواه 
و دست راستي در ارتباط بوده اند، اخبار و اطالعات 
غلطي را در مورد تقلب انتخاباتي در امريكا منتشر 
كرده ان��د و يوتي��وب هرگز موفق به شناس��ايي 
آنها نشده است. شبكه يادش��ده بعد از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ فعال شد 
و بارها و بارها اخبار و اطالعاتي در مورد تقلب در 
روند رأي گيري منتش��ر كرد. اين شبكه حتي در 
س��اماندهي حمله به كنگره امريكا نيز نقش ايفا 
كرد و تا چند روز قبل به فعاليت خود ادامه مي داد 
تا س��رانجام توسط يوتيوب شناس��ايي و خنثي 
 ش��د. يكي از اي��ن كانال هاي فع��ال در يوتيوب

 Epoch Times ن��ام دارد. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد اين كانال و ساير كانال هاي مرتبط با آن 
۱.۱ ميليون نفر مشترك دارند و ويدئوهاي ارسالي 
در آنها ده ها ميليون بار مشاهده شده است. اولين 
بار شركت رسانه اي بازفيد موفق به شناسايي اين 
شبكه اطالع رس��اني دروغ پراكن شد و موضوع را 
به يوتيوب اطالع داد. در ادامه يوتيوب ويدئوهاي 
ح��اوي اخب��ار و اطالعات جعل��ي را حذف كرد. 
كارشناسان مي گويند اين رويداد نشان مي دهد 
يوتيوب در شناسايي و حذف مجاري و كانال هاي 
انتشار اخبار و اطالعات جعلي چندان موفق نبوده 
و بايد فرايندهاي خود را در اين زمينه اصالح كند.

انگليس پروژه حذف كوكي از 
مرورگر كروم را بررسي مي كند

س��ازمان نظارت بر رقابت و بازاره��اي انگليس 
تحقيقات��ي درباره پ��روژه گوگل ب��راي حذف 
كوكي ها از مرورگر كروم آغاز كرده تا تاثير آن بر 
رقبا را بس��نجد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
س��ازمان رقابت و بازارهاي انگلي��س اعالم كرد 
تحقيقاتي درباره پيشنهادات گوگل براي حذف 
كوكي هاي طرف سوم و ديگر قابليت هاي مرورگر 
كروم آغاز كرده است. اين درحالي است كه برخي 
كارشناسان بيم آن دارند چنين اقدامي تبليغات 
ديجيتالي شركت هاي رقيب را محدود مي كند. 
تحقيقات مذكور اين موضوع را بررسي مي كند كه 
آيا پيشنهادات گوگل سبب مي شود بودجه هاي 
تبليغات متمركز روي اكوسيستم گوگل به رقباي 
اين ش��ركت خس��ارت بزند يا خير. گوگل ادعا 
مي كند فن��اوري مذكور كه از آن به عنوان پروژه 
Sandbox ياد مي شود به افراد اجازه مي دهد 
تبليغات مرتب��ط را دريافت كنند و همچنين به 
حفظ مدل فعلي تبليغات بدون رديابي كاربران 

در سطح فردي كمك مي كند.
 آندرئ��ا كوزل��ي مدير ارش��د س��ازمان رقابت و 
بازارهاي انگليس در اين ب��اره مي گويد: »ما در 
تحقيقات اخير بازاري خود متوجه شديم پروژه 
Sandbox گوگل احتمااًل روي منتشركنندگان 
مانند روزنامه ها و البته ب��ازار تبليغات ديجيتال 
خواه��د داش��ت.« اين س��ازمان ادع��ا مي كند 
ش��كاياتي مبني برآن دريافت ك��رده كه گوگل 
با تكيه بر اين پيش��نهادات از ق��درت برتر خود 
در بازار سوءاس��تفاده مي كند. البته مرورگرهاي 
موزي��ال )فايرفاكس( و زافاري )اپل( از هم اكنون 

كوكي هاي طرف سوم را مسدود كرده اند.

ادامه از صفحه اول



ادامه از صفحه اول
مخالفان حذف قيمت ها مي گويند كه سانسور قيمت، 
تنها باع��ث زحمت متقاضيان مي ش��ود و راه را براي 
ش��فافيت بازار مي بن��دد كه به سوءاس��تفاده برخي 

سوداگران مي انجامد.

   تصميم بي تاثير 
سالمي، از فعاالن بازار خودرو در همان روزهاي ابتدايي 
تصميم گيري براي عدم درج قيمت ها به خبرنگار ما 
گفته بود: »اين تصميم جديد قطعا تبعات بدتري براي 
بازار خودرو خواهد داش��ت و موجب خواهد شد بازار 

خودرو وارد فضاي جديد دالل بازي گردد.«
او معتقد بود: »تصميم گيري هاي يك س��ال گذشته 
دول��ت و الزاماتي كه به خودروس��ازان محول ش��ده 
در بلندم��دت مي توان��د ب��ازار را اش��باع و محدوده 
قيمت گذاري خودرو را با ثبات بيشتري رو به رو كند. 
اين تصميم جديد تنها باعث ايجاد بازار سايه قيمت هاي 
خودرو خواهد شد.« رضا الفت نسب سخنگوي اتحاديه 
كسب و كارهاي اينترنتي هم در همان زمان با دفاع از 
سيستم سايت هاي اينترني گفته بود كه سايت ها براي 
درج قيمت شرابطي دارندو حذف قيمت ها هيچ تاثيري 
ندارد. س��ايت هاي نيازمندي آنالي��ن محدوده هاي 
قيمتي گذاشتند و اين مورد باعث مي شود افرادي كه 
مي خواهند در بازار اخالل ايجاد كنند نتوانند آگهي هاي 
خود را ثبت كنند. اگر هم قصد ثبت آگهي داشتند بايد 
در آن محدوده اي باشد كه توسط سايت ها تعيين شده 
است. وي درباره اثرات منفي حذف قيمت ها هشدار 
داده بود كه زماني كه قيمت ها برداش��ته ش��د  هيچ 
اتفاقي نيفتاد جز اينكه گرفتاري مردم بيش��تر شد. 
س��ايت هاي آگهي ديگر هيچ جذابيتي ندارد و مردم 
بايد براي آگاهي از قيمت ها تماس بگيرند. اتفاقا اگر اين 
قضيه بخواهد ادامه پيدا كند مردم به سمت فضاهاي 
غيررسمي مثل تلگرام و اينستاگرام مي روند. خودروها 
در اين فضا به فروش خواهد رسيد و هيچ نظارتي نيز 
وجود نخواهد داشت. زماني كه قانوني نداريم كه گفته 
شود مردم خودروها را با چه قيمتي به فروش برسانند 
نمي توان تصور كرد كه اين تصميم ها جلوي افزايش 

قيمت ها را بگيرد. 

   بازار بي ثبات 
از همان روز حذف قيمت ها اگر چه تصور دادستاني رفع 
دالالن سايه بود برعكس تصور قيمت ها نه تنها كاهش 
نيافت كه نبود قيمت ها در برخي موارد موجب شد تا 
بازار به راه درست هدايت شود.  كاكايي كارشناس بازار 
خودرو نيز  به خبرنگار ما گفته بود: »بستن سايت ها 
عالوه بر اينكه عده اي را بيكار مي كند مشكل ديگري 
كه ايجاد مي كند، اين است كه مردم عادي اگر بخواهند 

خودرويشان را بفروشند دسترسي به قيمت درست 
ندارند. با يك اس��تدالل غلط مي گويند كه سايت ها 
قيمت ها را باال برده اند و بعد س��ايت را مي بندند. بعد 
مي بينيم كه اين كار نه تنها منافعي نداشته است كه جز 
ضرر هيچ نداشته است. اين كار؛ براي اين  است كه يك 
عده به جاي اينكه مسووليت اصلي شان كه خيلي كار 
سنگيني است را به عهده بگيرند ما را جايي مي اندازند 
كه اصال آنجا مساله قابل حل نيست. ۲ سال و نيم است 
كه انواع روش كنترل قيمت در بازار اجرا شده است.آيا 

