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يادداشت- 1

بودجه موهومي سياسي
بهترين روش ب��راي ارزيابي 
بودجه، مراجعه به اعداد و ارقام 
بودجه و مقايسه تطبيقي آن 
با آمارهايي است كه در سال 

گذشته شكل گرفته است.
بر اين اس��اس اليحه بودجه 
1400 نس��بت ب��ه 1399 
بودج��ه  عموم��ي دول��ت با 
65 درصد افزايش به 930 هزار ميليارد تومان افزايش 
پيدا ك��رد. دليل عمده اي��ن افزايش را باي��د در نتيجه 
افزايش قيمت ارز در س��ال 1399 جس��ت وجو كنيم. 
طبيعتا در هر سال كه دولت مبادرت به افزايش قيمت 
ارز يا حامل  هاي انرژي كرده ب��ه دليل تورمي كه ايجاد 
مي ش��ود هزينه هاي خود دولت در س��ال آينده بيش 
از ظرفيت هاي كس��ب درآمد افزايش پي��دا مي كند و 
بنابراين كسري بودجه  دولت بيشتر مي شود. بنابراين 
مالحظه مي فرماييد فقط در سال 1400 بودجه  عمومي 
كشور 65 درصد متورم شده، ضمن اينكه در بخش هايي 
كه دولت خدمات ارايه مي كند به خصوص در خدمات 
اجتماعي احتماال كمتر خواهد ش��د. البته ارزيابي كه 
وجود دارد نسبت هاي مخارجي كه در بخش خدمات 
سالمت و آموزشي صورت مي گيرد اگر به قيمت هاي 
ثابت محاس��به ش��ود كاهش پيدا كرده است. ضمن 
اينكه نسبت  آنها به توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا 
كرده اس��ت. نكته نخس��ت در مورد بودجه  1400 اين 
است كه درآمدهايي كه خيلي از آنها موهوم هستند و 
قطعا محقق نمي ش��وند وجود دارد. جاي��ي 317 هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده اما هم رديف مقابل 
آن، هزينه ها 637 ميليارد تومان است. دقيقا هزينه ها دو 
برابر منابع درآمدي است كه بسياري از آنها قابل تحقق 
نيست. افزايش فروش نفت از يك ميليون بشكه در سال 
1399 به 2.3 ميليون بشكه نفت به عنوان صادرات در 
نظر گرفته شده و بدين ترتيب درآمدي كه براي افزايش 
فروش نف��ت در نظر گرفته ش��ده 313 درصد افزايش 
دارد. برداش��ت از صندوق توس��عه مل��ي 150 درصد 
افزايش پيدا كرد كه...  ادامه در صفحه6

حسين راغفر

جزييات تجارت در نهمين ماه از سال 99 منتشر شد

تراز منفي تجاري تا پايان پاييز 
آموزش سهامداران تنها راه حل 
كاهش تاثير اخبار غير اقتصادي 

بر بازار سرمايه 

مجلس منتظر دولت
دولت منتظر مجمع تشخيص

دستگاه هاي خدمات شهري نسبت 
به رفع معضل بوي نامطبوع مسوولند 

شايعات 
عامل نوسان 

بورس

كليات بودجه 
رد مي شود؟

جورچين 
بوي بد 

پايتخت روي 
ميز مسووالن

آملي الريجاني  خبر داد

حسن روحاني: بهترين راه براي مبارزه با فساد تصويب لوايح معروف به FATF است

آغاز بررسي مجدد FATF در مجمع تشخيص

يادداشت-4

بودجه و دغدغه هاي سياسي
نگاهي به عملكرد اقتصادي 
توس��عه يافته  كش��ورهاي 
جه��ان نش��ان مي دهد كه 
امروز در ام��ر بودجه ريزي، 
واقعيت ه��اي اقتص��ادي و 
اس��تفاده از تجارب علمي، 
نقش��ي كليدي و تاثيرگذار 
دارند. با اس��تفاده از همين 
تجارب علمي، دولت ها به اين نتيجه رس��يده اند كه 
بايد به جاي اتكا ب��ه درآمدهاي ناپايدار، به س��مت 
منابعي بروند كه دسترسي به آنها قطعيت بيشتري 
دارد. تح��ت تاثي��ر چنين فضايي اس��ت ك��ه امروز 
ماليات ها بخش مهمي از درآمد كش��ورهاي توسعه 
يافته را به خود اختصاص مي دهند و به ان ترتيب در 
كنار عدالت اقتصادي و ب��اال بودن هزينه ثروتمندان 
نس��بت به طبقات كم درآمد، فش��ارهاي خارجي و 
تغييرات ناگهان��ي تاثير كمتري در ش��رايط آنها به 
وجود م��ي آورد.  در ايران ام��ا چنين موضوعي عمال 
اتفاق نمي افتد. ب��ا توجه به اينكه ما هرگز س��اختار 
ماليات س��تاني دقيقي را تعريف نكرده ايم، همچنان 
اتكا به نفت، نقشي كليدي در نظام بودجه ريزي كشور 
ايفا مي كند. در چنين بس��تري وقت��ي تحريم هايي 
علي��ه اقتصاد اي��ران رخ مي ده��د يا مثال با ش��يوع 
ناگهاني كرونا، قيم��ت جهاني نفت اف��ت مي كند، 
فشار اقتصادي شديدي بر دولت وارد مي شود كه ما 
بخش��ي از آنها را امروز در اقتصاد ايران مي بينيم. در 
بررسي هاي علمي، ش��ك و ش��بهه اي وجود ندارد. 
يعني ما نمي توانيم اميدوار باشيم كه همچنان اتكاي 
خود به نفت را ادامه دهيم و بطور همزمان، مشكالت 
اقتصادي كش��ور را ني��ز حل كني��م. ت��ا زماني كه 
اصالحات ساختاري در نظام بودجه ريزي رخ ندهد، 
همچنان اين مشكالت به جاي خود باقي خواهد بود. 
در كنار آن، با توجه به اينكه هرچه ميزان تصدي گري 
اقتصادي دولت ها كاهش يابد، بخش خصوصي توان 
فعاليت بيشتري خواهد داش��ت و در كنار آن، امكان 
مانور اقتصادي در بودجه ني��ز افزايش پيدا مي كند، 
دولت ها بايد اين مسير غلط طي ش��ده را نيز اصالح 
كنند. در ايران، بس��ياري از نهادهاي غيرسياس��ي 
و غيرانتفاع��ي همچن��ان از دولت پ��ول مي گيرند 
و مش��خص نيس��ت ميزان ارزش افزوده آنها چگونه 
محاسبه مي شود و چرا شرايط طوري تغيير نمي كند 
كه بتوان با استفاده از ظرفيت هاي داخلي اين نهادها 
درآمدزايي كرد تا ميزان وابس��تگي به بودجه دولتي 

كمتر شود؟! 
ما در ايران به دليل رشد بي حد و حصر بودجه جاري 
از بسياري از اولويت هاي كالن اقتصادي مانند توسعه 
زيرس��اخت ها و بودجه عمراني غافل شده ايم. به اين 
ترتيب ما هر سال حتي در صورتي كه به درآمد نفتي 
دسترسي پيدا كنيم نيز منابع حاصل از آن را صرف 
بودجه جاري و...  ادامه در صفحه7

علي اكبر نيكواقبال

يادداشت-2

يادداشت-3

بودجه و مطالبات مردم 

وضعيت سينوسي بازار سرمايه

ب��ا توج��ه ب��ه اي��ن واقعيت 
كه كميس��يون تلفي��ق تازه 
روند بررس��ي بودج��ه را آغاز 
كرده اس��ت، هن��وز نمي توان 
درب��اره رويكردهاي احتمالي 
كميسيون تلفيق در خصوص 
بودجه صحبت خاصي كرد و 
پيش بيني دقيق��ي را صورت 
داد. بنابراين آنچ��ه در خصوص بودج��ه 1400 مطرح 
مي شود، بيش��تر نظرات ش��خصي نمايندگان است. در 
اين ميان، هرچند ممكن است ديدگاه هاي متفاوتي در 
خصوص بودجه در ميان نمايندگان مجلس وجود داشته 
باش��د، اما همگي برروي اصالح س��اختار و ضرورت حل 
كردن مشكالت ريش��ه دار بودجه هم نظر هستند. يكي 
از ضرورت هاي اقتصادي كه بر اس��اس اسناد باالدستي 
كشور بايد به آن توجه مي شد، كاهش وابستگي بودجه 
از درآمدهاي نفتي اس��ت كه به اين ض��رورت در بودجه 
چندان توجهي نشده اس��ت. بر اس��اس اعداد و ارقام در 
بطن بودجه س��ال آينده بيش از 23 درصد وابستگي به 
نفت وجود دارد در حالي كه اين عدد در س��ال99 حدود 
10درصد است. در واقع دولت به جاي كاهش وابستگي 
بودجه به نفت نسبت به سال قبل بيش از دو برابر ميزان 
ادامه در صفحه7 وابستگي ها را افزايش داده است.  

بازار سرمايه در سه الي چهار 
ماهه نخست سال يك بازار 
اس��تثنايي به لح��اظ ايجاد 
بازدهي بود و عوامل اين نوع 
بازدهي بر كس��ي پوش��يده 
نيس��ت. زمان��ي ك��ه تمام 
اركان اقتصادي و سياس��ي 
از يك بازار و ميزان بازدهي 
آن صحبت مي كنند حجم عم��ده اي از نقدينگي در 
دوراني كه اغلب كسب و كارها تعطيل است به سمت 
و سوي بازار سهام روانه مي شود در نتيجه شاهد اين 
گونه رش��د در بازار س��رمايه بوديم و اين رشد حجم 
بااليي داش��ته در حدي كه با نزولي ك��ه اين روزها 
و ماه ها شاهد آن هس��تيم بازار سرمايه بيش از 190 
درصد بازدهي داشته است.  با شروع فصل پاييز شاهد 
نوس��انات در بازار س��رمايه بوديم، البته رشد و ثابت 
ماندن شاخص در محدوده يك ميليون و 600 هزار 
ناشي از افزايش ارزش بازارهاي كاموديتي و كااليي 
در حوزه جهاني اس��ت كه باعث ش��د بازار س��رمايه 
ايران نزول شديدي نداشته باشد و به سمت و سوي 
شاخص يك ميليون و 200 هزار واحد نزول نداشته 
ادامه در صفحه3  باشد.   

مصطفي طاهري

پيمان مولوي

آملي الريجاني رييس مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام از آغاز بررس��ي مجدد لوايح FATF در مجمع 
تش��خيص خبر داد و تاكيد ك��رد: »اعضاي مجمع 
فارغ از فضا س��ازي هاي مختلف از س��وي گروه ها 
و جريان هاي سياس��ي و در جهت مصالح و منافع 

مردم و كشور آن را بررسي خواهند كرد«.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، آمل��ي الريجان��ي رييس مجمع تش��خيص 
 FATF مصلحت نظام از آغاز بررس��ي مج��دد لوايح
در مجمع تش��خيص خبر داد و گفت: حسب ارجاع 
مقام معظم رهبري، بررس��ي مجدد اي��ن لوايح در 
دستور كار مجمع قرار گرفت و اعضاي مجمع فارغ از 
فضاسازي هاي مختلف از سوي گروه ها و جريان هاي 
سياسي و در جهت مصالح و منافع مردم و كشور آن 

را بررسي خواهند كرد.
آملي الريجاني در ابتداي جلس��ه روز چهارش��نبه 
صحن علن��ي مجمع، ب��ا تبري��ك والدت حضرت 
زينب)س( و روز پرس��تار و تبري��ك ميالد حضرت 
عيسي مس��يح )ع( با اعالم آغاز بررسي مجدد لوايح 
اف اي ت��ي اف در مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گفت: حس��ب ارجاع مق��ام معظم رهب��ري در پي 
درخواست رييس جمهور، نخستين جلسه مشترك 
كميسيون هاي مرتبط با اين موضوع روز سه شنبه 
)دوم دي ماه( در مجمع تش��خيص برگزار شد و اين 
جلسات و بعد هم جلس��ات صحن مجمع تا حصول 
نتيجه نهايي و دس��تيابي به آنچه مصلحت مردم و 

نظام اسالمي است، ادامه خواهد يافت.
رييس مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام تمامي 
گروه هاي سياسي و دلس��وزان كشور و انقالب را به 
پرهيز از فضاس��ازي و جهت دهي خاص نسبت به 
اين موضوع فراخواند و گفت: مردم عزيز كشورمان 
مطمئن باشند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با دقت تمام و برحسب مصالح كش��ور اين لوايح را 
بررس��ي خواهد كرد و به همه گروه هاي سياسي و 
كس��اني كه نگران اين موضوع هس��تند نيز توصيه 
مي كنيم ضم��ن پرهيز از فضاس��ازي هاي خاص و 
ربط دادن مس��ائلي همچون واكس��ن كرونا به اين 
موض��وع، ياريگر مجمع در بررس��ي اي��ن لوايح در 
فضايي كارشناسي و به دور از هياهو هاي رسانه اي 
باش��ند و اجازه دهند كه مجمع بر اس��اس وظيفه 
خود تمام جوانب قضيه از جمله مصالح اقتصادي و 

امنيتي را بررسي و نتيجه را اعالم كند.
آمل��ي الريجاني با تاكي��د بر اينكه »پ��س از اعالم 

نتيجه بررس��ي اين لوايح از سوي مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام چه آنها كه نتيج��ه را قبول دارند و 
چه آنها كه آن را قبول ندارند بايد نسبت به مصوبه 
مجمع تمكي��ن كنن��د« افزود: مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در بررس��ي هاي قبل��ي خود نيز اين 

موض��وع را با دقت و ب��دون هيچ گون��ه كوتاهي در 
دس��تور كار خود قرار داده بود و ع��دم اعالم نتايج 
آن بنابر مصالحي بود كه مقرر ش��د طبق آيين نامه 
مجم��ع، نظر ش��وراي محترم نگهبان م��الك قرار 

گيرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: 
مجمع تش��خيص در بررس��ي مجدد اين موضوع 
گزارش هاي مختلف، تحوالت يكساله اخير و ديگر 
جوانب اين مساله را لحاظ خواهد كرد و اميدواريم 
در نهايت نتيجه بررس��ي ها و نظر مجمع تشخيص 

مصلحت كشور و مردم عزيز را تأمين نمايد.
براس��اس اين گزارش در جلس��ه امروز مجمع و در 
ادام��ه بحث ها در خص��وص تدوين سياس��ت هاي 
كلي تأمين اجتماعي، گزارش كميس��يون علمي، 
فرهنگي و اجتماعي مجم��ع پيرامون وضع موجود 
در حوزه تأمين اجتماع��ي مطرح گرديد و تعدادي 
از اعضاء ديدگاه ها و پيش��نهادهاي خ��ود را مطرح 
كردند. ادامه بررس��ي ها در اين خصوص به جلسات 

آتي مجمع موكول گرديد.
اين در حالي است كه حس��ن روحاني روز گذشته 
در جلسه هيات دولت به اس��تقبال بررسي مجدد  
لوايح FATF  در مجمع تش��خيص رفت��ه و تاكيد 
كرد: يكي از راه ه��اي مبارزه با فس��اد همان چهار 
اليحه اي بود كه دو تاي آن تصويب شد و در دو تاي 
ديگر دستور رهبري راهگشاست. بهترين راه براي 
 FATF مبارزه با فس��اد تصويب لوايح مع��روف به

است؛ البته ممكن است بعضي ها خوششان نيايد.
اقتص��ادي  ازكارشناس��ان  بس��ياري  همچني��ن 
معتقدند ع��دم تصويب FATF باعث خواهد ش��د 
چنانچه امريكا به برجام نيز بازگ��ردد، ايران نتواند 
از فضاي تحريم خارج ش��ود. دوم اس��فندماه سال 
گذش��ته بود كه گروه وي��ژه اقدام مال��ي با صدور 
بيانيه اي از بازگرداندن نام ايران به ليس��ت س��ياه 
 CFT به دليل عدم پيوس��تن ب��ه دو كنوانس��يون
 FATF ،و پالرم��و خب��ر داد. بر اس��اس آن بياني��ه
به هم��ه كش��ورها توصيه ك��رد به اج��راي كامل 
اقدام هاي احتياطي در ارتباط با اي��ران بازگردند؛ 
توصيه اي ك��ه به اذعان بس��ياري از فعاالن تجاري 
و كارشناس��ان اقتصادي، حجم تجارت كشورمان 
را تحت تاثير منفي خود قرار داد. اين بيانيه در پي 
تاييد نظر منفي ش��وراي نگهبان مبني بر پيوستن 

ايران به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT بود.
اين روزها ماج��راي محدوديت در خريد واكس��ن 
  FATF كرونا ب��ه خاطر تحريم ه��اي اقتص��ادي و
محل جدل بس��ياري از مسووالن كش��ور شده، كه 
اميد مي رود با بررس��ي مجدد اين لوايح در  مجمع 
تشخيص و تصويب آن مش��كالت اقتصادي كشور 

در مسير حل شدن قرار بگيرد.