قرعه كشي مشكلي را حل كرد؟«
كاكايي با دفاع از بازگش��ت قيمت گ��ذاري خودرو به 
سايت ها مي گويد: »به نظر من االن اطالعات همه مردم 
و حتي دولت درست نيست. چون مثال شما مي گوييد 
پرايد ۱۰۴ ميليون تومان ش��ده اس��ت، ش��ما اصال 
نمي دانيد كه چند نف��ر اين را خريده اند و فروخته اند. 
يا مثال االن دارند طرحي را مطرح مي كنند كه قيمت 
ماكزيمم در بازار بگذاريم. با اين كار چه اتفاقي مي افتد؟ 
مگر ما اين را قبال تجربه نكرده ايم؟ مردم قيمت واقعي 
را اعالم نمي كنند ولي با هم معامله مي كنند. مگر شما 
مي توانيد جلوي اكثريت مردم را بگيريد؟ اتفاقا برعكس 
است؛ اگر از فضاي مجازي درست استفاده شود، يعني 
نه دولت مي تواند در فض��اي مجازي دروغ بگويد و نه 

ديگران. اگر ش��ما به دروغ به مردم بگوييد كه قيمت 
پايين است اين دروغ مشخص مي شود و ديگر كسي 
حرفتان را باور نمي كند، برعكس هم است يعني حتي 
اگر قيمت را باالتر از حد معمول بگذاريد هم باز مردم 
مي فهمند. چرا ما فكر مي كنيم كه مردم نفهم هستند؟ 
اين يك مشكل بزرگ است. ابزارهاي نويني آمده است 
و ما به جاي اينكه از اينها حداكثر بهره برداري را براي 
توس��عه جامعه بكنيم، هرچند وقت يك بار س��ر اين 

ابزارهاي نوين بازي درمي آوريم.

    استارت بازگشت از شهريور 
 تداوم بي ثباتي قيمت ها در بازار خودرو، باعث ش��د تا 
دوباره از اواسط ش��هريور ماه، دادستاني طي نامه اي 
كس��ب و كارهاي اينترنتي فعال در حوزه نيازمندي 
خودرو را موظف كند تا كاربران خود را از اول مهر ماه 
از طريق س��امانه امتا احراز هويت كنند. گفته شدكه 
كاربران ب��ا درج كد ملي مي توانند حس��اب كاربري 
بس��ازند و در صورت تاييد هوي��ت امكان ثبت آگهي 
خواهند داش��ت. نامه دادس��تاني براي همه كسب و 
كارهاي فعال در فضاي مجازي بود اما در مرحله اول 
اولويت با كسب و كارها و پلتفرم هايي است كه در حوزه 
فروش خودرو فعاليت مي كنن��د. در آن زمان احمد 

محرم زاده عضو كميسيون عمران مجلس، برنامه ريزي 
دس��تگاه قضا براي احراز هوي��ت آگهي دهندگان در 
س��ايت هاي اينترنتي را مثبت ارزياب��ي كرد و گفت: 
اين اقدام مي تواند به وضعيت بي ضابطه س��ايت هاي 
اينترنتي، ساختار و نظم دهد.  به گفته محرم زاده، اعالم 
ممنوعيت درج قيمت خودرو كه سال گذشته توسط 
دستگاه قضايي انجام شد منجر به كاهش تالطم ها به 

ميزان قابل توجهي در اين بازارها شده است.
و در نهايت پس از برگزاري جلساتي با حضور فعاالن 
كس��ب و كارهاي مج��ازي در مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س، در روزهاي اخير مه��دي طغياني نماينده 
مجلس از موافقت بهارس��تاني ها با بازگش��ت قيمت 
خودرو ب��ه فرم ها و آگهي هاي آنالي��ن خبر داده بود. 
هرچند رضا الفت عضو هيات مديره اتحاديه كسب و 
كارهاي مجازي گفت با توجه به اينكه ثبت قيمت در 
سايت هاي فروش اينترنتي با دستور قضايي ممنوع 
ش��ده بايد از همان طريق هم ممنوعيت آن برطرف 
ش��ود، اما هنوز چيزي ابالغ نشده است. و در نهايت از 
عصر پنجش��نبه ۱۸ دي ماه ۱۳۹۹ قيمت خودرو به 
آگهي هاي سايت ها و اپليكيشن ها بازگشته و حاال باز 
آزمون و خطاي مجلسي ها براي تاثير گذاري سايت ها 

روي قيمت گذاري آغاز شد.
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تخصيص ارز ترجيحي را 
متوقف كنيد

ايس�نا| در متن نام��ه اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران به حسن روحاني آمده 
است:  »اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران ب��ه عنوان بزرگ ترين تش��كل صنفي تحت 
پوشش اتاق بازرگاني ايران، به وسيله اعضاي خود 
مس��ووليت واردات و تامي��ن بخش عم��ده اي از 
نهاده هاي دامي به كش��ور را به عه��ده دارد و الزم 
مي داند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالي 
تقديم كند. سال هاس��ت دولت براي تامين غذاي 
مردم از طريق تخصيص ارز ارزان اقدام نموده و در 
سال ۱۳۹۷ با تعيين مبلغ ۴۲۰۰ تومان براي ارز، 
اميد بر اين بود كه ارز تك  نرخي ش��ده و در بازار با 
ايجاد رقابت كاالي ارزان تري به دست مردم برسد 
و در س��ال جاري نيز با همي��ن ارز ۴۲۰۰ توماني 
ترجيحي به ۵ قلم كاالي اساس��ي موافقت شد كه 
نسبتا موفق هم بوده است. ولي از آنجا كه با وجود 
ت��ورم و گراني يك باره نرخ ارز در ب��ازار آزاد به تبع 
تشديد تحريم ها و درآمد محدود اكثريت جمعيت 
كش��ور، عمال مزاي��اي ارز مزبور بر خ��الف اهداف 
دولت نصيب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم 
دهك هاي پايين مستمرا كوچك و محدودتر شده 
است. اتحاديه بارها مخالفت خود را با واگذاري ارز 
ترجيحي براي تامين نهاده هاي دامي اعالم نموده 
اس��ت. هم اكنون نيز با ارايه بودجه سال ۱۴۰۰ به 
مجلس ش��وراي اس��المي ايران مجددا با تاكيد، 
درخواست حذف ارز ترجيحي و تك نرخي نمودن 
كام��ل ارز را در بودجه از محضرتان داريم و صريحا 
اعالم مي نماييم وجود ارز ترجيحي و رانت حاصل 
از آن تا رسيدن به دس��ت عموم مردم دستخوش 
عوارض بسياري مي گردد و نهايتا محصول توليدي 
ارزان در دسترس قرار نمي گيرد. تاوان ناماليمات 
ايجاد ش��ده در بخش تامين و تولي��د و مصرف، به 
سهولت بر دوش واردكنندگان تحميل مي گردد. 
حال آنكه برنامه ريزي و سياست گذاري و تخصيص 
ارز و توزيع نهاده در اختيار دولت محترم مي باشد. 
هرچند رانت موج��ود در ارز ترجيح��ي افرادي نا 
آشنا به اين حرفه را صرفا براي استفاده از منافع آن 
جذب مي نمايد ولي بخش عمده اي از نهاده وارداتي 
با نرخ هاي مص��وب و از كانال ه��اي قانوني، تحت 
نظارت سازمان هاي ذيربط عرضه شده و به فروش 
رسيده اند. در شرايط موجود تخصيص ارز ترجيحي 
و مراقبت از فعل و انفع��االت آن، ده ها نهاد و ارگان 
نظارتي و حكومتي را درگير نم��وده و ضمن ايجاد 
بدبيني در ميان عموم، دستاورد مطلوبي نيز در اهداف 
تعيين ش��ده نخواهد داشت. لذا پيشنهاد مي نمايد 
دولت محترم ضمن حذف ارز ترجيحي از اين حرفه، با 
تشكيل اتاق فكر متشكل از اقتصاددانان و اساتيد علوم 
اجتماعي براي اختصاص يارانه الزم به قوت مردم و 
امنيت غذايي جامعه راه حل هاي ديگري غير از طريق 
ارز ترجيحي تمهيد نمايند. توفيق، سربلندي و عزت 
جنابعالي و دولت محترم را در خدمت به اقشار ضعيف 

جامعه از خداوند بزرگ خواستاريم.«

وزارت صمت مقصر توقف 
صادرات ذوب آهن است

تس�نيم| معاون فني گمرك با اع��الم اين موضوع 
كه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان از ابتداي سال 
جاري تا بيستم دي ماه بيش از ۱۵۰۰ فقره اظهارنامه 
صادراتي به گمرك ارايه كرده است گفت: اين شركت 
۷۳۲ هزار تن كاال به ارزش بيش از ۲۸۰ ميليون دالر را 
در كمترين زمان ممكن از گمركات كشور صادر كرده 
اس��ت. به گفته ارونقي، اقالمي مانند شمش از آهن و 
فوالد، پروفيل، انواع مواد براي ساخت الكترود، پرليت 
و چدن خام عمده محصوالت صادراتي شركت ذوب 
آهن اصفهان از ابتداي سال جاري تاكنون بوده است.

معاون فني گمرك گفت: طي اين مدت ۷۹۲ اظهارنامه 
صادراتي، مربوط به ميله آهن و 66۰ اظهارنامه مربوط 
به صادرات پروفيل بوده اس��ت. بايد توجه داشت اين 
شركت از تس��هيالتي مانند گمرك اختصاصي براي 
صادرات بهره مند بوده است و همچنين شرايط ارزيابي 
در محل براي اين شركت صادراتي فراهم شده است. 
همين طور با توجه به قرار گرفتن نام شركت ذوب آهن 
اصفهان در فهرست فعاالن مجاز اقتصادي ۱۸  مورد 
انواع تس��هيالت گمركي نيز براي اين شركت لحاظ 
شده است. ارونقي با اشاره به انتشار مصوبه هيئت مديره 
ذوب آه��ن در خصوص ممانعت گم��رك از صادرات 
محموله هاي اين شركت متذكر شد: هيچ گونه توقفي 
در روند صادرات كاالهاي اين شركت از سوي گمرك 
ايران وجود نداشته است؛ اين درحالي است كه طبق 
تصميمات هفتاد و نهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار 
در تاريخ پنجم اس��فند ماه ۱۳۹۸ كه از سوي معاون 
بازرگاني وزارت صمت و دبير كارگروه تنظيم بازار به 
گمركات ابالغ ش��ده است، صادرات كليه محصوالت 
فوالدي از قبيل: شمش، اسلب، ميلگرد و غيره منوط به 
تاييد مجوز از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت شده 
است. معاون فني گمرك تأكيد كرد: اگر آن وزارتخانه 
نس��بت به صدور مجوز صادراتي اق��دام كند گمرك 
نيز در اس��رع وقت نسبت به انجام تشريفات گمركي 
محموله هاي صادراتي ش��ركت اقدام خواهد كرد، اما 
با عدم تاييد سيستمي وزارت صمت، امكان صادرات 
براي اين شركت وجود نداشته است. اين مقام مسوول 
تاكيد كرد: هرچند با تطويل در صدور مجوز صادرات 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، صادرات 
شركت ذوب آهن با ايستايي هايي مواجه شده است 
اما پيگيري ها نشان مي دهد اقدامات الزم براي صدور 
مجوزهاي صادراتي محموله هاي در گمرك مانده، از 
س��وي وزارت صمت در حال انجام مي باشد. ارونقي 
گفت: اين موضوعات به تاييد مديران شركت ذوب آهن 
اصفهان رسيده و بر اين اساس، طي نامه هجدهم ديماه، 
توضيحات مربوط به اقدامات وزارت صمت و گمرك، از 

سوي مديرعامل شركت مزبور ارايه شده است.

 قيمت اقالم اساسي
 23 تا 120 درصد پرواز كرد

مهر| بررس��ي وضعيت قيمت برخ��ي از كاالهاي 
اساسي طي ۹ ماه سال جاري نشان مي دهد كه قيمت 
هر كيلوگرم برنج پاكستاني باسماتي درجه يك در 
آذر سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان بوده كه در آذر 
امسال با ۹۸ درصد افزايش به ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان 
رسيده است. قيمت هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز از 
۷ هزار و ۸۱۵ تومان در آذر ماه سال گذشته با ۱۲۰ 
درصد افزايش به ۱۷ ه��زار و ۱۹۲ تومان در آذر ماه 
امسال رسيده است. برنج ايراني از جمله برنج طارم و 
برنج هاشمي درجه يك نيز در يك سال گذشته در 
بازه زماني آذر ۹۸ ت��ا آذر ۹۹ به ترتيب ۴6.۷ و ۴6.۲ 
درصد افزايش قيمت داشته است. به شكلي كه هر 
كيلوگرم برنج طارم كه در آذر پارسال ۲۲ هزار و ۸۰۴ 
تومان بوده در آذر امسال به ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان و هر 
كيلوگرم برنج هاشمي درجه يك كه در آذر پارسال 
۲۲ هزار و ۴۸۸ تومان بوده در آذر امسال به ۳۲ هزار 
و ۸۷۵ تومان رسيده است. قيمت هر كيلوگرم شكر 
س��فيد با 6۷.۷ درصد افزايش قيمت از ۵ هزار و 6۴ 
تومان در آذر ۹۸ به ۸ هزار و ۴۹۲ تومان در آذر امسال 
رسيد. قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ تازه نيز با ۹۳.۱ 
درصد افزايش قيمت از ۱۲ هزار و ۷۳6 تومان در آذر 
۹۸ به ۲۴ هزار و ۵۸۹ تومان در آذر ۹۹ افزايش يافت. 
در ب��ازه زماني مذكور قيمت هر كيلوگرم گوش��ت 
گوس��اله ۲۵.۴ درصد و قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوسفندي ۲۳.۷ درصد افزايش يافته است. به شكلي 
كه نرخ هر كيلوگرم گوشت گوساله از ۷6 هزار و ۵۲۱ 
تومان در آذر پارسال به ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان در آذر 
امسال و هر كيلوگرم گوشت گوسفندي از ۸۹ هزار و 
۳۰۹ تومان در آذر پارسال به ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان 
در آذر امسال رسيد. قيمت شكر بسته بندي نيز در 
آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳.۸ 
درصد افزايش قيمت داشته و از ۵ هزار و ۵۰۹ تومان 

به ۸ هزار و ۴۷۴ تومان رسيده است.

شكر 1500 تومان گران تر شد
فارس| عل��ي بهره مند ريي��س اتحاديه قنادي، 
شيريني و كافه قنادي با تاييد افزايش قيمت شكر، 
گفت: قيمت ش��كر در بازار عمده فروشي از حدود 
دو هفته پيش افزايش يافته و از ۸ هزار تومان به ۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. وي افزود: عليرغم 
اينكه ستاد تنظيم بازار در آبان ماه سال جاري قيمت 
مصوب هر كيلوگرم شكر درب كارخانه را 6 هزار و 
6۵۰ توم��ان اعالم كرده بود، اما خبري از ش��كر با 
قيمت مصوب نيست و سهميه اي با اين قيمت به 
اتحاديه اختصاص نيافته است. يك فعال صنفي در 
بازار نيز گفت: با قطع توزيع شكر با قيمت مصوب 
در بازار قيمت هر كيلوگرم شكر در بازار از دو هفته 
پيش تاكنون ۱۵۰۰ تومان افزايش يافته است. وي 
افزود: در حدود دو هفته پيش بنكداران هر كيسه ۱۰ 
كيلويي شكر را به قيمت ۸۰ هزار تومان خريداري 
مي كردند كه با توجه به افزايش اخير، اكنون قيمت 
آن به حدود ۹۴ هزار تومان رسيده است. وي بيان 
داشت: بنكداران نيز با احتساب سود در نظر گرفته 
شده هر كيلوگرم شكر را با ۱۰۰ الي ۲۰۰ تومان سود 
به خرده فروشان عرضه مي كنند و به اين ترتيب هر 
كيسه شكر ۱۰ كيلويي به قيمت ۹۵ الي ۹6 هزار 

تومان به خرده فروشان عرضه مي شود.

 واگذاري تعيين قيمت كره 
به واحدهاي توليدي

ف�ارس| عليرضا رس��تمي، مدي��ركل نظارت بر 
محصوالت كش��اورزي س��ازمان حمايت، درباره 
افزايش قيمت كره خوراكي در بازار گفت: بر اساس 
مفاد تبصره ۲ ذيل دس��تور تصميمات متخذه در 
يكصد و سيزدهمين جلس��ه كارگروه تنظيم بازار 
ابالغي طي نام��ه مورخ ۹۹.۹.۱، كره از فهرس��ت 
اقالم گروه اول كاالهاي مش��مول خارج و به گروه 
دوم منتقل شده و بر اين اساس قيمت گذاري اين 
كاال براساس ضوابط قيمت گذاري مصوب هيئت 
تعيين و تثبيت قيمت ها به عهده واحدهاي توليدي 
است. همچنين با افزايش تقاضا، قيمت چربي در بازار 
داخلي و متناسب با آن قيمت كره حاصل از چربي 
نيز افزايش يافته است .وي اظهار داشت: براساس 
مصوبات از گ��روه تنظيم ب��ازار قيمت مصوب هر 
كيلو چربي شير نيز از ۵۰۰ هزار ريال به 6۰۰هزار 
ريال افزايش يافته و در حال حاضر و متناس��ب با 
هزينه هاي مترتب در توليد و عرضه و با توجه به نرخ 
چربي ش��ير، قيمت كره در بسته بندي هاي ۱۰۰ 
گرم��ي حداكثر معادل يكصد ه��زار ريال در حال 

عرضه مي باشد .