جزييات تج��ارت خارجي در نهمين ماه از س��ال 99 
اعالم ش��د. طبق آمار اعالم ش��ده از س��وي گمرك، 
110 ميليون تن ب��ه ارزش 52 ميليارد دالر مجموع 

صادرات و واردات ايران تا پايان سومين فصل از سال 
جاري است. مطابق آمار ارايه شده، ميزان صادرات 25 
ميليارد و 100 ميلي��ون دالر و واردات 26 ميليارد و 

۸00 ميليون دالر بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
تحليل داده هاي آماري نش��ان مي ده��د، در 9 ماهه 
سال گذشته حجم تجارت خارجي كشور 63 ميليارد 

و 736 ميليون دالر بوده كه سهم صادرات 31 ميليارد 
و 902 ميلي��ون دالر و واردات 31 ميلي��ارد و ۸36 

ميليون دالر بوده، كه...

فرآي��ند ب��ررس�ي 
FATF از روز گذش�ته 
در مجم�ع آغاز ش�ده 
اس�ت تا س�رانجام در 
خصوص اي�ن موضوع 
بح�ث و تب�ادل نظ�ر 
ش�ود. در واق�ع بع�د 
از ارج�اع نام�ه آق�اي 
رييس جمهوري خطاب به مقام معظم رهبري 
از دي�روز )سه ش�نبه( در مجمع تش�خيص 
مصلح�ت نظ�ام، كميس�يون مش�تركي 
تش�كيل ش�د و درباره اصل موضوع و نحوه 
رس�يدگي به موض�وع FATF، اعضا بحث و 
گفت وگو داشتند تا ابعاد پنهاني در خصوص 
موض�وع باقي نماين�د و مجم�وع داده هاي 
اطالعاتي مورد بررس�ي قرار بگي�رد. امروز 
)چهارش�نبه( هم در جلس�ه رسمي مجمع 
تش�خيص، آيت اهلل الريجاني رييس مجمع 
موضوع را مطرح كردند. بع�د از اين مرحله 
با س�ازو كارهايي كه در مجمع وج�ود دارد 
بايد منتظر بمانيم تا ابعاد و زواياي تخصصي 
موضوع ارزياب�ي ش�ود و در نهايت بهترين 
تصميم اخذ ش�ود. فعال موضوع به طور كلي 
طرح شده است. روز سه شنبه نيز مسووالن 
مرتبط با موضوع در نشس�ت مجمع حاضر 
ش�دند تا اطالع�ات الزم را در اختيار اعضا 
قرار دهن�د. هن�وز دقيقا نحوه رس�يدگي، 
زمان بن�دي رس�يدگي و ش�اخص هايي كه 
مجمع بر اساس آنها روند بررسي موضوع را 
پيگيري خواهد كرد، مش�خص نشده است. 
طبعا اطالع رساني به موقع از سوي دبيرخانه 
مجمع انجام خواهد شد و رسانه ها در جريان 
ابعاد و زواياي موضوع ق�رار خواهند گرفت. 

هرچند ممك�ن اس�ت برخ�ي ارزيابي ها و 
تحليل ها از سوي رسانه ها و تحليلگران در 
خصوص نحوه ورود مجمع به بررسي موضوع 
مطرح ش�ود و نتيجه گيري هايي ه�م ارايه 
شود، اما واقعيت آن است كه هنوز نمي توان 
پيش بيني خاصي درباره اين موضوع مطرح 
كرد. شخصا هم پيش بيني خاصي از نتيجه 
بررس�ي ها ندارم، ولي ب�دون ترديد مجمع 
تش�خيص با نهايت دقت، تمركز و بر اساس 
مصالح كش�ور موض�وع را بررس�ي خواهد 
كرد. ضمن اينكه ش�رايط جديدي كه بعد از 
تحوالت اخير بين المللي ايجاد شده ارزيابي 
و در روند بررسي ها مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. مكانيسم بررسي ها در مجمع به اين 
صورت است كه كميس�يون هاي تخصصي 
مجم�ع موضوع�ات را از جنبه هاي مختلف 
بررسي خواهند كرد و چنانچه اين ارزيابي ها 
مبتن�ي ب�ر س�ودمند ب�ودن اي�ن موضوع 
براي كشور باش�د مجمع به آن راي خواهد 
داد. چنانچ�ه ارزيابي هاي كميس�يون هاي 
تخصصي هم مبتني بر اين واقعيت باشد كه 
اين مصوبه سودمند نيست، مجمع به آن راي 
نخواهد داد. اينك�ه در حال حاضر بخواهيم 
پيش بيني در خص�وص س�رانجام موضوع 
داشته باش�يم، امكان پذير نيس�ت. چرا كه 
هر متغيري مي تواند رويك�رد كلي اعضاي 
مجمع را در خصوص موض�وع FATF دچار 
تغيير سازد. بنابراين بايد صبر كنيم تا اعضا 
به صورت جزيي وارد بررسي موضوع شوند 
تا بعد از نهايي شدن تصميمات در نهايت از 
طريق دبيرخان�ه اطالع�ات الزم در اختيار 

رسانه ها و عموم مردم قرار داده شود. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

 FATF توجه به تحوالت جديد در روند بررسي
يادداشت روز

مجيد انصاري



مجلس تا پايان سال، دو ماه زمان دارد تا بودجه 1400 
را بررس��ي و تصويب كند. هرچند با گذشت بيش از 
س��ه هفته از دريافت اليحه بودجه به نظر مي رسيد 
وضعيت كليات مش��خص ش��ود اما در عمل نه تنها 
تكليف كليات معلوم نيس��ت كه حتي احتمال آنكه 
مجلس با اصل طرح و برنامه دولت مخالفت كند نيز 

هر روز بيشتر مي شود.
با گذش��ت چند م��اه از آغاز به كار رس��مي مجلس 
يازدهم، به نظر مي رسد، همچنان اختالف نظرهاي 
سياسي ميان دو قوه، اصلي ترين بازيگر در مسير تعامل 
بهارستان و پاستور به شمار مي رود و با نزديك شدن 
به فصل انتخابات، اين اختالفات بيش از گذشته خود 
را نشان مي دهد. دولت روحاني به ماه هاي پاياني كار 
خود رسيده و بودجه اي را تحويل مجلس داده كه كمتر 
از نيمي از آن را اجرا خواهد كرد و ادامه آن در اختيار 
دولت سيزدهم خواهد بود. از اسفند ماه سال جاري 
ستاد انتخابات وزارت كشور، رسما آغاز به كار مي كند 
و به نظر مي رسد تا آن زمان، تكليف جناح بندي هاي 

انتخاباتي روشن تر خواهد شد.
مجلس در ماه هاي گذش��ته انتق��ادات فراواني را به 
وضعيت اقتصادي كش��ور و عملك��رد دولت در اين 
حوزه وارد كرده و با رسيدن به فصل بودجه ريزي، اين 
انتقادات به اوج خود رسيده است. دولت در طرح خود 
براي بودجه سال 1400 پيش بيني كرده درآمدهاي 
نفتي به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند و علت 
اين تصميم نيز اميد به لغو تحريم ها در ما هاي آينده 
بوده است. با اين وجود اما با توجه به اينكه هنوز بايدن 
كار خود را آغاز نكرده و در مس��ير بازگشت به برجام، 
ابهام��ات فراواني وجود خواهد داش��ت بس��ياري از 
كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به عملياتي 
بودن برنامه دولت، انتقادات فراواني را مطرح كرده اند.

ميزان انتقادات مطرح شده تا حدي افزايش پيدا كرده 
كه حتي تاييد كليات بودجه را نيز به ابهام رس��انده 
است. در مس��ير تصويب كليات، در روزهاي گذشته 
بحث هايي از برگزاري جلسات مشترك ميان دولت و 
مجلس براي رسيدن به جمع بندي در رابطه با بودجه 
نهايي شده و دو روز قبل رييس جمهور و رييس مجلس 
در جلسه اي مشترك به بررسي ابعاد مختلف قانون 
بودج��ه پرداختند. حاال خبرهايي كه از اين جلس��ه 
منعكس شده نشان مي دهد قاليباف خط و نشان هاي 

جديدي براي تاييد بودجه كشيده است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه 1400 با بيان اينكه 
در جلسه مش��ترك رييس جمهور و رييس مجلس 
كه با حضور رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس و 
اعضاي تيم اقتصادي دولت تشكيل شد، دو طرف بر 
ضرورت همكاري و تعامل بيشتر براي تصويب به موقع 
قانون بودجه 1400 تأكيد كردند، گفت: در اين جلسه 
رييس مجلس با بيان اين نكت��ه كه اليحه تقديمي 
دولت در چارچوب اصالحات ساختاري موردنظر مقام 
معظم رهبري نيست، تأكيد كرد كه تصويب كليات 

اليحه تقديم��ي دولت در مجلس، من��وط به اعمال 
تغييرات اساسي در آن است. بحريني اضافه كرد: در 
اين جلسه آقاي قاليباف تصريح كرد كه الزمه اين كار، 
هماهنگي تنگاتنگ تيم اقتصادي دولت با كميسيون 
تلفيق بودجه براي دستيابي به راهكارهاي مناسب رفع 
كسري تراز عملياتي بودجه است.نماينده مردم مشهد 
و كالت در مجل��س افزود: در اين جلس��ه با موافقت 
رييس جمهور و رييس مجلس شوراي اسالمي مقرر 
شد كارگروه مشترك مجلس و دولت براي همفكري 
درب��اره نحوه بازنگري در بودج��ه و اعمال اصالحات 

ساختاري موردنياز در آن، تشكيل شود.

   نقش اف اي تي اف در اقتصاد ايران
جداي از ابهامات و مش��كالتي كه در مسير تصويب 
بودجه مطرح شده، دولت نيز خواسته هاي خود را دارد. 
نخستين خواسته دولت، فراهم شدن مقدمات الزم در 
داخل كشور براي كاهش تحريم ها و بازگشت به برجام 
است. ايران در طول سال هاي گذشته به دليل خروج 
امريكا از برجام، تحت فشار س��نگين تحريم ها قرار 
گرفته و به دنبال عدم اجراي تعهدات برجامي از سوي 
كش��ورهاي اروپايي، ميزان اجراي تعهدات برجامي 
خود را نيز به ش��دت كاهش داده اس��ت.با اين وجود 
دولت ايران باره��ا اعالم كرده كه در صورتي كه تمام 
طرف هاي برجام به اين توافق بازگردند و به تعهدات 
خود عمل كنند، مشكلي براي اجراي تعهدات خود 

نخواهد داشت و رييس جمهوري گفته كه اجازه تعلل 
و تاخير در لغو تحريم ها را نمي دهد. در ادامه اختالف 
نظرها ميان مجلس و دولت، چند هفته قبل، مجلس 
طرحي را تصويب كرد كه در چارچوب آن، در صورت 
لغو نشدن تحريم ها، ايران آماده خروج از پروتكل هاي 
منع گسترش سالح هاي هس��ته اي نيز خواهد بود، 
طرحي كه دولت اعالم كرد كه با آن مخالف است اما با 
توجه به الزام قانوني آن را اجرا مي كند.در كنار برجام، 
موضوع تصويب نش��دن اف اي تي اف نيز به معضلي 
جديد تبديل شده است. مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، چندي قبل با تصويب اين لوايح مخالفت كرد، 
موضوعي كه ايران را در فهرس��ت سياه اف اي تي اف 
قرار داد و در كنار تحريم ها، تبادالت بانكي كشور را با 

محدوديت هاي جديدتري نيز مواجه كرد.
در ش��رايطي كه حدود يك ماه به آغاز به كار رسمي 
بايدن در امريكا باقي مان��ده و رييس جمهور جديد 
امري��كا وعده ك��ه تحريم ها را متوق��ف خواهد كرد، 
در صورت��ي ك��ه اين لواي��ح تصويب نش��ود، باز هم 
محدوديت هايي باقي خواهد ماند. در روزهاي گذشته 
مقامات مختل��ف دولتي بار ديگر از لزوم تصويب اين 
لوايح س��خن گفته اند و با توجه به انتشار خبري كه 
مقام معظم رهبري با تمديد مهلت بررسي اين لوايح 
در مجمع تش��خيص مصلحت نظام مقامات دولتي 
اميدوارند كه در صورت بررس��ي مج��دد، اين بار اين 
لوايح تصويب شود و در كنار موضوع تحريم ها گشايش 

جديدي نيز در اين حوزه رخ دهد.ربيعي سخنگوي 
دولت چند روز قبل درباره اظهارات اخير علي مطهري 
درباره خريد واكس��ن كرونا و ارتباط آن با FATF نيز 
گفت: در مورد واكس��ن قباًل همكاران من در وزارت 
بهداش��ت توضيحات مفصلي ارايه دادن��د، در مورد 
انتقال پول بنابر قوانين تحريم و قواعد FATF چندين 
مرحله انتقال پول با مشكل مواجه شد و با موانعي رو 
به رو بوديم. بطور كلي نپيوستن به FATF آثار خود 
را نش��ان خواهد داد قبال نيز دولت ديدگاه خود را در 
اين زمينه اعالم كرده بود.وي اضافه كرد: اميدواريم 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه بحث 
كنيم و آنچه به مصلحت كشور است را بتوانيم تأمين 
كنيم.هرچند گمانه زني ها نشان از آن دارد كه حتي 
در صورت نهايي نشدن تصويب اين لوايح، امكان خريد 
واكسن كرونا و وارد كردن آن به ايران در ماه هاي آينده 
وجود خواهد داشت اما قرار گرفتن در فهرست سياه، 
به معني دشوار شدن تعامل با بانك هاي بين المللي 
است كه براي اقتصاد ايران مضر خواهد بود. در روزهاي 
گذشته صحبت هاي مقامات دولتي از نشان از آن دارد 
كه آنها آماده نرمش در برابر خواسته هاي مجلس در 
اليحه بودجه هس��تند اما اينكه اساسا خواسته هاي 
نمايندگان تا چ��ه ميزان مورد تاييد دولت باش��د و 
مسائلي مانند تحريم و اف اي تي اف چه سرنوشتي پيدا 
كنند، ابهامات خاص خود را دارد و فعال اين ابهام حول 

محور كليات بودجه مي گردد.
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واكنش جنتي
به صحبت هاي رييس جمهور

دبير ش��وراي نگهبان گفت: من در تعجبم چرا در اين 
شرايط كه به دليل سوءتدبيري هاي برخي مسووالن 
مردم با مشكالتي همچون گراني و تورم مواجه هستند، 
آق��اي رييس جمهور اظهارات خالف قانون اساس��ي 
عليه شوراي نگهبان مطرح مي كنند.به گزارش پايگاه 
اطالع رساني شوراي نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي دبير 
شوراي نگهبان صبح ديروز )۳ دي 1۳۹۹( در نطق پيش 
از دستور خود در جلسه اين شورا با توصيه به همگان 
براي خواندن و عمل كردن به كتاب چهل حديث امام 
خميني)ره( گفت: اخيرا توفيق شد براي چندمين بار 
چهل حديث امام خميني را بخوان��م و در آن تدقيق 
كنم. يكي از گناهان بزرگي كه در اين كتاب بحث شده 
و آثار و تبعات سنگيني دارد، غيبت كردن است.وي با 
بيان اينكه در شرايط كنوني اين گناه كبيره  »نيمه رايج 
شده« افزود: طبق روايت اگر كسي مرتكب اين گناه شود 
اعمال خوبش به فرد غيبت شونده مي رود و اعمال شر 
غيبت شونده به فرد غيبت كننده منتقل مي شود؛ از اين 
رو همگان بايد مراقب باشيم كه آلوده به گناهان مختلف 
به ويژه غيبت نشويم.جنتي در بخش ديگري از سخنان 
خود با تاكيد بر اينكه متاس��فانه در سخنان برخي از 
مسووالن همچنان بحث مذاكره با امريكا ديده مي شود، 
گفت: پس از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري در 
امريكا، اختالفات و شكاف هاي عميق و قديمي در اين 
كشور روز به روز افزايش پيدا كرده و موجب آبروريزي 
آنها شده؛ و با وجود كينه توزي هاي سران رژيم امريكا 
عليه مردم خوب كش��ورمان، عجيب است كه عده اي 
همچنان بر طبل مذاكره با امريكا كه سراس��ر درگير 
مشكالت خودش است، مي زنند.وي گفت: همان طور 
كه بارها رهبر معظم انقالب فرمودند، عالج مشكالت 
كش��ور، در توجه و تكيه بر ظرفيت هاي داخلي است 
كه اميدواريم مسووالن به جاي نگاه به خارج كشور، به 
خود آمده و ظرفيت هاي عظيم داخلي را فعال كنند.