 كمبود تخم مرغ نداريم 
نشتي داريم

ايسنا| رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
اس��تان تهران با بيان اينكه وزارت جه��اد و وزارت 
صمت برنامه اي براي س��اماندهي ب��ازار تخم مرغ 
ندارند، اظه��ار كرد: هيچ كمب��ودي در توليد تخم 
مرغ نداريم و آن چيزي كه ب��ازار تخم مرغ در حال 
حاضر دچار آن شده است دالل بازي و بي برنامگي 
است. وي ادامه داد: براس��اس اعالم ميادين روزانه 
۴۰ تن تخم مرغ نياز است، اما ما روزي بيش از ۱۰۰ 
تن تخ��م مرغ در ميادين توزي��ع مي كنيم و به نظر 
مي رسد همه اين ۱۰۰ تن تخم مرغ با قيمت مصوب 
به دست مصرف كنندگان نمي رسد و سر از بازار آزاد 
در مي آورند. وي با اشاره به اينكه در توزيع تخم مرغ 
نش��تي وجود دارد، گفت: اين آمادگي را داريم براي 
جلوگيري از نشت تخم مرغ هاي تنظيم بازاري به بازار 
آزاد، بر روي تخم مرغ هاي توزيع شده با نرخ مصوب 
دولتي عبارت تنظيم بازاري درج كنيم. با اين اقدام 
قطعا اين تخم مرغ ها سر از بازار آزاد درنخواهند آورد.

  مجلس از تصميمات خودرويي خود عقب نشيني كرد

فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي : 

بازگشتقيمتخودروبهسايتها

چرا اقتصاد ايران به واردات متكي است؟

حمايت از  توليد و مردم

بازار بورس  در 1400

يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اينكه نرخ ارز يك 
قيمت كليدي اس��ت و شدت تاثيرگذاري اين قيمت 
كليدي در اقتص��اد ايران از ميانگين كش��ورهاي در 
حال توسعه به مراتب شديدتر است، گفت: به واسطه 
سهل انگاري هاي بزرگي كه در سياست هاي تجاري 
مملكت اتفاق افتاد، تداوم حيات اقتصادي كشور به طرز 

بي سابقه اي متكي به واردات شده است.
به گزارش ايسنا، فرشاد مومني در يك برنامه راديويي 
گفت: در قلمرو علم اقتصاد به قيمت ارز، قيمت كليدي 
گفته مي شود. قيمت هاي كليدي قيمت هايي هستند 
كه تغييرات آنها بطور همزمان هم قسمت عرضه و هم 

قسمت تقاضاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد.
وي افزود: هركس��ي كه حداق��ل صالحيت علمي را 
داشته باشد قطعا به تصميم گيران توصيه مي كند كه 
از برخوردهاي سهل انگارانه، كوته نگرانه، جزئي نگر و 
سطحي نگر پرهيز كنند، چون دستكاري قيمت هاي 
كليدي همه اركان نظام حيات جمعي را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
ادام��ه داد: اغلب مردم جامعه پيامدهاي اين مس��اله 
را از دريچ��ه تحوالتي كه در معيش��ت آنها و كيفيت 

زندگي شان پديدار مي كند، مورد توجه قرار مي دهند 
اما اقتصادشناس��ان ب��زرگ روي اين مس��اله تاكيد 
مي كنند كه تغييرات ناگهاني در قيمت هاي كليدي 
بطوركلي نظام حيات جمعي را تحت تاثير قرار مي دهد.

وي اف��زود: براي مث��ال »جان مينارد كين��ز« كه در 
قلمرو علم اقتصاد به عنوان انديش��ه ورزي كه انقالب 
انديشه اي در ساحت علم اقتصاد پديدار كرده است، 
در س��ال ۱۹۲۰ يعني دو س��ال پ��س از پايان جنگ 
جهاني اول كتابي تحت عنوان »پيامدهاي اقتصادي 

صلح« منتشر كرد.
مومني بيان كرد: كينز در اين كتاب خطاب به حكومت 
گران، دانشگاهيان و عامه مردم جمع بندي خود را از 
اجتناب ناپذيري سياست هاي تورم زا در شرايط جنگي 
شرح مي دهد و از جمله نكاتي كه مطرح مي كند اينكه 
سياست هاي تورم زا بيش از آنكه روي اقتصاد آثار شوم و 
پر تعداد باقي بگذارد روي فرهنگ، مناسبات اجتماعي 
تاثير مي گ��ذارد. وي ادام��ه داد: تعبير كينز مبني بر 
اينكه رانت در اثر سياست هاي تورم زا پديدار مي شود 
و درضمن افرادي پيدا مي شوند كه مي توانند به اعتبار 
اين شرايط بدون اينكه كوچك ترين زحمتي كشيده 

باشند برخورداري هاي فراوان پيدا كنند در حالي كه 
بطور همزمان بخش اعظم جامعه كه مزد و حقوق بگير 
هستند در معرض شرايطي قرار مي گيرند كه گويي 

جيب بري جيب آنها را زده است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي گفت: اينكه 
مردم احس��اس كنند دارايي هايشان كه مزد و حقوق 
ماهانه شان است، اينگونه به س��رعت ارزش خود را از 
دست مي دهد؛ يكس��ري پيامدهايي دارد كه در طرز 
نگاهي كه مردم به كشور و همينطور به يكديگر دارند 

و اولويت گذاري هاي كه براي شيوه تداوم زندگي شان 
اتخاذ مي كنند، تاثير مي گذارد.

وي در پايان سخنانش افزود: نرخ ارز يك قيمت كليدي 
است و شدت تاثيرگذاري اين قيمت كليدي در اقتصاد 
ايران از ميانگين كشورهاي در حال توسعه به مراتب 
شديدتر است به دليل اينكه بواسطه سهل انگاري هاي 
بزرگي كه در سياست هاي تجاري مملكت اتفاق افتاد، 
تداوم حيات اقتصادي كشور به طرز بي سابقه اي متكي 

به واردات شده است.

در بعضي حوزه ه��ا، قيمت گذاري دس��توري ادامه 
پيدا كرد كه بر هم ريختن بس��ياري از بازارها نتيجه 
همان سياست هاي غلط اس��ت.  در كنار آن، دولت 
در سال هاي گذشته بارها گفته كه از توليد حمايت 
مي كند و در اين زمينه طرح ها و برنامه هاي مختلفي 
نيز اعالم شده اما بس��ياري از آنها در حد شعار باقي 
مانده ان��د. اينكه ب��ه توليدكنن��دگان اميد حمايت 
بدهيم ام��ا در عمل نتواني��م خواس��ته هاي آنها را 

اجرايي كنيم، تنها ش��رايط آنها را بر هم مي ريزد. در 
اين مسير اجراي سياس��ت ارز ۴۲۰۰ توماني نيز در 
همين چارچوب تحليل مي ش��ود. بنا بود اين ارز در 
اختيار توليدكنن��دگان قرار گيرد تا بتوانند با هزينه 
پايين تري كاالهاي اساسي را به دست مردم برسانند 
اما در عمل، اين ارز در بس��ياري از واحدها، به دست 
توليدكنندگان نرس��يد و با چندنرخ��ي كردن ارز، 
عمال عدم شفافيت و نامشخص بودن تكليف آينده 

سرمايه را بيشتر كرد. در اين بستر و در شرايطي كه 
تحريم ها هنوز به جاي خود باقي هستند و مشكالتي 
مانند كرونا نيز در ميان اصناف مختلف مشكل س��از 
ش��ده، قطعا دولت بايد براي حمايت به عرصه هاي 
مختلف ورود كند. از سويي اقشار كم درآمد جامعه 
در سال هاي گذشته فشار شديدي را تحمل كرده اند 
و از سوي ديگر، سرمايه گذاران نيز با مشكالت جدي 
مواجه هستند. از اين رو سياست هاي حمايتي بايد 

طوري تعريف شوند كه به شكل همزمان اقشار آسيب 
ديده و توليدكنندگان را دربر بگيرد. در اين مس��ير 
اگر از تجارب تلخ گذشته، استفاده نشود و همچنان 
برخ��ي طرح ها در حد ش��عار و برخ��ي از طرح ها به 
اشتباه اجرايي شوند، دشواري ها به جاي خود باقي 
خواهد ماند و اگر اصالحات ساختاري در تصميم ها 
مشاهده شود، مي توان به بهبود شرايط اقتصادي اميد 

بيشتري داشت.

همچين بي همتا از منظ��ر عرضه هاي اوليه در بورس 
باشد. شركت هايي كه در صف عرضه اوليه هستند و 
ش��ركت هايي كه قرار بود عرضه اوليه شوند و موكول 
به سال آينده شدند خود محرك تزريق نقدينگي به 
بازار اس��ت. تعيين نرخ ارز در بودجه براي تحليلگران 
بازار س��رمايه اهميت بس��زايي دارد زيرا مستقيما بر 
درآمد حاصل از فروش ش��ركت ها و سود سازي آنها 
و نتيجتا نوسان قيمت س��هام شركت ها تاثير دارد. با 

تعيين ن��رخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ صنايعي موارد اوليه 
وارداتي دارند و ارز پرداخت مي كنند با دو چالش مهم 
روبرو هستند. تغيير نرخ ارز و امكان تامين مواد اوليه 
به دليل تحريم ها، شركت هايي كه در تامين مواد اوليه 
مشكل داشته باشند، نمي توانند انتظارات سهامداران 

خود را تامين كنند.
در خصوص تامين كسري بودجه از محل فروش اوراق 
بدهي بايد دقت شود كه با توجه به اينكه اوراق بدهي 

در شرايطي كه ريسك بازار هاي موازي افزايش مي يابد 
سرمايه به سمت اوراق بدهي كه بدون ريسك است و 
نوعي جايگزين بازار سرمايه است، مي رود. از آنجايي 
كه سرمايه گذاري در اوراق بدهي وابستگي زيادي به 
نرخ بهره دارد لذا اگر نرخ بازده س��رمايه گذاري براي 
س��رمايه گذاران جذاب نباشد نقدينگي همچنان در 

بازار بورس باقي خواهد ماند.
تامين فضاي امن و آرام سياسي در بلندمدت مي تواند 

بر جذابيت هاي بازار ب��ورس بيفزايد و با توجه به اين 
موضوع كه پول ذاتا ترسو است بايد سازوكاري مناسب 
در مديريت فضاهاي سرمايه گذاري براي آرامش خيال 
سرمايه گذار و سرمايه ها ايجاد كرد و با عمق بخشيدن 
به بازار سرمايه شاهد ش��كوفايي صنايع و همچنين 
بهره بردن مردم از اين بازار بود. لذا با توجه به مولفه ها 
و عوامل كالن در صورت تامين فضاي امن سياس��ي 

مي توان شاهد رونق بازار بورس در ۱۴۰۰ باشيم.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

۷۱ فوتي  و ۵۹۶۸  مبتالي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي۵۹۶۸  بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور طي۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري 
گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵ هزار و ۹۶۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴۱۷ نفر از آنها 
بستري شدند.به گفته او، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۸۶ هزار و ۴۰۶ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۷۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۶ هزار و ۱۷۱ نفر رسيد.الري گفت: 
خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۷۴ هزار و ۸۸۷ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۶۶۴ نفر 

از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

رويداد

مديركل دفتر س��المت و امور تندرس��تي وزارت 
آم��وزش و پرورش از احتمال بازگش��ايي مدارس 
در مناطق آبي طبق نظر ستاد ملي كرونا خبر داد. 
محمد محسن بيگي گفت: پيشنهادي مطرح شده 
مبني بر اينكه مدارس��ي كه تع��داد دانش آموزان 
ثبت نامي آنها كمتر از ۵۰ نفر است، در مناطق آبي 
مي توانند به صورت حضوري در كالس هاي درس 
حاضر شوند. اين برنامه فقط براي مناطق آبي است 
و هيچ برنامه اي براي مناطق زرد، نارنجي و قرمز در 
نظر گرفته نشده است. او افزود: يك پيشنهاد ديگر 
مربوط ب��ه دانش آموزان اول و دوم ابتدايي اس��ت 
كه مدارس اين پايه ها ني��ز در مناطق آبي و زرد به 
صورت مديريت شده و تراكم كم بازگشايي شوند. 
همچنين پيشنهاد ديگري براي بازگشايي مدارس 
جهت آموزش دروس كارگاهي هنرستان ها مطرح 
شد.مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال كه مدارس 
در مناطق آبي چه زماني بازگشايي خواهند شد؟ 
گفت: هنوز زمان دقيق آن مشخص نشده و در حد 
پيش��نهاد و طرح موضوع اعالم شده است.محسن 
بيگي در واكنش به اينكه در پي بازگشايي مدارس 
آيا همچن��ان دانش آموزان به ص��ورت گروهي و 

تقسيم بندي ش��ده در كالس حاضر خواهند شد؟ 
گفت: ممكن اس��ت دانش آموزان به دو يا سه گروه 
تقسيم بندي شوند و اين بستگي به تراكم و تعداد 
دانش آموزان در مدارس دارد. در كل مدارسي كه 
زير ۵۰ نف��ر دانش آموز دارند براي تقس��يم بندي 
مشكلي نخواهند داشت. او افزود: الزم به ذكر است 
كه در مناطق قرمز و نارنجي در هيچ سطح و مقطعي 
كالس هاي حضوري تشكيل نخواهد شد. حتي اگر 
تعداد دانش آموزان يك مدرسه زير ۵۰ نفر باشد باز 
هم كالس حضوري در اين مناطق باز نمي ش��وند.

مديركل دفتر س��المت و امور تندرس��تي وزارت 
آم��وزش و پرورش در توضيح بازگش��ايي مدارس 
در مناط��ق زرد گفت: درمناط��ق زرد زير ۵۰ نفر 

كالس تشكيل نخواهد شد فقط در پايه هاي اول و 
دوم ابتدايي و هنرستان ها كه كارگاه مهارت دارند، 
پيشنهاد شده كه برگزار شود.محسن بيگي در پاسخ 
به اين سوال كه كدام استان ها اكنون آبي هستند 
و مي توانند بازگش��ايي مدارس را داش��ته باشند؟ 
توضيح داد: بحث استان مطرح نيست و اين موضوع 
به صورت شهري است. يعني ممكن است يك شهر 
در يك استان نارنجي يا يك شهر در همان استان 
آبي باشد. در واقع اين رنگ بندي ها بر اساس تعداد 
پذيرش بيماران در بيمارس��تان ها، توسط وزارت 
بهداشت اعالم مي شود، بنابراين هيچ ثباتي ندارد. 
به عنوان مثال در استان مازندران هم اكنون شهر 
قرمز داريم كه در كنار آنها، شهر نارنجي، زرد يا آبي 
هم هستند اين رنگ بندي ها منطقه اي و بومي است 
و نمي توان يك چارچوب كلي براي آن تعيين كرد.

محسن بيگي در پايان اظهار داشت: براي اعالم زمان 
دقيق و اجراي بازگشايي مدارس منتظر اعالم ستاد 
مقابله با كرونا هس��تيم. اگر قرار باشد كالس هاي 
اول و دوم ابتدايي در مناطق زرد يا آبي بازگشايي 
ش��وند بايد تراكم آنها ۱۰ نفر باشد. تراكم حضور 
دانش آموزان در كارگاه ها و س��وله هاي كارگاهي 

حداكثر تا ۱۵ نفر است.