دبير شوراي نگهبان در بخش سوم سخنان خود با ابراز 
تاسف از اظهارات نادرست و حاشيه ساز رييس جمهور 
درباره مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان تاكيد 
كرد: من در تعجبم چرا در اين شرايط كه به دليل سوء 
تدبيري هاي برخي مسووالن مردم با مشكالتي همچون 
گراني و تورم مواجه هستند و همه بايد جهت رفع آنها 
بكوش��ند، آقاي رييس جمهور اظهارات خالف قانون 
اساسي عليه شوراي نگهبان مطرح مي كنند كه اصال در 
شأن ايشان نبود.وي تاكيد كرد: شوراي نگهبان بر اساس 
نص صريح قانون اساسي به وظايفي كه بر عهده اش قرار 
گرفته شامل تطبيق مصوبات با شرع مقدس و قانون 
اساسي، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي عمل 
مي كند.جنتي در خاتمه سخنان خود ابراز اميدواري 
كرد كه مسووالن آرامش كشور را به هم نزنند و به وظايف 

قانوني خود عمل كنند. 

تغييرات، ساختار بودجه 
را بر هم نريزد

رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينكه بناي دولت 
در مورد بودجه در پي تعامل با مجلس اس��ت، گفت: 
تغييرات بودجه تا جايي مي تواند انجام شود كه شاكله 
بودجه را به هم نزند.به گزارش ايسنا، محمود واعظي 
در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در پاسخ به سوالي 
درباره موضع دولت نسبت به اصالح قانون انتخابات 
رياس��ت جمهوري در مجلس اظهار كرد: جناح هاي 
سياسي مختلف درباره آنچه در مجلس بحث مي شود 
نظرات متفاوتي دارند. البته قانون هنوز به تصويب نهايي 
نرسيده است. دولت ممكن است با چند بند آن موافق يا 
مخالف باشد، ولي چون هنوز به تصويب نهايي نرسيده 

است نمي توانيم درباره كل آن نظر دهيم.
وي ادام��ه داد: با اين حال بايد قانون به گونه اي اصالح و 
بازنگري شود كه هر كسي بدون آمادگي و بدون داشتن 
شرايط الزم نام نويسي نكند. قانوني كه در حال بررسي 
است، مشكالت يا محدوديت هايي ممكن است ايجاد 
كند، اما بايد صبر كنيم تا اين قانون به اتمام برسد و سپس 
درباره آن اظهارنظر كنيم.وي درباره مباحثي كه درباره 
نظارت نمايندگان بر وزرا مطرح مي شود، خاطرنشان 
كرد: رشته تحصيلي رييس جمهور حقوق بوده و 20 سال 
هم نماينده مجلس بوده است و اگر صحبتي مي كند با 
استفاده از قانون اساسي نظرات خود را مطرح مي كند 
نه سليقه شخصي.وي با بيان اينكه سوال از وزرا، استيضاح 
و تحقيق و تفحص از حقوق مجلس است، خاطرنشان 
كرد: با اين حال نظارت بر كار وزرا وظيفه رييس جمهور 
است. البته بازرسي كل كشور هم وظايف نظارتي دارد كه 
به آن احترام مي گذاريم ولي در قانون اساسي نيست كه 
رييس يا نايب رييس مجلس يا هر نماينده اي شخصا وزير 
را بخواهد و بر رفتار او نظارت كنند يا در سفرهاي استاني 
بگويد براي نظارت بر پروژه ها آمده است. آنها كه چنين 
اعتقادي دارند بايد بگويند در كدام بند قانون اساسي اين 
نظارت وجود دارد.رييس دفتر رييس جمهور در ادامه 
درباره جلس��ه مش��ترك دولت و مجلس براي بررسي 
بودجه گفت: جلسه بس��يار خوبي برگزار شده است و 
رييس مجلس و رييس كميسيون تلفيق نظرات خود را 
در جلسه مطرح كردند. از طرف دولت هم رييس سازمان 
برنامه و بودجه و وزرا مس��ائل خود را بيان كردند. الزم 
بود در يك محيط دوستانه و صميمي تبادل نظر انجام 
شود. سازمان برنامه و بودجه و كميسيون تلفيق براساس 
شرايط جلسه كه مبني بر تعامل و همكاري بود، درباره 
بودجه بيشتر تبادل نظر مي كنند و روز شنبه سازمان 
برنامه، وزير نفت، وزير اقتص��اد و رييس بانك مركزي 
مباحث مختلف درباره بودجه را به مجلس خواهند گفت. 
واعظي در پاسخ به سوالي درباره گنجاندن سند 20۳0 
در بودجه تصريح كرد: سياست دولت و وزارت آموزش و 
پرورش اين است كه سند 20۳0 از برنامه هاي ما حذف 
شود، اما وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان برنامه 
و بودجه در جريان اين مساله نبوده و تعجب كردند كه 
بخشي از اين سند در سند پشتيبان بودجه آمده بود كه 
اميدوارم اين اشتباه سهوي باشد، ولي حتما با فردي كه 

اين كار را كرده است برخورد مي شود.

مخالفت نمايندگان
با ارز 4200 توماني

نماينده مردم بناب در مجلس با اشاره به نحوه مواجهه 
مجلس ب��ا بودجه گف��ت: روند كلي بررس��ي بودجه 
1400 كه در كميس��يون تلفيق آغاز ش��ده، نيازمند 
دقت و توجه ويژه اس��ت. در واقع سرنوش��ت اقتصاد و 
معيشت كش��ور در س��ال آينده در گرو دقتي است كه 
امروز در فرايند بررس��ي بودجه انجام مي شود. در كل 
به نظر مي رسد پايه هاي منابعي كه براي بودجه در نظر 
گرفته شده، سست و متزلزل است. از جمله موضوعاتي 
كه اغلب كارشناسان بر روي آن تاكيد مي كنند، بحث 
فروش 2ميليون و ۳00هزاربشكه نفت يا مساله واگذاري 
سهام شركت هاي دولتي و استفاده از آن براي هزينه هاي 
جاري است. سهم ماليات در بودجه، موضوع فروش سلف 
نفتي و...نيز از ديگر موارد انتقادي از بودجه است.باقري 
در پاسخ به اين پرسش كه براي عبور همراه با سالمت 
بودجه از نظام بررسي هاي جامع چه مواردي بايد مورد 
توجه قرار بگيرد؟ گفت: برخالف برخي اظهارنظرهاي 
تند كه در خصوص بودج��ه صورت مي گيرد، معتقدم 
مجلس و دولت بايد به يك درك مشترك در خصوص 
بودجه برسند و بعد روند بررسي و تصويب بودجه پيگيري 
شود. جدا از اينكه آيا نمايندگان كليات طرح را قبول يا رد 
مي كنند، هر تصميمي كه براي اصالح يا پذيرفتن كليات 
بودجه اخذ مي شود، بايد مبتني بر اين اصل دنبال شود 
كه به هر حال، نظرات و مطالبات دولت به عنوان مجري 
بودجه مهم و كليدي است. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس يادآور ش��د: بعد از تصوي��ب كليات در صحن، 
مجلس با هم��كاري دولت و س��ازمان برنامه و بودجه 
مي تواند اصالحات مورد نظر را صورت دهد. در غير اين 
صورت با دامنه وسيع انتقاداتي كه انجام مي شود بعيد 
مي دانم، بودجه به سالمت از مجلس عبور كند. از سوي 
ديگر در صورت راي منفي نمايندگان به بودجه، دولت 
ممكن اس��ت فرايند اصالح بودجه را كنار بگذارد و به 
سمت بودجه هاي مقطعي حركت كند. البته بودجه هم 
بايد واقعي باشد.طبيعي است زماني كه صادرات نفت در 
سال۹۹كمتر از 1ميليون بشكه است، پيش بيني فروش 
بيش از 2ميليون و ۳00هزار بشكه نفت در 1400 براي 
نمايندگان پذيرفتني نيس��ت.باقري در پاس��خ به اين 
پرسش كه بررسي هاي تحليلي، حاكي از تداوم تخصيص 
ارز4200 توماني در بودجه 1400است، رويكرد مجلس 
در اين خصوص چيست؟ گفت: جالب است در شرايطي 
كه طي ماه هاي اخير اكثر نمايندگان، كارشناسان و حتي 
مس��ووالن دولتي در خصوص حذف ارز4200 توماني 
صحبت كرده اند، ب��از هم دولت در بطن بودجه 1400، 
بيش از 8ميلي��ارد ارز 4200 توماني براي واردات اقالم 
اساسي گنجانده اس��ت. اما هنوز مشخص نشده است 
دولت بر اساس چه مبنايي چنين تخصيص هاي مخربي 
را برنامه ريزي كرده است. ضمن اينكه هنوز رويكرد نهايي 
مجلس در اين زمينه مشخص نيست.نماينده مردم بناب 
در مجلس گفت: اگر نمايندگان و مجريان كشور قصد 
دارند تا منافذ س��ودجويي، رانت و اختالس را در فضاي 
اقتصادي و تجاري كشور ببندند، بايد ارز 4200 توماني 
از بودجه حذف ش��ود. در واقع بايد اجازه داده شود تا در 
يك فرايند تدريجي، بازار نرخ واقعي ارز را اس��تخراج و 
آن را تثبيت كند. وظيفه نهادهاي مسوول در اين ميان 
نظارت و پااليش بازار از رويكردهاي سوداگرانه و رانتي 
است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين گفت: 
بر اين اساس معتقدم چنانچه منابع برآمده از ارز ترجيحي 
به جاي واردات، صرف رشد برنامه هاي تامين اجتماعي 
فراگير شود، دستاوردهاي بسيار افزونتري نصيب اقتصاد 
و معيشت كشور خواهد شد. ضمن اينكه از اين منابع قابل 
توجه براي عمران، آباداني و طرح هاي توسعه اي مناطق 
مختلف از جمله ناطق محروم و مرزي بهره برد. از سوي 
ديگر با شناسايي محرومان واقعي و حمايت حداكثري از 
آنان مي توان جهت گيري هاي كلي بودجه را در راستاي 
حمايت از اين اقش��ار برنامه ريزي كرد.باقري در پايان 
خاطرنش��ان كرد: به نظرم در صورت تصويب دوباره ارز 
4200 توماني در بودجه 1400، بستر براي فساد، رانت 
و سودجويي در اتمسفر كلي اقتصاد شكل مي گيرد. در 
واقع با تصويب اين اي��ده مخرب، مجلس و دولت بطور 
قانوني بستر الزم براي سوداگري و ويژه خواري در اقتصاد 
را فراهم كرده اند. كميس��يون اقتصادي مخالف جدي 
ارز 4200 توماني است و ساير نمايندگان نيز با توجه به 
خسارات فزاينده ارز ترجيحي از ضرورت حذف آن سخن 
مي گويند. بنابراين به نظرم حذف ارز 4200توماني در 
بودجه سال آينده محتمل و حتي قطعي است، اما اينكه 
آيا اين موضوع به ايجاد نظام تك نرخي ارز ختم مي شود، 

هنوز مشخص نيست.

نبايد سياست ما را از اقتصاد دور كند
نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه سياست نبايد ما را از اقتصاد دور 
كند، گفت: بازي هاي سياسي متعلق به سياستمداراني 
است كه گرسنگي نكشيده اند و شرمنده فرزندان خود 
نشده اند چرا كه سياست برايشان رانت اقتصادي داشت.

مجتبي بخش��ي پور در نطق ميان دستور خود اظهار 
كرد: تحريم ها در شرايط مردم ايران بي تاثير نيستند 
اما زالوصفتان داخلي با سوءاستفاده از تحريم ها زندگي 
را چنان براي مردم س��خت كرده اند كه عش��ق و اميد 
به زندگ��ي براي مردم از بين رفته اس��ت. مردم زير بار 
مشكالت معيشتي در رنج هستند و وضعيت شان روز 
به روز سخت تر مي شود.نماينده مردم اسالم آباد غرب و 
داالهو در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: بسياري از 
مردم توان تهيه روزمره زندگي خويش را ندارند بسياري 
از كارمندان زندگي را به سختي مي گذرانند واي به حال 
كارگران، بيكاران و طبقات ضعيف و اقشار آسيب پذير 
جامعه.نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس 
شوراي اسالمي ضمن تاكيد بر اينكه سياست نبايد ما را از 
اقتصاد دور كند، گفت: نياز ملت ما توسعه، عمران، ايجاد 
زيرساخت و اشتغال است. بازي هاي سياسي متعلق به 
سياستمداراني است كه تا به حال شرمنده فرزندانشان 
نشده اند و گرسنه نش��ده اند چرا كه سياست براي آنها 

رانت هاي اقتصادي به همراه آورده است.

مجلس منتظر دولت، دولت منتظر مجمع تشخيص

رييس جمهور: 

كلياتبودجهردميشود؟

نگران واكسن كرونا  نباشيد
رييس جمهور گفت: درباره واكس��ن كرونا كارها در 
حال انجام است و به مردم بشارت مي دهم كه بانك 
مركزي و وزارت بهداش��ت همه ت��وان خود را به كار 
گرفتند و برنامه ريزي كرده اند. هم واكسن خارجي در 
اختيار مردم قرار مي گيرد و هم اميدواريم در ماه هاي 
آينده واكس��ن داخلي به توليد برسد و در اين زمينه 

براي مردم نگراني نخواهد بود.
روحان��ي  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمين 
رييس جمهور در جلسه روز )چهارشنبه ۳ دي( هيات 
دولت اظهار كرد: يكي از راه هاي مبارزه با فساد همان 
چهار اليحه اي بود كه دو تاي آن تصويب شد و در دو 
تاي ديگر دستور رهبري راهگشاست. بهترين راه براي 
مبارزه با فساد تصويب لوايح معروف به FATF است؛ 

البته ممكن است بعضي ها خوششان نيايد.
وي ادامه داد: يكي از مسائل مهمي كه دولت از ابتدا به 
دنبال آن بوده و تا پايان آن را ادامه خواهد داد مبارزه با 
فساد و شفافيت است. كافي است محققان كار دولت 
در اين زمينه را با گذش��ته مقايسه كنند. اولين كار 
بزرگ ما ايجاد فضاي مجازي مناسب هم براي كسب 
و كار و هم براي اطالعات بود. مثل همين بودجه اي كه 
مي بينيد در همان روزي كه تقديم مجلس مي شود 
در اختيار كل مردم هم قرار مي گيرد. شفافيت امروز 
اين است كه بتوانيم همه فعاليت هاي اقتصادي را از 
طريق فضاي مجازي و دولت الكترونيك انجام دهيم.