تشريح بازگشايي احتمالي مدارس در مناطق آبي
جامعه محیطزيست

 عناصر پيشرفت، عاملي 
براي تخريب محيط  زيست

عناصر و مولفه هاي پيشرفت از جمله برج سازي از 
علل اصلي فشار بر س��ياره زمين و تخريب محيط 
زيس��ت است.پروفسور عباس اس��ماعيلي  ساري 
درباره تاثير رش��د فرهنگ مصرف گرايي بر محيط 
زيست اظهار داشت: هر يك از مراحل توليد، توزيع 
و مصرف مواد غذايي، آش��اميدني، منسوجات و... 
آب وانرژي بااليي ص��رف مي كند. او ادامه داد: مواد 
غذايي در پالستيك و بطري توزيع مي شوند. توليد 
پوشاك مس��تلزم توليد پارچه از طريق پشم، پنبه 
و فرآورده هاي نفتي است وتوليد اين پشم وپنبه و 
روند توزيع اقالم با مصرف باالي انرژي همراه است. 
به عنوان مثال، توليد پنبه نيازمند مصرف شديد آب 
و توليد پشم از گاو و گوسفند نيازمند تغذيه دام  وطيور 
از مزارع و اين فرآيند سبب تحميل فشار بر محيط 
زيست طبيعي است. به گفته استاد دانشكده منابع 
طبيعي وعلوم دريايي تربيت مدرس، يكي از علل 
اصلي خشك شدن درياچه بزرگ مناطق حاشيه 
شمالي كش��ور هم توليد پنبه در اين نواحي است. 
اسماعيلي ساري تاكيد كرد: توليد فرآورده هاي نفتي 
هم براي توليد پوشاك واقالم مربوطه در كارخانه هاي 
صنعتي و شيميايي  همچنين روند دوخت و توزيع 
نيز سبب آلودگي شديد محيط زيست، توليد پساب، 
مصرف آب فراوان و انرژي اس��ت. استاد دانشكده 
منابع طبيعي وعلوم دريايي تربيت مدرس يادآور 
شد: برخي محصوالت توليدي همچون پالستيك 
ديربازگش��ت و پايدار و برخي اق��الم و كاالها نظير 
پارچه زودبازگشت است اما هر يك از اين محصوالت 
در فرآيند تولي��د، توزيع ومصرف، از منابع طبيعي 
متعددي بهره مي گيرد. اس��ماعيلي ساري اضافه 
كرد: به عب��ارت ديگر، هر يك از اق��الم و كاالها در 
فرآيند توليد تا هنگام بازگشت به چرخه طبيعت 
)بازگش��ت به مواد اوليه توليد( با تخريب وآلودگي 
زيست محيط همراه است و اين تخريب )برخالف 
باور عمومي( صرفا به مرحله تجزيه محصوالت در 
اكوسيستم محدود نمي شود. اين كارشناس محيط 
زيست خاطرنشان كرد: شاخص »ردپاي اكولوژيك« 
مشخص مي كند، سياره زمين براي حفظ شرايط 
توسعه پايدار چه ميزان از جمعيت را تحمل مي كند. 
توسعه پايدار مفهومي است كه به واسطه پيامدهاي 
منفي محيط زيستي و اجتماعي ناشي از رويكردهاي 
توسعه يك جانبه اقتصادي پس از انقالب صنعتي 
و تغيير نگرش بشر به مفهوم رشدو پيشرفت پديد 
آمد. اين مفهوم تالش دارد با نگاهي نو به توس��عه، 
اشتباهات گذشته بشري را تكرار نكند و توسعه اي 
همه جانبه ومتوازن را رقم بزند. اسماعيلي ساري ادامه 
داد: رشد فرهنگ مصرف گرايي اما با محدوديت فضا 
و منابع طبيعي جهت تعميم نيازهاي بشر در كره 
زمين باعث تحميل فشار بر اكوسيستم وتخريب 

محيط زيست مي شود. 

تست و قرنطينه مسافران ورودي از اروپا
در پي گسترش ويروس جهش يافته در 
اكثر كشورهاي اروپايي، سعيد نمكي در 
نامه اي خطاب به دكتر عليرضا رييسي، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، روساي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي را مكلف به 
اجراي همه دستورالعمل هاي مربوطه 
دانست. وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي اعالم كرد: همه مسافراني كه 

از اروپا به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم از مرزهاي 
هوايي، زميني و دريايي وارد كشور مي شوند، ضروري 
اس��ت عالوه بر تس��ت مجدد در مب��ادي ورودي، به 
مدت مناس��ب و منطبق با پروتكل هاي مربوطه در 
محل س��كونت به صورت قرنطينه به سر برند. سعيد 
نمكي افزود: پيرو مكاتبات و دستورالعمل هاي قبلي 
ضروري اس��ت با توجه به گس��ترش ويروس جهش 
يافته در اكثر كش��ورهاي اروپايي، همه مسافراني كه 
از مقصد اروپا به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم از 

مرزه��اي هوايي، زمين��ي و دريايي وارد 
كشور مي شوند، عالوه بر تست مجدد در 
مبادي ورودي به مدت مناسب و منطبق 
با پروتكل هاي مربوطه در محل سكونت 
به صورت قرنطينه به س��ر برند. او اظهار 
داشت: همكاران بهداشتي مكلفند همه 
روزه در م��ورد س��المتي و رديابي عالئم 
بيماري به طريق مقتضي پيگيري كنند و 
در صورت مثبت شدن تست فرد مذكور يا بروز عالئم در 
وي، افراد مستقيم مرتبط از جمله خانواده و همچنين 
افراد غيرمستقيم مرتبط مانند رانندگاني كه در اياب و 
ذهاب آنان نقش داشتند، از لحاظ تست و ساير موارد 
مورد بررسي قرار گيرند. نمكي تاكيد كرد: درخصوص 
ورود مس��افران غيراروپايي همان گونه كه قباًل اعالم 
شده، ضروري است س��طح بررسي ها و مراقبت هاي 
الزمه را افزايش داده و با پروتكل هاي س��ختگيرانه تر 

امكان هرگونه مغفول ماندن موارد مبتال مرتفع شود.

دعاوي خانوادگي در سامانه »تصميم«
مديركل مش��اوره و امور روانشناختي 
سازمان بهزيستي كشور از آمادگي اين 
سازمان براي گنجاندن س��اير دعاوي 
خانوادگي در سامانه »تصميم« خبر داد. 
وحيد بهزادنيا گفت: اين سامانه اكنون 
فقط براي دع��اوي طالق توافقي به  كار 
گرفته مي شود اما زيرساخت هاي الزم 
براي لحاظ كردن ساير دعاوي را نيز دارد. 

اين سازمان حداكثر طي برنامه سه تا ۶ ماهه مي تواند 
ساير دعاوي خانوادگي مانند درخواست هاي مهريه 
و طالق هاي يك  طرفه را نيز وارد س��امانه »تصميم« 
كند؛ اين آمادگي به قوه قضاييه نيز اعالم شده است. 
 او افرود: ق��وه قضاييه طبق برنامه اي براس��اس ماده

  ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده، در نظر دارند تا مراكز مشاوره 
خانواده را راه اندازي كنند و س��ازمان بهزيس��تي نيز 

مي تواند در قالب سامانه »تصميم« و مراكز 
مش��اوره اي خود س��اير دعاوي را رصد و 
پذيرش كند و به مراجعه كنندگان خدمات 
الزم را ارايه دهد. وحيدنيا خاطرنشان كرد: 
سازمان بهزيستي كشور با فعاليت ۸۳۹ 
مركز مش��اوره اي ب��ه واحدهاي ديگري 
مانند دفاتر پيشخوان دولت متصل است. 
دفاتر پيشخوان دولت به نظام ارجاع اين 
مراكز وصل شده اند. سامانه تصميم به آدرس اينترنتي 
http: //www.zaman.behzisti.net/ ط��رح 
مشترك بهزيستي و قوه قضاييه در جهت كاهش طالق 
است. اين سامانه امكان نظارت و كنترل بيشتر بر فرآيند 
ارجاع از پذيرش متقاضيان تا مرحله ارزيابي، غربالگري 
و ارايه خدمات مشاوره روانشناسي، حقوقي و مددكاري 

را فراهم مي كند.

استقرار دايمي اورژانس در مترو از 3 روز آينده
مع��اون فني و عملياتي مرك��ز اورژانس 
تهران از استقرار دايمي نيرو هاي اورژانس 
در برخي از ايستگاه هاي مترو از سه روز 
آينده خبر داد. دكتر سيد رضا معتمدي 
درباره نتيجه پيگيري هاي انجام ش��ده 
در خصوص رايزني با مترو براي استقرار 
نيروهاي اورژانس در ايستگاه هاي متروي 
تهران، اظهار كرد: طي هماهنگي هايي كه 

انجام شد از تعدادي از ايستگاه هاي مترو بازديد صورت 
گرفت تا موقعيت آنها بررسي شود.موقعيت مكاني در پنج 
ايستگاه از جمله ايستگاه آزادي، ايستگاه ارم سبز، ميدان 
صنعت و ميدان شهدا در اختيار ما قرار داده شد تا بتوانيم 
موتورالنس ها را در محل مستقر كنيم. اختصاص فضاي 

مناسبي براي استقرار نيروها در ايستگاه 
متروي علي آباد هم در درست اقدام است. 
معاون فني و عملياتي اورژانس تهران با بيان 
اينكه امكاناتي مثل برانكارد، كمد دارويي، 
داروه��اي اورژانس و.. در موقعيت هاي در 
نظر گرفته شده قرار خواهد گرفت، اظهار 
كرد: در نظر داريم كه در هر ايس��تگاه دو 
موتورالنس به صورت شيفتي فعال باشند. 
او افزود: تكنسين هاي اورژانس در دو ايستگاه ميدان امام 
خميني )ره( و فلكه صادقيه هم به صورت آمبوالنسي 
و موتورالنسي مستقر هستند. نيروها از صبح تا زمان 
تعطيل ش��دن مترو كه حوالي ۱۱ شب است در محل 

مستقر خواهند بود. 

هنر

جامعه ملي منتقدان فيلم )NSFC( بهترين فيلم هاي سال ۲۰۲۰ را انتخاب و 
معرفي كرد. به گزارش ورايتي، پنجاه و پنجمين دوره جامعه ملي منتقدان فيلم 
امريكا شب پيش برترين هاي سال ۲۰۲۰ را در ۱۰ بخش معرفي كرد. »سرزمين 
آوارگان« س��اخته كلويي ژائو يك بار ديگر عنوان برنده سال را از آن خود كرد 
و اين بار در ۴ بخش جايزه برد. جايزه بهترين فيلم سال، بهترين فيلمبرداري، 
بهترين كارگرداني و بهترين بازيگري براي فرانسيس مك دورماند جوايزي بود 
كه از سوي اين جامعه به اين فيلم اهدا شد. جامعه ملي منتقدان فيلم در سال 
۲۰۱۴ متشكل از ۶۰ عضو بود. منتقدان نشريات و سايت هاي معتبر سينمايي 
چون »ورايتي«، »نيويوركر«، »لس آنجلس تايمز« و »وال اس��تريت ژورنال« 
در اين جامعه گرد آمده اند. جوايز اين انجمن يكي از معتبرترين جوايز ساالنه 

سينمايي امريكا محسوب مي شود.

»سرزمين آواره ها«ي كلوئي ژائو 
باز هم جايزه برد

هنر

فيلم انيميشن »هبوب« به كارگرداني مهسا ساماني، برنده جايزه بهترين فيلم 
انيميشن جشنواره حقوق بشر كرامت اردن شد. در يازدهمين دوره جشنواره 
  Karama Human Rights Film Festivalفيلم حقوق بشر كرامت
كه به صورت آنالين در كش��ور اردن برگزار شد، انيميش��ن كوتاه هبوب به 
كارگرداني مهسا ساماني موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم انيميشن اين 
جشنواره شد.در اين دوره  جشنواره حقوق بشر اردن ۳۰ فيلم شركت داشتند.
در خالصه داس��تان اين انيميشن آمده است: »پدر و دختري در حال گذران 
زندگي روزمره هستند كه اطراف آنها چيزهايي پديد آمده و محو مي شوند و 
زندگي آن دو را مختل كرده و در نهايت خود آنها هم محو مي ش��وند...« فيلم 
انيميشن هبوب ۹ دقيقه است كه از توليدات مركز گسترش سينماي مستند 

و تجربي ايران به حساب مي آيد.

انيميشن ايراني جايزه 
جشنواره »حقوق بشر« اردن را ُبرد

گليماندگار| مافياي كنكور سال هاي 
زيادي است كه باعث خودكشي تعداد قابل 
توجهي از داوطلباني مي شود كه راه رسيدن 
به تمام روياهاي خود را در قبولي كنكور مي دانند و هيچ 
برنامه ديگري جز دانشگاه رفتن ندارند. اين طرز تفكر از 
زماني كه دانش آموزان وارد دوران متوسطه مي شوند از 
طرف مدرسه و خانواده به آنها القا مي شود. اگر مي خواهي 
فرد موفقي باش��ي بايد در دانشگاه قبول ش��وي و ادامه 
تحصيل بدهي. فرد موفق هم از نظر خيلي ها يعني دكتر، 
مهندس يا وكيل اس��ت و انگار بقيه مشاغل اصال موفق 
نيستند! اما اين طرز تفكر هر ساله جان تعدادي از داوطلبان 
كنكور را مي گيرد. سال هاست كه قرار است كنكور حذف 
شود و آنهايي كه عالقه به ادامه تحصيل دارند بدون هيچ 
استرس و فشار اجتماعي و خانوادگي وارد دانشگاه شوند، 
اولين بار طرح حذف كنكور در سال ۹۰ مطرح شد و از آن 
سال تا كنون اين طرح مسكوت مانده و هر سال هم خبر 
خودكش��ي چند داوطلب كنكور به چاشني اعالم نتايج 
كنكور سراسري و آزاد تبديل شده است. اما اين اتفاق چرا 
رخ مي دهد، چرا بايد طرحي كه با هدف كم كردن استرس 
و البته پيشرفت تحصيلي براي دانش آموزان ارايه مي شود 
ناگهان كنار گذاشته شود و هزار اما و اگر ديگر به ميان بيايد. 
اين كه كنكور حذف بشودو توانايي دانش آموزان براي ادامه 
تحصيل با معدل آنها در سال هاي تحصيلي سنجيده شود، 
امري است كه مي تواند كيفيت آموزش را هم تا حد زيادي 
باال ببرد، دانش آموزان را تشويق به درس خواندن و كسب 
نمره هاي خوب كند و استرس و فشار را از روي آنها بردارد. 
اما اگر اين اتفاق رخ بدهد، تكليف اين همه كالس كنكور و 
كتاب هاي منتشر شده در اين زمينه چه مي شود؟ همين 
مافياي كنكور اس��ت كه حذف آن را هر س��ال به تعويق 
مي اندازد و جان دانش آموزان بيشتري را مي گيرد. همين 
مافياي كنكور است كه براي از دست ندادن سود سرشار 
ساالنه اش با جان جوانان قمار مي كند و آنها را به انسان هاي 
ماشيني تبديل مي كند كه يك سال تمام درس مي خوانند 
و در نهايت آن رتبه اي را كه انتظار دارند به دست نمي آورند 
و در نهايت زير بار تمام اين فشارها و استرس ها دست به 
كاري مي زنند كه نتيجه اش جان باختن اس��ت. از سوي 
ديگر ممكن است اين دانش آموزان تحت تاثير فشارهاي 

خانواده و دوستان و جامعه رشته اي را انتخاب كنند و در 
دانشگاه هم قبول شوند، اما در نهايت باز هم به آن چيزي 
كه تصورش را داشتند نرسند، باز هم نتيجه همان مي شود 
كه بود. يك فارغ التحصيل بيكار كه دچار سرخوردگي 
اجتماعي شده و در شرايط افسردگي قرار مي گيرد و البته 
هستند كساني كه در برابر اين مشكالت كم مي آورند و باز 

هم آخرين گزينه را انتخاب مي كنند، خودكشي.

  آمار خودكشي و اعتياد ناشي از 
عدم موفقيت در كنكور نگران كننده است

عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي در واكنش به آمار 
خودكشي برخي داوطلبان ناكام كنكور به ايلنا مي گويد: 
آمار افسردگي ها، خودكشي ها و اعتياد در اين خصوص 
قدري نگران كننده بود و درباره آن دايما در جلس��ات ما 
بحث و گفت وگو مي شود، تا اين آسيب ها كاهش يابند . 
منصور كبگانيان در واكنش به اظهارات وزير سابق آموزش 
و پرورش درباره خودكشي  برخي داوطلبان ناكام كنكور 
سراسري و اينكه آيا گزارشي در اين زمينه به شوراي عالي 
انقالب فرهنگي رسيده و يا بررس��ي اي از سوي شورا در 
اين خصوص صورت گرفته است؟ گفت: به صورت كلي 
يكسري گزارش براي ما مي آيد، ولي مسووليت رسيدگي 
به اي��ن جور موارد دس��تگاه هاي اجرايي و بازرس��ي 
هستند. كبگانيان با اشاره به اينكه آمارهاي به دست 
آمده در اين زمينه نگران كننده است، مي افزايد: آمار 
افسردگي ها، خودكش��ي ها و اعتياد در اين خصوص 
قدري نگران كننده بود و درباره آن دايما در جلسات ما 

بحث و گفت وگو مي شود.