رييس جمهور در ادامه تأكيد كرد: راه مبارزه با فساد 
ش��فافيت اس��ت تا همه مردم همه چي��ز را بدانند و 
بتوانند نقد كنند. در زمينه دولت الكترونيك تالش 
اين است كه اين موضوع رشد پيدا كند ضمن اينكه 
در سامانه هاي تجارت، حمل و نقل، ماليات و انبارها 
تحول بزرگي ص��ورت خواهد گرفت. مردم در آينده 
نزديك اطالعات كاالها از روي كش��تي تا انبارها را 

مستقيما خواهند ديد.
روحاني اضافه كرد: موضوع ديگر در مبارزه با فس��اد 
مبارزه با موسسات مالي غيرمجاز بود كه در اين زمينه 
دولت هزينه سنگيني متحمل شد تا اين موسسات 
را ببندد. كار دوم ادغام بانك هاي نيروهاي مس��لح 
است كه بسيار مهم بود تا اين بانك ها شرايط بهتري 

پيدا كنند.
وي همچنين گفت: شرايط مالي شفاف تر و روشن تر 
راه مطمئن تري براي اقتصاد و صلح و براي همه مردم 

 به وجود خواهد آورد. ان ش��اءاهلل ما هم همه اهداف 
مد نظرمان از مبارزه با فس��اد تا چابك سازي دولت، 
مقابله با كرونا، وضعيت معيش��ت مردم، رونق توليد 
و مبارزه ب��ا تحريم ها را تا روز آخر ب��ا كمك مردم و 

ارشادات رهبري ادامه مي دهيم.
رييس جمهور ب��ا بي��ان اينكه كاهش آث��ار جنگ 
اقتصادي و پايان بخشيدن به تحريم ظالمانه از ديگر 
مسائل مهم دولت است، تأكيد كرد: ما هر روزي كه 
بتوانيم اين تحريم را بش��كنيم، يعني صهيونيسم، 
ارتجاع و تندروها را شكس��ت داده ايم. هر روزي كه 
صهيونيس��ت ها، مرتجعين و تندروهاي امريكايي 
پشت ش��ان به خاك ماليده ش��ود براي ما پيروزي 
اس��ت.وي اضافه كرد: آنها كه مي گويند حاال تحريم 
 باشد يا نباشد يا دو روز و سه روز عقب تر بيفتد حتما 
وضع شان خوب است ولي فش��ار اصلي روي مردم 
است كه هر روز در حال تحمل اين فشار هستند. البته 
بعضي ها اصرار دارند كه امريكا را تطهير كنند و بگويند 

امريكا خيلي خوب است و دولت بد است.
وي همچنين يادآور شد: ما دو موجود مجنون داشتيم 
كه به مردم ما جنگ تحميل كردند؛ يك مجنون صدام 
بود و مجنون ديگر ترامپ. آن يكي جنگ نظامي و اين 
يكي جنگ اقتصادي را به مردم ما تحميل كردند. در 
جنگ نظامي ما دست به دست هم متحد و يك صدا 
ش��ديم تا به پيروزي رسيديم و روزي كه آن مجنون 

به دار آويخته شد پيروزي نهايي را ديديم.
روحان��ي ادامه داد: سرنوش��ت ترامپ ه��م بهتر از 
سرنوشت صدام نخواهد بود. ديديم ملت ما آنهايي را 
كه با غرور به دنبال شكستن ما بودند شكست دادند. 
ما نگذاش��تيم آنها در اين جنگ اقتصادي به هدف 
شان برسند. همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند 
نبايد بگذاريم تحريم ها اثر بگذارد و بايد اثرش را كم 
كنيم. بزرگ ترين كاهش اثر اين تحريم ها اين بود كه 
نگذاشتيم تحريم ها به هدف اصلي شان برسند. هدف 
اصلي اين بود كه نظام را بشكنند و به خيال خودشان 
در همان سال ۹7 مي خواستند پايان نظام را جشن 
بگيرند.وي افزود: آنها شكست خوردند و منزوي شدند 
و هر وقت كه به س��ازمان ملل آمدند حتي دوستان 
سنتي شان از جمله اروپايي ها با آنها همراهي نكردند. 
ما نگذاش��تيم تحريم ها به هدف اصلي خود برسند. 
البت��ه اين تحريم ها مردم ما را بس��يار آزار داد و بايد 

همچنان اثرش را كم كنيم. اينكه مردم در فعاليت ها 
حضور دارن��د يعني كاه��ش آثار تحريم ها. رش��د 
اقتصادي امسال و افزايش توليد معني اش اين است 
كه آثار تحريم ها را كاهش داديم و حركت هاي ديگر 
اقتصادي و افتتاح ها اين واقعيت را به ما نشان مي دهد 
چرا كه در كنار معيشت و سالمت مردم هدف ديگر 
ما رونق توليد است و شاهد هستيم كه در زمينه هاي 
مختلف حركات خوبي ش��روع شده، از شركت هاي 
دانش بنيان گرفته كه فعال تر شدن سرمايه گذاري ها 

كه دارند در مسير رشد قرار مي گيرد.
رييس جمهور با بيان اينكه روابط ايران با همسايه ها 
و كشورهاي دنيا رو به افزايش است، عنوان كرد: در 
جنگ قره ب��اغ ديديم كه مرزهاي م��ا كه در اختيار 
افرادي كه آنها را اش��غال كرده بودند بود، آزاد ش��د 
و در اختي��ار آذربايجان قرار گرف��ت. بهبود روابط با 
آذربايجان اولين اثر آن بود و ما توانس��تيم در س��د 
خداآفرين به نتيجه برسيم. مي توانيم در اين سد از 
برق و آب راحت تر استفاده كنيم و 120 هزار هكتار 

از اراضي ما را مشروب مي كند.
وي ادامه داد: در راه آهن و تحركات ترانزيتي هم آثار 
مثبتي داش��ته و خواهد داشت. ما در شرق تحوالت 
خوبي داشتيم و براي اولين بار با ريل وارد افغانستان 
ش��ديم كه اين مسير به هرات مي رسد و بعد از آن به 
مزارشريف و آسياي مركزي و ازبكستان هم خواهد 
رسيد. در جنوب شرق هم حركت خوبي شروع شد و 
با پاكستان دو مسير باز شد. مرز ريندان فعال شد و مرز 
پيشين هم فعال خواهد شد. در كل روابط ما در غرب 
و شرق و شمال و جنوب به خوبي ادامه پيدا مي كند.

رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به جلس��ه ديروز درباره بودجه اظهار كرد: ما 
ديروز در زمينه بودجه جلس��ه اي با رياست محترم 
مجلس، رييس كميس��يون تلفيق و اعضاي هيات 
همراه رييس مجلس با معاون اول، رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه و تعدادي از وزرا داش��تيم و بحمداهلل 

با مباحثي كه مطرح شد نظرات به هم نزديك شد.
وي ادامه داد: در جلس��ه ديروز در بسياري از موارد، 
نظرات مشتركي داشتيم و در برخي موارد كه مورد 
بحث و س��وال بود به جمع بندي خوبي رسيديم كه 
اميدواريم با حضور س��ازمان برنامه در كميس��يون 
تلفيق، بودجه را در زمان مناسب با تصويب نمايندگان 

محترم دريافت كنيم و براي سال آينده برنامه ريزي 
مناسبي داشته باشيم.

رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با بيان اينكه در زمينه كرونا در برخي رسانه ها اظهار 
نگراني ش��ده اس��ت، تصريح كرد: درباره كرونا هيچ 
نگراني براي آينده چه براي توليد واكسن و چه براي 
تهيه واكسن نداريم. ما پا به پاي دنيا در زمينه مقابله 
با اين ويروس پيش رفتيم و حركت ما نسبت به برخي 
كشورها مناسب تر بود. موج سوم كرونا در هفته هاي 
گذشته كنترل شد و حدود 50 درصد فوتي ها كاهش 
يافت.روحاني ادامه داد: درباره واكسن هم كارها در 
حال انجام شدن است و به مردم اين بشارت را مي دهم 
كه بانك مركزي و وزارت بهداشت همه توان خود را 
ب��ه كار گرفتند و برنامه ريزي كرده اند. هم واكس��ن 
خارجي در اختيار مردم قرار مي گيرد و هم اميدواريم 
در ماه هاي آينده واكسن داخلي به توليد برسد و در 

اين زمينه براي مردم نگراني نخواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه يكي از اهداف آغازين دولت كه 
امسال دولت بيشتر به دنبال آن است موضوع سالمت 
مردم است، خاطرنشان كرد: به بخش سالمت توجه 
ويژه اي ش��ده بطور مثال در اي��ن مدت توان و تخت 
بيمارس��تاني ما دو برابر و تخت ه��اي قديمي بطور 
كامل بازسازي ش��ده است. توانمندي سالمت ما در 
اين دولت دو برابر كل تاريخ ايران خواهد بود كه اين 

از افتخارات ما است.
وي اضافه كرد: در آي س��ي يو توان م��ا همين االن 
بيش از دو برابر است. يعني هر مقدار تخت آي سي يو 
كه در سال ۹2 داش��ته ايم االن بيش از دو برابر شده 
است. اگر 45 هزار تخت داشته ايم االن بيش از ۹ هزار 
تخت آي سي يو در اختيار داريم. در توانمندي هاي 
تجهيزاتي هم شركت هاي دانش بنيان ما بحمداهلل در 
حال توليد هستند. در بخش داروسازي همين طور 
و در بخش تربيت استاد، پزشك، متخصص و پرستار 
هم پيشرفت خوبي داشته ايم و بسيار خوشحاليم كه 
توانستيم به همه پرس��تاران در روز پرستار بشارت 
دهيم كه دريافتي آنها نس��بت به يك سال گذشته 
بيش از دو برابر شده است. يعني آنچه يك سال پيش 
دريافت مي كردند االن بيش از دو برابر ش��ده است و 
اگر از ابتداي دولت بخواهيم حس��اب كنيم بيش از 

شش برابر شده است.



بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه تصويب 
لوايح چهارگان��ه مي تواند به كاهش هزينه مبادله، ارتباط 
بهتر تجاري و بانكي كمك كند و از جمله در تهيه بسياري 
از كاالهاي مورد نياز مردم و واكس��ن كرونا و... موثر باشد 
اما اين اقدامات به تنهايي كافي و راهگش��ا نيس��ت و اگر 
سوء مديريت هاي موجود رفع نشود، نمي تواند به تهيه به 
موقع واكس��ن كرونا و كاالهاي اساس��ي كمك كند. علي 
ربيعي س��خنگوي دولت روز گذش��ته در پاسخ به سوالي 
درباره برخي اظهارات مطرح شده درباره »مشكالت عدم 
پيوستن به FATF براي خريد واكسن و نقل و انتقال پول« 
گفت: در مورد واكسن قباًل همكاران من در وزارت بهداشت 
توضيحات مفصلي ارايه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر 
قوانين تحريم و قواعد FATF چندين مرحله امكان انتقال 
پول با مشكل مواجه شد و با موانعي روبه رو بوديم. به طور 
كلي نپيوستن به FATF و در ليست سياه قرار گرفتن آثار 
خود را بر تراكنش هاي مالي و تأمين مالي نشان داده است 
و حتي در مواقعي هم كه تحريم مانع نمي شود متأسفانه 
FATF اي��ن بهانه را ايجاد مي كند.وي اف��زود: قباًل دولت 
ديدگاه خ��ود را در اين زمينه اعالم كرده بود و اميدواريم با 
راهگشايي اي كه رهبر معظم انقالب براي امكان بررسي 
مجدد در مجمع تش��خيص مصلحت نظام فراهم كردند، 
بتوانيم در اين زمينه جلس��اتي داش��ته باش��يم و آنچه را 
به مصلحت كشور اس��ت تأمين كنيم.اين درحالي است 
كه محمد جواد ايرواني عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
 FATF :در واكنش به سخنان اخير سخنگوي دولت گفت
ربطي به واكسن كرونا ندارد؛ فردا مرغ و تخم مرغ را هم به 
اين موضوع نچسبانيد.در واكنش به اين اظهارنظر گفت: 
اصواًل قواعد FATF ش��امل اقالم بشردوستانه نمي شود، 
مداخله اي در خريد اينگونه اقالم ندارد و به طور كلي وارد 
اينگونه مصاديق هم نمي ش��ود.اگر بعضي ها شتاب دارند 
نبايد از مساله FATF استفاده ابزاري كنند و امروز واكسن 
كرونا، فردا مرغ و تخم مرغ و پس فردا مسائل مختلف ديگر 
را به آن بچسبانند.همزمان با طرح بحث بررسي FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت، فضاسازي رسانه اي همزمان از 
۳ جهت »سخنگوي دولت، نماينده سابق و توييتر« براي 
مرتبط دانستن عدم خريد واكس��ن با FATF ايجاد شده، 
هرچند رييس كل بانك مركزي پي��ش تر تصريح كرده، 
تحريم امريكا مانع خريد واكس��ن است.گفتني است، در 
اظهارات س��خنگوي دولت به صورت همزمان به قوانين 
 FATF تحريمي اوفك در وزارت خزانه داري امريكا و قواعد
اشاره شده است، اين نكته از اين جهت حايز اهميت است 
كه در روزهاي اخير كارشناسان دليل اصلي عدم انتقال ارز 
مربوط به خريد واكسن كرونا را مرتبط به تحريم هاي امريكا 
دانسته اند.از سوي ديگر ناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
در همين رابطه گفته بود، در خصوص واكسن كرونا برخي 
نادانسته يا مغرضانه، سعي در تطهير اقدامات غيرانساني 
امريكا در تحريم ايران را دارند. از آنجا كه خريد واكسن كرونا 
)covax( بايد از مس��ير رسمي سازمان بهداشت جهاني 
انجام گيرد تاكنون هر طريقي ب��راي پرداخت و انتقال ارز 
مورد نياز به خاطر تحريم غيرانساني دولت امريكا و ضرورت 

اخذ مجوز اوفك، با مانع مواجه شده است.وي خاطرنشان 
كرد: صندوق بين المللي پول با فشار و تهديد امريكا و با وجود 
اذعان به حق ايران و عدم وجود هيچ گونه مانع اقتصادي يا 
حقوقي، حتي جرات مطرح كردن وام بشردوستانه ايران در 
هيات مديره صندوق را پيدا نكرد.همان طور كه مشخص 
است اظهارات سخنگوي دولت داراي يك تناقض داخلي 
است و از طرف ديگر اين موضع گيري سخنگوي دولت با 
اظهارنظر پيشين رييس كل بانك مركزي در خصوص موانع 
تحريمي در خريد واكسن در تناقض است.يكي از نمايندگان 
سابق مجلس، با بيان اينكه، »به خاطر اينكه در ليست سياه 
اف اي تي اف قرار داريم نتوانس��تيم 50 ميليون دالر مبلغ 
سهميه ايران از واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت 
براي هشت ميليون ايراني را منتقل كنيم«، گفته بود، به 
همين دليل سهميه ايران باطل شد.از سوي ديگر ربيعي در 
واكنش به موضع نماينده سابق تهران گفته است: بخشي 
از علت اينكه به سرانجام نرس��يد واقعًا ناشي از فشارهاي 
تحريم و از طرف ديگر مشكالت انتقال پول بود. پولي كه بايد 
به سازمان بهداشت جهاني پرداخت مي شد در انتقال آن 
مشكل ايجاد كردند اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتي 
پابرجا است، اخيراً هم تصميم گرفتيم به هرترتيبي كه شده 
اين خريد را حتي با ريسك پرداخت باالي پول انجام دهيم.

به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير به صورت سازمان يافته در 
فضاي مجازي )به خصوص در توييتر( موضوع خريد واكسن 
خارجي دنبال شده است، اين موضوع به اظهارنظر خاص 
نماينده سابق متصل شد و در نهايت روز گذشته سخنگوي 

دولت نيز در اظهاراتي متناقض چالش FATF را به عنوان 
مانعي در خريد واكس��ن اعالم كرد.مشخص نيست دليل 
پيگيري همزمان در سه فضاي مختلف براي جهت دهي 
واهي در خصوص داليل عدم خريد واكس��ن با چه هدفي 
انجام شده است اما اگر اين موضوع به دستاويزي براي فشار 
به مجمع تشخيص مصلحت براي تصويب دو اليحه دولت 
تبديل شده است، بايد به جريان تحريف پشت اين ماجرا 
تأكيد كرد بهتر است قبل از هرگونه اقدام و جريان سازي 
رسانه اي حداقل هماهنگي الزم در اين خصوص انجام شود!

  عدم تصوي�ب FATF ادامه خودتحريمي 
سيستم  بانكي است

 FATF يك كارشناس اقتصادي معتقد است: عدم تصويب
باعث خواهد شد چنانچه امريكا به برجام نيز بازگردد، ايران 
نتواند از فضاي تحريم خارج گردد. دوم اس��فندماه سال 
گذش��ته بود كه گروه ويژه اقدام مالي با صدور بيانيه اي از 
بازگرداندن نام ايران به ليست سياه به دليل عدم پيوستن 
به دو كنوانس��يون CFT و پالرمو خبر داد. بر اس��اس آن 
بيانيه، FATF به همه كشورها توصيه كرد به اجراي كامل 
اقدام هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند؛ توصيه اي 
كه ب��ه اذعان بس��ياري از فعاالن تجاري و كارشناس��ان 
اقتصادي، حجم تجارت كش��ورمان را تحت تاثير منفي 
خ��ود قرار داد. اين بيانيه در پي تاييد نظر منفي ش��وراي 
نگهبان مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون هاي پالرمو 
و CFT بود. حال پس از گذشت ماه ها، طبق گفته معاون 

حقوقي رييس جمهوري، رهبر انقالب با درخواست رييس 
دولت براي بررسي مجدد الحاق ايران به كارگروه ويژه اقدام 
مالي موافقت كرده اند.در اين باره فرشيد فرزانگان رييس 
اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و امارات به ايِبنا گفت: عدم 
تصويب FATF باعث خواهد شد چنانچه امريكا به برجام 
نيز بازگردد، ايران نتواند از فضاي تحريم خارج گردد.سيستم 
بانكي دنيا عالوه بر ترس از جريمه هاي ايالت متحده و بيم از 
عدم الحاق ايران به FATF، به هر دو دليل به سيستم بانكي 
ايران خدمات الزم را ارايه نداده و در صورت عدم پيوستن 
ايران اين خود تحريمي ادامه خواهد داش��ت.از اين رو در 
گذشته مخالفان تصويب FATF مي گفتند كه با تصويب 
آن مشكل نقل  و انتقاالت ارزي به دليل تحريم حل نمي شود 
اما حاال اگر امريكا به برجام بازگردد و ما FATF را تصويب 
نكرده باشيم با خودتحريمي مواجه خواهيم شد.رييس اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و امارات اظهار داشت: الزم است 
در شرايطي كه بخش خصوصي كشور اميد به بهره مندي 
كشورمان از فضاي تجاري بهتر از گذشته را دارد و تاكنون 
نيز عدم الحاق به نظام بانكي جهاني باعث زيان كشور در 
دريافت پول هاي بلوكه شده كشور شده و بخش خصوصي 
كشور نيز با تحميل هزينه هاي اضافي حوالجات ارزي بسيار 
متضرر شده است و بارها مبالغ هنگفتي از منابع ارزي تجار 
در مجموع با مشكالت متعدد مواجه شده است اكنون الزم 
اس��ت با درايت و بلند نظري حاكميت اوضاع طوري رقم 
بخورد كه فضاي توليد و تجارت در نتيجه اقتصاد و معيشت 

مردم درگير بازي هاي سياسي نگردد.

خبراخبار

ادامه از صفحه اول
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1140 ميليارد تومان حراج 
اوراق بدهي دولتي

بانك مركزي ضمن اعالم نتيجه  س��ي امين مرحله از 
حراج اوراق بدهي دولتي مورخ ۲ دي ماه۹۹ اعالم كرد 
كه  حراج جديد اوراق ياد ش��ده در تاريخ۹ دي ماه سال 
جاري برگزار خواهد شد.پيرو اطالعيه روز سه شنبه ۲5 
آذرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاري حراج اوراق بدهي 
دولتي به اطالع مي رساند، طي برگزاري سي امين مرحله 
از اين حراج، 6 بانك سفارش هاي  خود را به ارزش ۱۱.5 
هزار ميليارد ريال در س��امانه هاي بازار بين بانكي ثبت 
كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ضمن پذيرش 
درخواست  پنج بانك با فروش ۳.۸ هزار ميليارد ريال اوراق 
اراد55 با نرخ بازده تا سررس��يد۲۱.5 درصد، 6.۹ هزار 
ميليارد ريال اوراق اراد5۸ با نرخ بازده تا سررسيد۲0.5 
درصد و ۷00 ميليارد ري��ال اوراق اراد60 با نرخ بازده تا 
سررسيد۲۱.5 درصد موافقت كرد. معامالت مربوط به 
فروش اين اوراق به نهادهاي مالي برنده در روز سه شنبه 
۲ دي ماه۱۳۹۹ توس��ط كارگزاري بان��ك مركزي در 
سامانه معامالتي بورس ثبت شد.به عالوه، سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي در فرآيند خ��ارج از حراج و از طريق 
فرابورس ۲ هزار ميليارد ريال اوراق اراد55 و 500 ميليارد 
ريال اوراق اراد60 را در نرخ بازده كش��ف شده در حراج 
خريداري كردند.همچنين روز چهارشنبه ۲6 آذرماه ۳5 
هزار ميليارد ريال اوراق اراد6۱، اراد6۲ و اراد6۳ از سوي 
متعهدين پذيره نويسي خريداري گرديد. بنابراين در 
مجموع، ۴۸.۸ هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت طي 
هفته منتهي به ۲ دي ماه۱۳۹۹ توسط سرمايه گذاران 

حقوقي خريداري شد.

 مانع مالياتي براي 
دريافت كارتخوان از بهمن ماه

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: متقاضيان 
جديد ابزارهاي پرداخت از بهمن ماه بدون تش��كيل 
پرون��ده ماليات��ي نمي توانن��د كارت خوان ي��ا درگاه 
پرداخت داش��ته باش��ند و پرونده مالياتي دارندگان 
فعل��ي كارت خوان يا درگاه پرداخ��ت فاقد پرونده نيز 
به طور خودكار تشكيل مي شود.»مهران محرميان« با 
اش��اره به اقدامات بانك مركزي در عمل به ماده )۱۱( 
»قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان« گفت: 
در يك سال گذشته جلسات مستمري با هدف تسهيل 
فرآيندهاي اجرايي قانون با سازمان امورمالياتي برگزار 
كرده ايم و دغدغه اصلي ما اجراي قانون بدون آس��يب 
رساندن به كسب و كارها بوده است.وي با تاكيد بر اينكه 
كارتخوان بدون هويت نداريم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با 
ايجاد سامانه جامع پذيرندگان كليه ابزارهاي پرداخت 
ثبت ش��ده و داراي هويت مشخص بوده اند اما »قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان«، تشكيل پرونده 
مالياتي و تناظر بين اطالعات را برعهده بانك مركزي و 
سازمان امور مالياتي گذاشته كه اين مهم نيز در حال 
انجام است و به زودي به پايان خواهد رسيد.محرميان 
ادامه داد: مطابق قانون كساني كه تاكنون ابزارپرداخت 
اعم از كارت خ��وان يا درگاه پرداخت داش��ته اند و نيز 
متقاضيان جديد اين ابزارها بايد داراي پرونده مالياتي 
باش��د.معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي تصريح 
كرد: بر اين اساس، متقاضيان جديد ابزارهاي پرداخت 
از بهمن ماه بدون تش��كيل پرونده مالياتي نمي توانند 
كارت خوان يا درگاه پرداخت داش��ته باش��ند، لذا اين 
افراد بايد نسبت به ثبت نام در سايت مالياتي اقدام و با 
كدرهگيري اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضاي 
كارت خوان يا درگاه پرداخ��ت اقدام كنند. وي با بيان 
اينكه از اين پس كد ملي افراد حقيقي و شناس��ه ملي 
افراد حقوقي به عنوان كد مالياتي محسوب مي شود، 
افزود: با رايزني هاي انجام شده با سازمان امورمالياتي 
فرآيند تشكيل پرونده مالياتي نسبت به گذشته تسهيل 
ش��ده و متقاضيان مي توانند در زماني كوتاه و با ثبت 
اطالعات خود در قالب يك صفحه نس��بت به ثبت نام 
و تش��كيل پرونده مالياتي اق��دام كنند.محرميان در 
خصوص دارندگان فعلي كارت خوان يا درگاه پرداخت 
نيز گفت: بخشي از اين افراد از قبل داراي پرونده مالياتي 
هس��تند و براي گروهي كه پرونده مالياتي ندارند نيز 
به طور خودكار با همكاري سازمان امور مالياتي و بانك 
مركزي و بر اس��اس اطالعات ثبت ش��ده آنها پرونده 
مالياتي ايجاد مي شود كه اين فرآيند نيز تا پايان سال 
جاري انجام خواهد شد.معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي ادامه داد: همچنين ضمن اطالع رساني به افرادي 
كه اطالعات شان ناقص باشد از آنها درخواست مي شود 
تا براي تكميل اطالعات خود مراجعه كنند و در غير اين 
صورت نسبت به مسدودسازي كارتخوان يا درگاه آنها 
اقدام خواهد شد يا اينكه بر اساس قانون مشمول جريمه 
خواهند شد.وي افزود: فرآيند تصحيح اطالعات نيز در 
نظر گرفته شده و افراد مي توانند با اعالم به بانك يا شركت 
ارايه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به اين امر اقدام 
كنند.محرميان گفت: كساني كه كسب و كار جديدي 
راه انداخته و هنوز مجوز فعاليتي از نهادهاي مربوطه 
ندارند نيز مي توانند با مراجعه به سايت ثبت نام سازمان 
امورمالياتي نس��بت به اعالم اين موضوع و تش��كيل 
پرونده مالياتي اقدام كنند و در اين خصوص با همكاري 
ارزشمند سازمان امور مالياتي مانعي براي آغاز فعاليت 
كس��ب و كارهاي كوچك و نوآورانه ايجاد نمي ش��ود.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با بيان اينكه براي 
افرادي كه از كارت خوان يا درگاه پرداخت خود استفاده 
تجاري نمي كنند و جزو كسب و كار اقتصادي محسوب 
نمي شوند، اين امكان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به 
سامانه مربوطه اين موضوع را اعالم و ثبت كنند تصريح 
كرد: البته تراكنش هاي اين افراد توسط بانك مركزي 
به طور هوش��مند و مستمر پايش ش��ده و در صورت 
مغايرت تراكنش ها با كاركرد اعالمي و ثبت شده مراتب 
به سازمان امور مالياتي گزارش خواهد شد.وي افزود: 
اجراي اين قانون همچنين موجب كاهش چشمگير 
درگاه هاي اجاره اي خواهد ش��د كه نقش بسزايي در 
كاهش فعاليت هاي غيرقانوني و پولشويي اعم از قمار و 
شرط بندي دارد، چرا كه بر اين اساس پرداخت ماليات 

اين نوع تراكنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود. 

وضعيت سينوسي بازار سرمايه
تا روشن شدن وضعيت جهاني و جاگيري جو بايدن بازار 
روند سينوسي به سمت باال و پايين را خواهد داشت. يكي 
از عوامل مثبت و تاثيرگذار در بورس بازارگرداني است. 
البته ميزان صندوق هاي بازارگ��ردان 55 هزار ميليارد 
تومان است و كل معامالت بازار سرمايه در حدود ۸ هزار 
ميليارد تومان است به طور كلي بازارگردان ها مي توانند 
روي بازار سهام تاثير بگذارند اما نمي توانند وضعيت بازار 
را يك روزه تغيير دهند.  يكي از مهم عواملي كه مي تواند 
وضعيت بازار را سامان بخشد توسعه بازار سرمايه و رشد 
شاخص بر اساس رشد اقتصادي است. عامل دوم رشد 
شاخص بر اساس تورم و نوس��انات نرخ ارز است كه اين 
مورد مي تواند باعث رشد شاخص شود اما الزاما وضعيت 
پايداري براي بازار پديد نمي آورد. بازار س��رمايه يك ماه 
ملتهب را در ورود جو بايدن به كاخ سفيد را خواهد داشت 
و پس آن اقتصاد ايران به دو قس��مت تقسيم مي شود و 
قسمت دوم آن نيز بحث انتخابات رياست جمهوري در 
ايران است كه بازار سرمايه مهم ترين عامل و موضوع براي 
اقتصاد ايران در انتخابات سال آينده خواهد بود. يك چنين 
اعداد و ارقامي گوياي آن است كه اقتصاد ايران و پس از آن 
بازارهاي اقتصادي كشور براي ثبات پايدار به مجموعه اي 
از تحوالت روشن و مثبت نياز دارند تا امكان قرار گرفتن 
در مدار رشد اقتصادي مستمر براي كشور فراهم شود. 
البته تحقق اين شرايط پايدار نيازمند عواملي است كه 
شايد وقوع همزمان آنها در كوتاه مدت بسيار خوش بينانه 
باشد. اتفاق هاي خوب براي اقتصاد يعني چه؟ يعني اينكه 
پول هاي بلوكه شده به كش��ور بازگردد، يعني برداشته 
شدن تحريم ها، بازگشت ايران به صحنه نفت جهاني و 
تداوم سياس��ت تنش زدايي و...كه البته ايجاد مجموعه 
اين عوامل تا يك  سال آينده بسيار بعيد است. اما اگر اراده 
سياسي الزم در داخل كشور ايجاد شود و اركان گوناگون 
تصميم ساز كشور متوجه ضرورت به كارگيري مجموعه 
ظرفيت هاي كشور در راستاي استيفاي منافع كشور شوند 
در آن صورت مي توان نسبت به رشد اقتصادي مستمر 
در سال آينده خوش بين بود. چنانچه گروه هاي مختلف 
تصميم ساز يك اس��تراتژي واحد را در مسير پيشرفت 
اقتصادي به كار بگيرند و بر اين راهبرد واحد توافق كنند 
و آن را از تيررس مسائل جناحي و سياسي دور نگه دارند، 
نتايج آن در اقتصاد و معيشت كشور بازتاب پيدا خواهد 
كرد. بالفاصله پس از ايجاد اين اتمسفر مثبت، بازارهاي 
اقتصادي نيز به اين تحوالت واكنش نشان خواهند داد؛ 
ذي نفعان بازار تالش خواهند كرد تا مشاركت بيشتري در 
اقتصاد داشته باشند و در نهايت نتايج اين نوع نگرش هاي 

جديد در بورس و ساير بازارها رشد مي آفريند.