   نقشه جامع علمي كشور بايد اجرايي شود
او در خصوص همفكري با آم��وزش و پرورش براي حل 
اين موضوع مي گويد: ما از آموزش و پرورش خواستيم كه 
سياست هايشان را به ما پيشنهاد دهند. يكي از بندهاي 
مصوب نقشه جامع علمي كشور اين است كه مشخص 
شود دانش آموز از سن كودكي، چه نوع هوشي دارد و براي 
چه كاري استعداد دارد. بيش از ۲۰ تا ۳۰ نوع هوش داريم 
و هيچ فردي نيست كه در يك يا چند زمينه باهوش نباشد. 
اينكه مارك به پيشاني يك نفر بزنيم كه شخصي نخبه است 

و ديگري نيست، درست نبوده زيرا چنين چيزي وجود 
ندارد. ممكن است يك نفر هوش هنري، يك نفر هوش 
مهارتي، يك نفر هوش هيجاني و يك نفر هوش راهبردي 
داشته باشد و اينها همه متفاوتند.  دبير ستاد راهبري اجراي 
نقشه جامع علمي كشور در پاسخ به اينكه آيا آماري از تعداد 
كساني كه به خاطر عدم موفقيت در كنكور دچار افسردگي، 
اعتياد يا خودكشي شدند، داريد؟ مي گويد: بله داريم. قبل 
از اينكه وارد هر كدام از اين بحث ها ش��ويم، كارشناسان 
مفصل آمار اينها را به ما مي دهند، اما االن رسما نمي توانم 
اعالم كنم و مرجع اجرايي خودش را دارد. ما براي اينكه 
تصميم گيري هايمان را منطبق با آمار و مباحث علمي كنيم 
به اين آمارها نياز داريم و به ما ارايه مي شود. اين تصميماتي 
كه ما آنها را در چند سطر اعالم مي كنيم، نتيجه شنيدن 
همين آمارهاست كه به دستمان مي رسد ولي در نهايت ما 

مسوول اين آمار نيستيم. 

  مافياي كنكور همچنان جوالن  مي دهد
كبگانيان در پاسخ به اين سوال كه به هر حال شما يك نهاد 
باال دستي هستيد؛ آيا تيمي براي بررسي و آسيب شناسي 
اين مساله در نظر گرفتيد كه به دانش آموزان كمك كند؟ 
مي گويد: بله، اگر بررسي و آسيب شناسي نكنيم كه اين 
تغييرات را نمي دهيم. ما براي جلسه روز ۱۶ دي يك مصوبه 
دو سه سطري بيشتر نداشتيم كه درباره پذيرش دانشجوي 
پزشكي از ليسانس در دانشگاه هاي برتر بود. اين مصوبه ها با 
توجه به بسياري از اين آمارهاست كه اتفاقا شما به آن اشاره 
كرديد. ما مسوول رسيدگي به سياست هاي اصلي هستيم 
كه در حوزه علم و فرهنگ بايد انجام گيرد. اين سياست ها 
بايد با استناد به آمار و اطالعات باشد ولي مسوول آن آمار 
نيستيم و مسوول رس��يدگي به اين موارد دستگاه هاي 
اجرايي و بازرسي هستند. دبير ستاد راهبري اجراي نقشه 
جامع علمي كشور در واكنش به اينكه ما اخباري مبني 
برخودكشي برخي داوطلبان ناكام را مي شنويم، در حالي 
كه مافياي كنكور همچنان جوالن مي دهند، مي افزايد: 
وظيفه ما در حد خودمان اين است سياست هايي را تنظيم 
كنيم كه اين آمار به صفر برس��د و آرامش دانش آموزان، 
هدايت تحصيلي، اصالح و سامان دهي كنكور انجام شود. 

ما اين سياست ها را با توجه به آمارها، اتخاذ مي كنيم.

    بازي با روح و روان دانش آموزان
پروانه صابري، كارش��ناس ارشد روانشناسي و مشاور 
تحصيلي درباره وضعيت روحي و رواني دانش آموزان 
قبل و بعد از كنكور به »تعادل« مي گويد: تمام ما اين 
استرس ها را تجربه كرده ايم. اينكه پدر و مادر تمام مدت 
به تو گوشزد مي كنند كه منتظر نتايج كنكور هستند، 
اينكه دوستان و اطرافيانت مدام از تو سوال مي كنند 
قرار است در چه رشته اي ادامه تحصيل بدهي، دانشگاه 
آزاد درس مي خواني يا سراس��ري و خيلي سوال هاي 
ديگر كه هر كدام به تنهايي مي تواند ميزان اس��ترس 
را در هر فرد به درجه اي برس��اند كه براي رها ش��دن 
از آن حاضر اس��ت دس��ت به هر كاري بزند. به همين 
خاطر است كه متاسفانه بين دانش آموزان دبيرستاني 
اعتياد به مصرف مواد مخدري مانند ماري جوانا »گل« 
شدت پيدا مي كند، به همين خاطر است كه بسياري 
از دانش آموزان به استفاده از قرص هاي ريتالين معتاد 
مي ش��وند، هر چيزي كه آنها را از فضاي استرس زاي 
اطراف دور كند و انرژي بيشتري به آنها بدهد، برايشان 

خوشايند است. در واقع خيلي از پدر و مادرها ناخواسته 
بچه هاي خود را به دام اعتياد و افس��ردگي مي اندازند 
كه فقط و فقط به خاطر ش��ركت در كنكور و به دست 
آوردن رتبه خوب و سرفراز كردن آنها در بين دوست 
و فاميل رخ مي دهد. تازه وقتي كه اتفاق تلخي مانند 
خودكشي در بين داوطلبان كنكور رخ مي دهد، خانواده 
متوجه خطاي خود مي ش��ود كه البته ديگر س��ودي 
هم ندارد. او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
متاسفانه مافياي كنكور هم به اين مساله دام مي زند، 
سال هاست كه بحث بر سر حذف كنكور به ميان آمده 
اما هر بار كه جدي مي ش��ود با مخالفت هاي رو به رو 
مي شويم كه اصال منطقي نيستند و فقط به اين دليل 
است كه صاحبان كالس هاي كنكور و كتاب هاي كمك 
آموزشي بيش از هر چيز به منافع خود فكر مي كنند. 
اگر سيستم آموزشي كشور به نوعي باشد كه توانايي هر 
دانش آموزي در همان سال هاي ابتدايي ورود به مدرسه 
سنجيده شود و روي آن سرمايه گذاري صورت بگيرد 
قطعا ما افراد موفق تري را به جامعه تحويل خواهيم داد.

  بچه ها عامل رسيدن ما به آرزوهايمان نيستند
صابري مي افزايد: متاس��فانه بس��ياري از پدر و مادرها 
فرزندانشان را عامل رسيدن به آرزوهاي خود مي دانند، 
به اين معنا كه مثال آنها دوست داشته اند دكتر يا مهندس 
شوند به هر دليل اين اتفاق برايشان نيفتاده و حاال فشار 
را روي بچه هايشان گذاش��ته اند تا آرزوي پدر و مادر را 
زندگي كنند. در بحث مش��اوره تحصيلي بارها و بارها 
اتفاق افتاده كه پ��در و مادرها به ما مراجعه مي كنند و 
از ما مي خواهند كه حرفهاي شان را براي بچه هايشان 
ديكته كنيم و معتقدند اگر دانش آموز اين حرف ها را از 
زبان يك مشاور بشنود حتما قبول مي كند. وقتي با آنها 
مخالفت مي كنيم ما هم مورد غضب قرار مي گيريم. اين 
اتفاق هيچ ربطي هم به ميزان تحصيالت پدر و مادر يا 
ميزان دارايي هاي آنها ندارد، استبداد خانواده در زمينه 
تحصيلي در تمام اقشار جامعه به چشم مي خورد و اين 
مساله اي است كه بايد از ميان برداشته شود و خانواده ها 
بپذيرند كه فرزندانشان مسوول رسيدن آنها به آرزويشان 

نيستند و بايد آرزوهاي خودشان را زندگي كنند. 

گزارش

به گفته مسووالن باال رفتن آمار خودكشي، اعتياد و افسردگي در بين داوطلبان كنكور نگران كننده است

آرزوهاي خودت را زندگي كن
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