مجازات در يك قدمي 
قماربازان  مجازي

سايت هاي قمار و شرط بندي سر زبان ها افتاده است ؛ به 
گونه اي كه اين بار افراد مشهور از طريق صفحات خود در 
اينستاگرام سعي در تشويق مردم به اين قبيل سايت ها 
كردند و افراد ساده لوح باز هم بازنده اين ميدان شدند 
كه آخرين اخبار بيانگر اين است كه  اطالعات ۷0 هزار 
قمارباز فعال شناس��ايي شده توسط سامانه هوشمند 
كشف جرايم مالي ش��بكه پرداخت، به مرجع قضايي 
ارسال شده است. به گزارش ايس��نا، اين اواخر فضاي 
مجازي فارغ از محس��ناتش بيش از پيش محل اغفال 
افرادي كه گول ظواهر صفحات مشهور و البته پر زرق 
و برق اينس��تاگرام را مي خورند، شده است؛ به گونه اي 
كه به تازگي بازار سايت هايي كه گردانندگان آنها غالبا 
در خارج از كش��ور حضور و با دور زدن قوانين كش��ور 
سعي در پولشويي و كسب درآمدهاي باال به قيمت مال 
باختن بس��ياري از افراد را دارند، داغ شده است.در اين 
زمينه، اين س��وال مطرح مي شود كه چگونه اين افراد 
س��ودجو از درگاه هاي داخلي كشور براي دريافت پول 
استفاده مي كنند و اينكه چگونه اين مبالغ از كشور خارج 
مي شود؟توضيحات بانك مركزي در اين راستا بيانگر 
اين است كه اين اتفاق از طريق درگاه هاي رسمي كشور 
رخ نمي دهد و با درگاه ها، حساب و كارت هاي بانكي كه 
توسط كسب وكارهاي خردي كه به طمع دريافت مبالغ 
باال آنها را اجاره مي دهند، رخ مي دهد. با اين حس��اب، 
انگشت اتهام به سمت كسب و كارهاي خرد نشانه گرفته 
شد در حالي كه سيستم بانكي كشور بايد مانع اين امكان 
مي شد.در اين راس��تا، معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي مي گويد كه شناسايي سايت هاي قمار و درگاه ها 
و حساب هاي متصل به آنها از مدت ها قبل در دستور كار 
بانك مركزي و حوزه هاي زيرمجموعه اين نهاد بوده و 
تاكنون حدود ۲0 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع 
قمار و شرط بندي شناس��ايي و به دادستاني معرفي و 
پس از صدور حكم قضايي مسدود شده اند. همچنين، 
طبق اعالم وي شناسايي هوشمند درگاه هاي مرتبط با 
قمار و شرط بندي نيز به تازگي عملياتي شده و در حال 
اجراست كه بر اساس آن اين درگاه ها در زماني كوتاه و به 
صورت خودكار شناسايي و معرفي و مسدودسازي آنها به 
سرعت انجام مي شود. از سوي ديگر، پيگيري هاي مركز 
تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاي 
ناجا بيانگر اين است كه شهروندان مي توانند گزارش 
internet. سايت هاي شرط بندي و قمار را به نشاني

ir/shekayat/gambling مراجع��ه و توضيحات 
خود را درج كنند.ع��الوه براين، جديدترين اظهارنظر 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي نشان از اين دارد 
كه  اطالعات ۷0 هزار قمارباز فعال شناسايي شده توسط 
سامانه هوشمند كشف جرايم مالي شبكه پرداخت، به 
مرجع قضايي ارسال شده اس��ت. بنابراين مجازات در 
انتظار قماربازان مجازي است و در آينده نزديك ابعاد 
تازه اي از قمار و شرط بندي مجازي روشن مي شود. اما 
آنچه حايز اهميت است اينكه چرا اين اقدامات مقابله اي 
پيش از اينكه اين رفتارهاي سودجويانه شدت بگيرند، 
صورت نگرفته است تا هم افراد كمتري متضرر شوند و 
هم سودجويان كمتر از اين بستر سود ببرند. با اين اوصاف، 
شبكه بانكي كشور بايد تالش و سعي بيشتري كند تا تمام 

راه ها براي اين افراد سودجو بسته شود.

عدم تصويبFATF ادامه خودتحريمي سيستم بانكي است

تصويب FATF الزم است اما بدون رفع سوءمديريت كافي نيست

كارشناسان: عرضه كاالهاي اساسي بايد با قيمت مناسب و نرخ ارز رسمي متناسب انجام شود 

قاچاق با يكسان سازي نرخ ارز
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|  

روز چهارشنبه، در بازار آزاد ارز قيمت دالر ۲5 هزار و ۸00 
تومان، قيمت يورو ۳۱ ه��زار و ۳00 تومان و درهم امارات 
۷ هزار و ۱00 تومان اعالم شد. اما در ساعات عصر نيز دالر 
۲5۸50 و يورو ۳0۹00 تومان معامله شد. با افزايش قيمت 
دالر به ۲5۸00 تومان و اونس جهاني طال به قيمت ۱۸۷۱ 
دالر، قيمت طال و س��كه افزايش ياف��ت و طالي۱۸عيار 
هرگرم يك ميليون و ۱۴۲ ه��زار تومان، مظنه هر مثقال 
طال ۴ ميليون و ۹50 هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد۱۲ ميليون تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم ۱۱ ميليون و ۴00 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار 
 آزادي 6 ميليون و ۳00 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي

 ۴ ميليون و ۲00 هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳50 
هزار تومان معامله شد. 

     افزايش۲۶0 توماني قيمت دالر
هر دالر در صرافي هاي بانكي۲5 هزار و ۷۸0 تومان معامله 
شد كه اين رقم نسبت به روز گذشته افزايش۲60 توماني 
داشت.قيمت فروش يورو نيز با افزايش۲۳0 توماني نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته به ۳۱ هزار و ۴00 
تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۷۸0 تومان 
و قيمت خري��د هر يورو نيز۳0 ه��زار و ۴00 تومان اعالم 
شد.قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي۲5 هزار و 
5۸0 تومان و قيمت فروش آن نيز۲5 هزار و ۸۳5 تومان بود.

همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳0 هزار و ۹00 
تومان و قيمت فروش آن نيز۳۱ هزار و ۲0۹ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين در سامانه سنا در روز )سه شنبه(، هر يورو با 
قيمت ميانگين۳0 هزار و ۷5۱ تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز به قيمت۲5 هزار و ۳۱۱ تومان معامله شد.ضمن 
اينكه در سامانه نيما نيز حواله يورو با ميانگين قيمت۳۱ هزار 
و ۲۴۲ تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت۲5 هزار و 
۴۹۴ تومان ثبت شدهر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )چهارشنبه( با ۱00 هزار تومان افزايش قيمت نسبت 
به ديروز به بهاي۱۱ ميليون و ۹00 هزار تومان معامله شد 
و در ساعاتي نيز ۱۲ ميليون تومان معامله شد.قيمت طال و 
سكه طرح جديد در روز چهارشنبه نسبت به روزهاي قبل با 
افزايش همراه شده است؛ سكه تمام بهار آزادي كه سه شنبه 
در محدوده ۱۱ ميليون تومان قيمت خورده بود وارد كانال 
۱۲ ميليوني شده است.فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: 
ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و سكه در بين مردم 
وجود ندارد و بازار در ركود به سر مي برد. بازاري ها مي گويند: 

بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر تقاضايي براي 
خريد سكه نداريم.افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي 
از داليل اصلي افزايش قيمت طال و سكه بوده است و اين 
سناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام 
نداشت چراكه دالر نيز از كانال ۲6 هزار تومان به كانال ۲5 
هزار تومان بازگشت.بانك مركزي تالش مي كند با تقويت 
عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ دهد و برهمين 
اساس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار 
متشكل ارزي موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود 
و ديگر مانند قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با 
اين حال اما در مقاطعي انتشار برخي اخبار سياسي موجب 
مي ش��ود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي 
شود.در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ها افزايشي است؛ به 
نحوي كه فروش دالر ۲5 هزار و 6۸0 تومان و قيمت خريد 
دالر نيز با اختالف۱000توماني نسبت به قيمت فروش 
۲۴ هزار و 6۸0 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
 نيز معادل ۳۱ ه��زار و ۳00 تومان و قيمت خريديورو نيز

۳0 هزار و ۳00 تومان اعالم شده است.

     اثر يكسان سازي  ارز بر كاهش  قاچاق
از سوي ديگر، كارشناسان در مورد افزايش نرخ دالر رسمي 
از ۴۲00 تومان به ۱۱ هزار تومان در ۱۴00 اعالم كرده اند 
كه دولت بايد قيمت كاالهاي اساسي را براي مردم كنترل 
كند و با افزايش نرخ ارز، كاالها بايد به نوعي به دست مردم 
ارزان برسد. از جمله رييس دفتر رييس جمهور اعالم كرده 
كه شرط افزايش نرخ رس��مي ارز، پرداخت مابه تفاوت به 
مردم اس��ت تا كاالهاي اساسي با قيمت مناسب به دست 
مردم برسد. كارشناسان معتقدند كه دالر ۴۲00 توماني و 
فاصله آن با دالر آزاد ۲5 هزار توماني، كارايي خود را از دست 
داده و كاالها به قيمت دالر ارزان به دست مردم نمي رسد و 
لذا بايد به گونه اي افزايش يابد كه توان قدرت خريد مردم را 
افزايش دهد و رانت و فاصله قيمت آن به جيب دالالن نرسد. 
در حال حاضر نرخ دالر ۴۲00 توماني عمال رانت بزرگي را 
نصيب عده اي مي كند و مردم از آن نفع نمي برند. لذا قيمت 
دالر رسمي بايد افزايش يابد تا درآمد بيشتري براي دولت 
ايجاد كند اما در عين حال كاالهاي اساسي بايد كنترل شود 
تا با قيمت مناسب به دست مردم برسد. هادي حق شناس 
كارشناس اقتصادي گفت: منطقي كردن نرخ تعرفه واردات 
و يكسان سازي نرخ ارز مي تواند شفافيت بيشتري در واردات 
و صادرات به همراه آورد و به طور كلي قاچاق را كاهش دهد. 
نماينده پيشين مجلس درباره ارتباط قاچاق كاال و ارز چند 

نرخي گفت: هرباركه قيمت ارز ب��اال رود، واردات و قاچاق 
افزايشي و صادرات كاهش��ي خواهد شد. در طول سنوات 
گذشته اين موضوع را شاهد بوديم كه افزايش ارز به قاچاق 
منجرشده زيرا قيمت كاال افزايش يافته است.وقتي بهاي 
يخچال برفرض ۱000 دالر باشد و قيمت ارز ۳0 هزار تومان، 
يخچال۳0 ميليون تومان خواهد شد و چنانچه قيمت ارز ۱0 
هزارتومان باشد، ۱0 ميليون تومان خواهد بود. پس قيمت 
ارز بر قاچاق كاال اثرگذار اس��ت و در اين امر ترديدي وجود 
ندارد. نكته بعدي اين است، زماني در اين خصوص فاجعه 
ايجاد مي شود كه قيمت ارز چند نرخي باشد. اتفاقي كه در 
مورد دان مرغ افتاد ناشي از همين امر است. يعني دان مرغ 
به قيمت۴۲00 تومان بود، ولي مرغ در بازار به قيمت نرخ 
ارز آزاد خريد و فروش مي شد.نكته تاثيرگذار بعدي در اين 
زمينه تعرفه ها است. به هر دليل وقتي تعرفه ها غيرواقعي 
اس��ت بر قاچاق موثر اس��ت. به اين معنا وقتي تعرفه كاال 
را يك باره دو، س��ه يا چند برابر مي كنيم، قاچاق در چنين 
شرايطي توجيه پيدا مي كند. شايد بهتر باشد اين را بگوييم 
كه اگر تعرفه كاال را گران كنيم، به طور حتم افزايش قاچاق 
خواهيم داشت. با تعرفه و نرخ ارز نمي توان قاچاق را در اقتصاد 
كش��ور قابل توجيه يا فاقد توجيه كرد.منطقي كردن نرخ 
تعرفه و يكسان سازي نرخ ارز مي تواند شفافيت بيشتري در 
صادرات و واردات به همراه آورد و به طور كلي قاچاق خروجي 
و ورودي را كاهش دهد.اين كارشناس امور اقتصادي درباره 
كمك ديگر دستگاه هاي مسوول براي كاهش اين معضل 
به بان��ك مركزي بيان كرد: بانك مركزي و دس��تگاه هاي 
مس��وول در واقع مجري قوانين هس��تند. وقتي در هيات 
وزيران يا مجلس يا هر نهاد تصيم گير ديگرتعرفه غيرواقعي 
تصويب مي ش��ود، ديگر بانك مركزي يا ساير دستگاه ها 
كاري ازدستش��ان برنمي آيد زيرا بايد قوانين باال دستي را 
اجرا كنند، البته به اين معنا نيست كه هيچ اقداماتي انجام 
ندهند، ولي اشكال اساسي در سيستم است كه نياز به اصالح 
دارد. درباره اصالح ساختاري اقتصاد ايران زياد سخن گفته 
مي ش��ود، يكي از آنها همين تك نرخي كردن ارز و واقعي 
شدن تعرفه ها اس��ت زيرا تا زماني كه شرايط به اين شكل 
است، كنترل بسيار سخت خواهد بود. از سوي ديگر چون 
در شرايط جنگ اقتصادي واقع شديم بايد قيمت ارز را واقعي 
كرد زيرا منابع ارزي كشور كمياب و محدود است.وي تاكيد 
كرد: بسيار واضح است، زماني كه در بيابان گير كرديد و يك 
قمقمه آب بيشتردر اختيار نداريد، آن را بايد با دقت بيشتر 
و قطره به قطره مورد استفاده قرار دهيد، در غير اين صورت 

آن بطري آب را هم از دست خواهيد داد.

    تس�هيل در ايفاي تعه�دات ارزي  از محل  
ورود  موقت

از سوي ديگر، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
درباره رفع تعهد ارزي از تصويب و ابالغ فرآيند اجرايي 
ايفاي تعه��دات ارزي صادرات از مح��ل ورود موقت 
خبر داد.حميد زادبوم با اش��اره به مفاد مصوبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص رفع تعهدات 
ارزي حاصل از صادرات از محل ورود موقت به ميزان 
مابه التفاوت ارزش صادرات و واردات، از تصويب و ابالغ 
فرآيند اجرايي ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل 
ورود موقت خبر داد. پس از برگزاري جلسات متعدد 
كارشناسي ميان سازمان توسعه تجارت ايران، بانك 
مركزي ايران، گمرك ايران، س��ازمان امور مالياتي و 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مقرر 
شد صادركنندگاني كه از تاريخ۲۲ فروردين۹۷ به بعد 
نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام كرده اند، با 
مراجعه به گمركات ورود موقت كننده كاال، اطالعات 
را به دفتر صادرات گمرك ارسال كنند تا پس از بررسي 
توسط بانك مركزي ميزان تعهدات ارزي اين گروه از 
صادركنندگان محاس��به و در نهايت رفع تعهد ارزي 

انجام شود.

     جهش دالر در معامالت  جهاني
دالر بزرگ ترين صعود دو هفته اخي��ر خود را در بازارهاي 
جهاني تجربه كرد. به دنبال مخالفت ترامپ با پرداخت 600 
دالر به هر امريكايي و احتم��ال وتوي طرح حمايت ۹00 
ميلي��ارد دالري، ترامپ اعالم كرد كه بايد به هر امريكايي 
۲000 دالر پرداخت ش��ود. براين اساس معامالت جهاني 
براي دالر افزايش قيمت به همراه داشت. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، با 0.6۴ درصد افزايش نس��بت به روز گذش��ته 
در س��طح ۹0.5۲۸ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس نيز معادل ۱.۱۲۴ دالر اعالم شد.در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با 0.۱6 درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و ب��ه ازاي۱.۳۳5 دالر مبادله ش��د. يورو0.5۴ درصد 
پايين رفت و با رفتن به كانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱6 دالر رس��يد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.۲۳ درصد 
افزايش به ۱0۳.6۷5ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي۱.۳۲۸ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.5۴۲يوآن چين اعالم شد.



رقيه ندايي|
بطور كلي اغل��ب بازارهاي مالي از اخبار خوب يا بدي 
كه حوزه و پيرامون آنان منتشر مي شود متاثر هستند 
بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست و اين بازار 
نيز طي سال هاي اخير باتوجه به اخبار پيرامون خود 
تغيير وضعيت مي داد اما اكنون وضعيت بورس عوض 
شده است و اين بازار به اغلب اخبار خوب و يا بد موجود 
در بازار واكنش هاي منفي نشان مي دهد. اين وضعيت 
باعث مي شود كه پس از وقوع يك واقعه پيرامون بورس 
يا اقتصاد شاهد صف هاي طوالني خريد و فروش يا نزول 
عميق در تاالر شيش��ه اي باشيم.اين روزها شاهد اين 
موضوع هستيم كه ش��ايعات بيش از گذشته بر روي 

خريد و فروش سهامداران تاثير مي گذارد.
يكي از مهم ترين داليلي كه باعث ش��ده وضعيت اين 
روزهاي بازار س��رمايه عجيب ش��ود همين شايعات 
اس��ت چراكه پس از دعوت هاي بي حد و اندازه دولت 
در ماه هاي نخست سال جاري، سهامداران كم تجربه 
با توجه ب��ه اخب��ار كانال هاي تلگرامي ي��ا پيج هاي 
اينس��تاگرامي معامله انجام مي دادند. اگر بخواهيم 
بطور كلي به نوع اخباري كه اين كانال ها يا پيج ها نگاه 
كنيم متوجه خواهيم شد كه اكثر اين افراد داراي دانش 
تخصصي در حوزه بورس و اقتصاد نيستند و باتوجه به 
معامالت اخير خود اظهارنظر مي كنند. اين دسته از 
افراد گاها نظرهاي ش��خصي خود را به انواع اخبار در 
كانال و صفحات اينستاگرامي منتشر مي كنند براي 
مثال يكي از اين صفحات مجازي طي زماني كه نرخ 
دالر به 30 هزارتومان رسيد اعالم كرد كه سهام خود را 
در گروه خاصي به فروش برسانيد زيرا  نرخ دالر مي تواند 
باعث نزول سهم شما شود و برخي سهامداران نيز بدون 
تحقيق و كوركورانه اقدام به فروش سهام خود كردند و 
درنهايت با زيان مواجه شدند. در اصل اين فرضيه مطرح 
شده توسط اين صفحات اشتباه است و ميان نرخ ارز 
و بازار س��رمايه يك رابطه و همسبتگي وجود دارد، با 
افزايش نرخ دالر شاهد افزايش شاخص در بازارسرمايه 
هم خواهيم بود.به عبارت ديگر اين روزها و باتوجه به 
وسعت سرمايه گذاران بورسي ميزان شايعات و اخبار 
در اين حوزه به باالترين حد خود رس��يده و برخي از 
س��هامداران نيز باتوجه به اين شايعات اقدام به خريد 
يا فروش س��هام خود مي كنند كه در نتيجه ش��اهد 
تغيير وضعيت در بورس است . بسياري از كارشناسان 
معتقدند در اين ش��رايط كه ميزان ش��ايعات در بازار 
بسيار باالست نمي توان دليل منطقي براي رشدها و 

اصالح ها بيان كرد. 

    اثر شايعات بر روي شاخص
اغلب ش��ايعاتي كه در فضاي مجازي دست به دست 
مي شوند تاثير منفي بر روي بازارسرمايه و بورس دارند 
و موجبات نوس��ان منفي را در بازار پديد مي س��ازند. 
اگر ماهيت اغلب اين ش��ايعات را بررسي كنيم به اين 
نتيجه ميرس��يم كه در اصل اين اخب��ار مثبت بود و 
برخي از افراد با حذف قسمت هاي اصلي خبر و اضافه 
كردن بخش هاي ناگوار شايعه را در بازار پديد آوردند و 
درنتيجه اين مساله مي تواند شايعه زدگي يا خبرزدگي 
سهامداران را بروز دهد. با نگاهي به بازار سرمايه متوجه 
مي شويم كه اغلب معامله گران آن بي تجربه هستند و 
دانش تخصصي و مه��ارت الزم را نيز ندارند تا بتوانند 
ش��ايعات را از وضعيت واقعي بازار سرمايه تشخيص 

دهند و با اين وضعيت س��هامداري در بازار اثرگذاري 
شايعات بيش از گذشته مي شود. از سوي ديگر كم بودن 
عمق بازار سرمايه در ايران و عدم توجه سهامداران به 
مس��ائل بنيادي و تحليل هاي تكنيكال و ارزنده بودن 
يا نبودن نماده��ا، تاثيرگذاري اين ش��ايعات و اخبار 
را به ش��دت باال برده است. درست اس��ت اين روزها با 
فرهنگ س��ازي بورس و آموزش هاي بيشتر معامالت 
كمي تحت تاثير ش��ايعات قرار مي گيرند و اين روزها 
شاعد معامالت متعادل و صعودي تري در بازارسرمايه 
هس��تيم اما نبايد فراموش كرد كه هنوز هم عده اي از 
س��هامداران با توجه به دانش كم خود از اين شايعات 
تبعيت مي كند و درنتيجه ممكن اس��ت بازهم شاهد 
اين وضعيت در بازارباشيم. س��رعت انتشار اطالعات 
چه درست و چه غلط در فضاي مجازي آنقدر باالست 
كه مي توان از زمان ش��كل گيري يك شايعه يا از زمان 
از بين رفتن شايعات قبلي منتشر شده، چند دقيقه را 
براي اثرگذاري در بورس منتظر نشس��ت. يعني زمان 
واكنش نشان دادن بورس به اخبار آنقدر سريع است 
كه بسياري از تحليلگران را براي تحليل رخدادها دچار 
مشكل مي كند. بس��ياري از روزها شاهد اين موضوع 
بوديم كه اخبار غير اقتصادي وضعيت بازار را تغيير داده 
و موجبات نوس��ان را در بازار فراهم ساخته است البته 
اين نوس��ان براي حقيقي ها بد نبود و اين گروه با تكيه 
به دانش و سهم خود از بازار توانسته سود خوبي كسب 
كنند. براي توصيف وضيعت تاثير گذاري اخبار دربازار 
مي توان يك مثال آورد؛ با انتشار يك خبر منفي يا ايجاد 
يك شايعه با ضريب منفي، افراد حقيقي از ترس ريزش 
يا اصالح بازار، صف هاي فروش را تشكيل مي دهند و اين 
حقوقي ها هستند كه با اطالعات بيشتر سهام نمادهاي 
مختلف را در پايين ترين حالت ممكن خريداري كرده و 
با انتشار اخبار يا برطرف شدن شايعه و بازگشت تعادل 

به بازار سهام خريداري شده را مي فروشند.

    فرهنگ سازي بورس در تلويزيون 
سياوش وكيلي، مدير روابط عمومي و امور بين الملل 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز 28 مهرماه س��ال 
جاري ب��ود كه اعالم ك��رد قرار اس��ت آموزش هاي 
س��ازمان بورس از طريق صدا و س��يما بخش شود. 
وي در اي��ن خص��وص اع��الم داش��ت: محافظت از 
سرمايه گذاران يكي از مهم ترين سرفصل هاي نهاد 
ناظر در بازارهاي س��رمايه در دنيا قلمداد مي ش��ود 
چرا كه همه سرمايه گذاران در بازارها با دانش كافي 
معامله نمي كنند و امكان معامله در قيمت هاي باال 
و به اصط��الح over value همواره ب��راي آنها به 
ش��كل بالقوه وجود دارد. وي در اين خصوص ادامه 
داد: اين نقش حمايتي مي تواند با توس��عه فرهنگ 
سرمايه گذاري و ارتقاي سطح سواد مالي در جامعه 
به درس��تي ايفا ش��ود. مدير روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهار 
داشت: يكي از مسيرها و ابزارهاي توسعه دانش مالي، 
استفاده از قابليت هاي صدا و سيما است. اكنون حتي 
با توسعه شبكه اينترنت، دربرگيري هيچ رسانه اي به 
اندازه صدا و س��يما نيست. به همين منظور سازمان 
بورس و اوراق بهادار برنامه آموزش��ي بورس��انه را با 
شعار »رس��انه اختصاصي بازار س��رمايه« در شبكه 
آموزش در روزهاي زوج منتش��ر مي كند. وكيلي در 
اين خصوص اشاره داشت: اين برنامه در ۴0 قسمت 
پخش خواهد شد و هدف نهايي آن آموزش صحيح 
بازار س��رمايه و مفاهيم آن به سرمايه گذاران است؛ 
سرمايه گذاراني كه اكنون 2۵ درصد جمعيت كشور 
را تشكيل مي دهند و تشنه دريافت اطالعات صحيح 
از كارشناسان خبره هستند. وي در خصوص اهميت 
فرهنگ س��ازي براي مخاطبان عالقه من��د به بازار 
س��رمايه گفت: عالوه بر آموزش مس��تقيم به عموم 
مردم، فرهنگ سازي در حوزه بازار سرمايه نيز بسيار 

حائز اهميت است. فرهنگ سازي مفهوم گسترده تري 
دارد و مي تواند حتي شامل مطالب آموزش مستقيم 
نباش��د. به همين منظور از مدت ها پيش اختصاص 
شبكه اي با محوريت بازار سرمايه در دستور كار قرار 
گرفت تا سهامداران بتوانند به دور از هياهوهاي رايج 
در فضاي مجازي به شكل صحيح بورس را ياد بگيرند 
و از اتفاقات پيرامون آن باخبر شوند. در اين برنامه ها 
از كارشناسان و خبرگان بازار سرمايه دعوت مي شود 
تا هم سرمايه گذاران را از وضعيت بازار سرمايه آگاه 
كنند و هم مختصات درس��تي از وضعيت بورس به 
مخاطبين ارايه دهند و تحلي��ل مبتني بر منطق از 
آينده بورس ارايه دهند. در اين خصوص مي توان به 
برنامه »پيش گش��ايش« و »به وقت تحليل« اشاره 
كرد كه با هدف فرهنگ سازي عمومي در شبكه ايران 
كاال پخش مي شود. اين برنامه ها به صورت زنده نيز در 

شبكه هاي اجتماعي منتشر خواهند شد.
درست است كه س��ازمان بورس تالش زيادي براي 
آموزش س��هامداران مي كند ام��ا؛ در اصل مردم به 
دنبال آموزش هاي كوتاه تر و بسيار ساده هستند در 
نتيجه س��ازمان بورس مي تواند اين برنامه آموزشي 
را در فضاي مجازي و اينترن��ت به صورت خالصه و 
كوتاه منتشر شد تا درنتيجه شاهد كاهش شايعات 
و معامالت ع��ادي در بازارس��رمايه خواهيم بود. در 
نهايت بايد گفت سازمان بورس و مسووالن بايد توجه 
ويژه اي به س��هامداران كم تجربه و آسيب ديده در 
بازار داشته باشند تا شاهد كاهش رفتارهاي هيجاني 
باش��يم . به عبارت ديگر، معامله گ��ران حرفه اي در 
چنين ش��رايطي مي دانند وقت��ي در بازاري نزديك 
به ۷00 ش��ركت حضور دارند، نمي ت��وان بر مبناي 
ش��ايعات اقدام ب��ه خريد و فروش ك��رد و تكرار اين 
عمل تنها باعث خستگي و تصميمات اشتباه آنها در 

معامالت خواهد شد.
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استقبال از كل زنجيره فوالد
در بورس كاال

رض��ا شهرس��تاني عض��و هيات مدي��ره انجمن 
توليدكنن��دگان فوالد، گفت: بهتري��ن راه و روش 
اقتصاد در دني��اي آزاد كه بايد عرض��ه و تقاضا در 
راستاي يكديگر وجود داشته باشند فراهم كردن 
شرايط براي عرضه محصوالت در بازار است. هر نوع 
دستور، امضاي طاليي و ايجاد رانت در صنعت است 
كه در نهايت فساد را تشديد مي كند. وي با اشاره به 
اينكه وزارت صمت مسير اشتباهي را براي صنعت 
فوالد در نظر گرفته است بيان كرد: اينكه در چند ماه 
گذشته تصميمات متفاوتي از سوي وزارت صنعت 
براي صنعت فوالد اتخاذ ش��ده به ضرر اين صنعت 
اس��ت. آنچه در شيوه نامه به آن اش��اره شده است 
عرضه تمامي محصوالت در بورس كاال است كه ما 
از آن استقبال مي كنيم چراكه شفاف سازي هدف 
اصلي بازار است؛ بنابراين نبايد هيچ نوع دخالتي در 
قيمت گذاري يا ابطال باشد. شهرستاني ادامه داد: 
عرضه محصوالت در بورس كاال رقابت س��المي را 
ايجاد مي كند از سوي ديگر صنعت فوالد در شرايط 
فعلي صنعت رو به افزايش در بخش صادرات كشور 
با توجه به مشكالت حاصل از تحريم و پاندمي كرونا 
است؛ بنابراين با توجه به پتانسيل اين صنعت بايد 
اجازه داد تا عرضه به ميزان نياز در كشور انجام شده 
و مازاد توليد هم صادر شود. عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد با تاكي��د بر عرضه كاالهاي 
اس��تاندارد و مصرف عموم در بورس اظهار داشت: 
آن دسته از كاالهايي كه مصرف عمومي در صنعت 
فوالد دارد بايد در بورس كاال عرضه شود و تا زماني 
كه ظرفيت داخلي تكميل نشده بايد از آن حمايت 
كنيم و نبايد صادر ش��ود بايد محصوالت فوالدي 
را به مقداري در بورس عرض��ه كنيم كه به آن نياز 
است؛ اما در خصوص كاالهاي خاص بايد به صورت 
مچينگ و كشف قيمت توسط بورس كاال نسبت به 
مقدار و تغييرات و گزارش هايي  كه به وزارتخانه ارايه 

مي شود در مورد آن تصميم گيري كرد.

 ارجاع تخلفات مرتبط 
با سهام عدالت به قوه قضاييه

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س در خصوص تصويب گ��زارش ماده 23۴ 
كميسيون اقتصادي مرتبط با تخلفات سهام عدالت 
گفت: كميسيون طي ماه هاي اخير گزارشي با هدف 
بررس��ي نحوه واگذاري و اجراي قوانين و مقررات 
مرتبط با سهام عدالت تهيه كرد كه به صحن علني 
ارس��ال و درصورت موافقت، پرونده تمامي افرادي 
كه در طول اين س��ال ها از نحوه واگذاري و تركيب 
سهام عدالت عدول كرده اند به دستگاه قضا ارسال 
خواهد ش��د. وي از تصويب كليات اليحه دولت در 
خص��وص اصالح بندهايي از قانون بيمه ش��خص 
ثالث در كميسيون متبوع خبر داد و افزود: در قانون 
قبلي تعاريفي در ارتباط ب��ا خودروهاي متعارف، 
غيرمتعارف و سقف تعهدات بيمه اي مطرح بود اما به 
دليل افزايش قيمت خودرو اين سقف ها و تعهدات به 
هم ريخته كه دولت پيشنهاد داد ساز و كار جديدي 
براي آن در نظر بگيرند يا در قانون عبارت متعارف و 
غيرمتعارف را حذف شود و در نهايت سقف ها تغيير 
پيدا كند كه اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و 
كليات اصالحات درخواستي در رابطه با قانون بيمه 
شخص ثالث به تصويب رسيد. پورابراهيمي با اشاره 
به درخواست ۴۷ نماينده مبني بر اعمال ماده 23۴ 
در رابطه با نحوه ترخيص كاالهاي گمرك، تخلفات 
وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معاونت اقتصادي 
رييس جمهور، بانك مركزي و دستگاه هاي ديگر 
عنوان كرد: گزارش اين درخواست در كميسيون 
بررسي شد لذا هفته آينده درخصوص اعمال اين 

ماده راي گيري مي شود.

عدم عرضه خودرو در بورس 
جرم تلقي مي شود

حجت اهلل فيروزي، نماينده مردم فسا در مجلس شوراي 
اسالمي از نهايي شدن طرح »تحول در صنعت و بازار 
خودرو« در كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن 
خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
بررس��ي جزييات اين طرح هفته آينده در دستوركار 
كميسيون صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. نماينده 
مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي افزود: محور اصلي 
طرح »تحول در صنعت و بازار خودرو« عرضه خودرو 
در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم 
تلقي ش��ده و مجازات آن نيز براساس تبصره )۱( ماده 
۱8 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعيين مي ش��ود. 
وي كيفي سازي، متعادل كردن قيمت و داخلي سازي 
خودرو را از محورهاي اين طرح برشمرد و اضافه كرد: 
يكي از بندهاي طرح مذكور درب��اره واردات خودرو و 
شرايط آن اس��ت كه با تحقق اين مهم بازار از انحصار 
ش��ركت هاي خودروسازي خارج ش��ده و وارد فضاي 
رقابتي مي شود. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
همچنين برخي خبرها مبني بر اينكه كميسيون صنايع 
و مع��ادن در طرح »تحول در صنع��ت و بازار خودرو« 
واردات خ��ودرو را به انحصار خودروس��ازان درآورده، 
تكذيب كرد و ادامه داد: در بند مربوط به واردات خودرو 
ذيل طرح مذكور واردات نه تنها در انحصار خودروسازان 
نيست بلكه هر فردي كه بتواند خودرو صادر كند، امكان 
واردات خودرو دارد. س��خنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با اشاره به ساير راهكارها براي واردات 
خودرو، اضافه ك��رد: افراد حقيقي غيردولتي كه نفت 
خريداري و آن را صادر و به فروش برسانند، مي توانند 
از محل ارز آن، خودرو به كشور وارد كنند و همچنين 
اش��خاصي كه ارز در بيرون از كشور داشته و تعهدي 
نس��بت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، مي توانند از 

محل آن خودرو به كشور وارد كنند.

فراخوان تكميل پرسشنامه  
در سامانه بهين ياب

احمد تش��كيني، مديركل دفتر ام��ور اقتصادي و 
سياس��ت هاي تجاري گفت: در راس��تاي ارزيابي، 
پايش و بهبود مس��تمر فضاي كس��ب وكار، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صفحه مربوط به پرسشنامه 
چالش هاي كس��ب وكار بنگاه ه��اي اقتصادي را به 
منظور دريافت نظرات فع��االن توليدي و تجاري و 
صاحبنظران حوزه صنعت، معدن و تجارت در سامانه 
بهين ياب ايجاد كرده است. وي ادامه داد: از كليه افراد 
مطلع در تشكل  ها و توليدكنندگان صنعتي، معدني و 
همچنين اصناف و تجار درخواست مي شود با مراجعه 
فصلي )س��ه ماهه( به س��ايت بهين  ياب به آدرس 
https: //behinyab.ir و ورود به بخش »پايش 
فضاي كسب وكار« نس��بت به تكميل پرسشنامه 
و ثبت اطالعات در اين صفح��ه مبادرت كنند. وي 
افزود: اي��ن اطالعات مي  توان��د در تبيين وضعيت 
كسب وكار و ارزيابي تحوالت ايجاد شده در بخش به 
اين وزارتخانه كمك شاياني كند. مديركل دفتر امور 
اقتصادي و سياست هاي تجاري گفت: نتايج حاصل 
ش��ده از پايش فضاي كس��ب و كار در خود سامانه 
بهين ياب بطور منظم و ش��فاف اعالم مي شود. اين 
مقام مسوول در نهايت تاكيد كرد: در اين پايش هم 
به موضوعات داخل وزارتخانه و هم ساير دستگاه ها 

پرداخته شده است.

بازارسرمايه در بلندمدت 
پيشتاز بازارهاي موازي است

سلمان نصيرزاده، كارشناس سرمايه گذاري شركت 
س��رمايه گذاري ملي ايران در گفت وگو سنا اظهار 
كرد: به نظر من حال هواي اين روزهاي بازارسرمايه 
همچنان تحت تاثير اصالحي است كه حدودا از 2۱ 
مرداد ماه، با آن مواجه ش��ده بود؛ در اين دوره شاهد 
تغيير پارادايم هايي كه ط��ي دوره رونق بازار ايجاد 
ش��د بوديم، يكي از اين پارادايم ها نوس��انات شديد 
و رو به ب��االي نرخ ارز بود. نصي��رزاده افزود: در نظر 
داشته باشيد زماني كه وارد يك دوران رونق يا ركود 
مي شويم الزم است اين انعطاف را داشته باشيم كه 
با تغيير پارادايم هاي غالب استراتژي هاي معامالتي 
خود را در آن دوره زماني تغيير داده يا اصالح كنيم. 
بطور مثال، با نگاه منطقي تري بازه نوس��اني خود را 
براي معامالت در نظر بگيريم. براين اس��اس قطعا 
نيازمنديم دانش س��رمايه گذاري و مالي خود را در 
بازارس��هام افزايش دهيم و به مطالع��ه گزارش ها، 
بررسي روندها پرداخته و جريان ورود نقدينگي در 
سهام را از ابعاد بنيادي و نيز معامله گري رصد كنيم. 
اين كارشناس بازارسرمايه بررسي گزارش هاي مالي 
را يكي از فاكتورهاي مهمي دانست كه مي تواند در 
سرمايه گذاري ياري رسان باشد و گفت: در شش ماهه 
ابتداي س��ال شاهد گزارش هاي مالي خوبي توسط 
شركت هاي بورس��ي بوديم كه تحت تاثير افزايش 
تقاضاي فروش و مباحث كااليي با رشد سودآوري و 
فروش مناسبي مواجه بودند. در اين مدت مي توان 
افزايش روند قيمت ارز را از مهم ترين عوامل كمك 
در كسب س��وددهي مناسب شركت ها عنوان كرد. 
وي اضافه ك��رد: در اين مدت صنايع محوري مانند 
صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، كانه هاي فلزي، 
چند رشته اي هاي صنعتي و سرمايه گذاري ها با سود 
قابل توجه��ي رو به رو بودند كه نتيجه آن را در روند 
قيمتي بازار در نيمه اول س��ال و تا مرداد ماه ديديم. 
كارشناس سرمايه گذاري شركت سرمايه گذاري ملي 
ايران تصريح كرد: در حال حاضر مقداري از هيجانات 
مازادي كه بر قيمت ها تحميل شده بود، تخليه شده 
اس��ت. همچنين پارادايم هايي كه در نيمه نخست 
سال متورم شده بودند در حال تخليه انرژي هستند 
كه در نتيجه آن بازار در حال حركت به سمت نقطه 
تعادلي است. نصيرزاده بورس را در طوالني مدت و 
نسبت به ديگر بازارها، همراه با بازدهي مناسب دانست 
و گفت: در نظر داشته باشيد كه در مقطع فعلي با عدم 
قطعيت هاي بيشتري در داخل و عرصه بين الملل 
مواجهيم، بنابراين احتمال سرعت رشد نرخ ها را بايد 
به عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر بازار در نظر داشته 
باشيم. در اين راستا بايد حداقل ها را در تحليل هاي 
خود لحاظ كنيم )نه حداكثر ها را( تا به اين ترتيب به 
طرز مناسبتري به مديريت ريسك پرداخته و سرمايه 

خود را با خطر كمتري مواجه كنيم.

ارزش بازار 31 هزارميلياردي 
بازار گوهران

شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد با سرمايه 
2 ه��زار و ۴00 ميليارد ريال، صورت وضعيت پرتفوي 
س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي به 30 آذر 
ماه ۱3۹۹ را حسابرس��ي نشده منتش��ر كرد. شركت 
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به 30 آذر ماه س��ال جاري اعالم كرد 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از س��هام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۵2 هزار و ۴۴0 
ميليارد و ۷۹ ميليون ريال و ارزش بازار معادل 2۹ هزار 
و ۱3۴ ميليارد و ۷8۶ ميليون ريال در سبد سهام خود 
داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت طي 
اين مدت با افزايش 2۵۵ ميليارد و 38۱ ميليون ريال 
به ۵ هزار و ۷۹۵ ميليارد و ۴۶0 ميليون ريال رس��يد. 
ارزش بازار شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد 
نيز با افزايش 2 هزار و 2۴۷ ميليارد و ۱۹۵ ميليون ريال 
معادل 3۱ هزار و 38۱ ميليارد و ۹8۱ ميليون محاسبه 
شد. »گوهران« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام شده معادل ۱3۵ ميليارد و ۹۴۶ ميليون ريال 
به مبلغ 3۴۴ ميليارد و ۹۱۱ ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت 208 ميليارد و ۹۶۵ ميليون ريال سود كسب 
كرد . شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد در آذر 
ماه تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
شده ۴۹۱2 ميليارد و 32۷ ميليون ريال خريداري كرد.

آموزش سهامداران تنها راه حل كاهش تاثير اخبار غير اقتصادي بر بازار سرمايه 

شايعات؛ عامل نوسان بورس

تجهيز منابع مالي ۴۷۰ هزار ميليارد توماني از بستر بازار سرمايه
حس��ن قاليباف اصل، س��خنگوي ش��وراي عالي 
بورس آمار تجهي��ز منابع مالي در بازار س��رمايه و 
ميزان انتش��ار ابزارهاي تجهي��ز منابع مالي گفت: 
روز سه شنبه200امين جلسه شوراي عالي بورس 
با محور بررس��ي تجهيز منابع مالي انجام ش��ده در 
بازار سرمايه تا پايان آذرماه سال ۱3۹۹ برگزار شد. 
جزييات نشان از آن دارد كه در دوره ۹ماهه نخست 
سال جاري، بالغ بر ۴۷0هزار ميليارد تومان تجهيز 
منابع مالي از بستر بازار سرمايه صورت گرفته است. 
در اين ميان حدود ۱۴۵هزار ميليارد تومان از رقم 
مزبور شامل تجهيز منابع مالي از محل بدهي بوده 
كه شامل انتشار انواع ابزارها است. همچنين مابقي 
آن يعني رقمي بيش از 32۵هزار ميليارد تومان به 
مجموع تجهيز منابع مالي از محل افزايش سرمايه 
و عرضه اوليه سهام شركت ها، تاسيس شركت هاي 
س��هامي عام و اضاف��ه ارزش صندوق ها اختصاص 

داشته است.
وي با اشاره به اينكه در بخش سرمايه چهار سرفصل 
اصلي مورد بررس��ي قرار گرفت؛ ادامه داد: تاس��يس 
شركت هاي سهامي عام، افزايش سرمايه شركت هاي 
س��هامي عام )به جز مازاد تجدي��د ارزيابي(، افزايش 
سرمايه شركتهاي سهامي عام )از محل تجديد ارزيابي( 
و عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس و فرابورس از 
اصلي ترين محورها بود. سخنگوي شوراي عالي بورس 
بيان كرد: در اين ميان ۶۵هزار و 2۷0ميليارد تومان به 
افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام )به جز مازاد 
تجديد ارزيابي( و 3۵ه��زار و 380ميليارد تومان نيز 
به افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام )از محل 
مازاد تجديد ارزيابي( اختصاص يافته است. همچنين 
از ابتداي س��ال جاري تا پايان آذرماه نيز در حدود بر 
28هزار ميليارد تومان به عرضه اوليه سهام شركتها 
در بورس و فرابورس اختصاص داشت. در همين راستا 
بررسي نشان مي دهد كه افزايش ارزش صندوق هاي 
سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه، نسبت به ابتداي 

سال بيش از ۱۹۶هزار ميليارد تومان بوده است.

    رشد شاخص بورس
در معامالت روز گذش��ته بيش از ۱۱ ميليارد و ۴۵۱ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱3۱ 
هزار و ۹۶۷ ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با هش��ت ه��زار و 8۱ واحد 
افزايش به ۴۶8 هزار و ۴8۵ واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با پنج هزار و 28۹ واحد رشد به 30۶ هزار 
و ۶۶0 واحد رس��يدند. ش��اخص بازار اول دو هزار و 
۶۵3 واحد و ش��اخص بازار دوم سه هزار و 8۶2 واحد 
افزايش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، 
نماد »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار و 2۹3 
واحد، »ف��والد آلياژي ايران« ب��ا ۵0۱ واحد، »بانك 
پارس��يان« با ۴۷2 واح��د، »گروه بهم��ن« با 3۴۷ 
واحد، »گروه پتروشيمي س��رمايه گذاري ايرانيان« 
با 3۴0 واح��د، »خدمات انفورماتيك« با 323 واحد، 
»توليدي فوالد س��پيد فراب كوير« ب��ا 3۱2 واحد، 
»صنايع ش��يميايي ايران« ب��ا 3۱0 واحد، »كاما« با 
282 واحد، »پتروشيمي بوعلي سينا« با 2۶۹ واحد 
و »پااليش نفت تبريز« با 2۶۴ واحد و »بانك ملت« 
با 2۶0 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 
داشتند. برپايه اين گزارش روز گذشته نماد »صنايع 
پتروشيمي خليج فارس« با دو هزار و 2۴ واحد، »فوالد 
مباركه اصفهان« با يك هزار و ۱۵8 واحد، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي« ب��ا ۶۶۴ واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با ۵۹3 واحد، »ملي صنايع 
مس ايران« با ۵۵۴ واحد، »فوالد خوزستان« با ۴۷8 
واحد، »شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تامين« ب��ا 3۶۹ واح��د، »مخابرات اي��ران« با 3۶2 
واحد و »پتروش��يمي نوري« هم با 3۴۶ واحد، تاثير 
منفي بر شاخص گذاشتند. »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي«، »پااليش نفت اصفهان«، »ايران 
خودرو«، »س��ايپا«، »گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو« و »بانك تجارت« درگروه نمادهاي پربيننده 
قرار داش��تند. »گروه خودرو« هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 

سه ميليارد و 3۴0 ميليون برگه سهم به ارزش ۱۶ هزار 
و ۹80 ميليارد ريال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نيز بيش از 23 واحد افزايش داشت و 
بر روي كانال 20 هزار و ۱۴3 واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار سه ميليارد و ۴۵۵ هزار برگه سهم به ارزش 
۱۴۷ هزار و ۷۴0 ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. در 
گذش��ته نمادهاي »صنعتي مينو«، »پتروش��يمي 
زاگرس«، »سنگ آهن گهرزمين«، »اعتباري ملل«، 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي«، »توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم«، »توكاريل«، »صنايع ماشين هاي 
اداري ايران«، »نيروگاه زاگرس كوثر«، »بيمه دي« 
و »ويتانا« با تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار همراه 
بودند. روز گذشته نمادهاي »بيمه پاسارگاد«، »فوالد 
هرمزگان جنوب«، »پتروشيمي مارون«، »سهامي 
ذوب آهن اصفهان«، »بانك دي«، »ش��ركت آهن و 
فوالد ارفع«، »سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات«، 
»گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »مديريت انرژي 
تابان هور« و »فرابورس ايران« تاثير منفي بر شاخص 

اين بازار داشتند.
در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۱.0 درصد )۱02هزار 
تومان( كاهش يافت و ارزش س��بد ۵32هزار توماني 
و يك ميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب به ۱0 
ميليون و 338ه��زار تومان و ۱۹ ميليون و ۴۷۹هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد 
قابل فروش سبد ۵32هزار توماني سهام عدالت به ۶ 

ميليون و 202هزار تومان رسيده است.

    ادامه روزهاي بد بورس ها در آسيا و امريكا
تري س��ند ون، كارشناس ارشد س��رمايه گذاري در 
موسس��ه ولث منيجمنت گفت: هن��وز بطور واضح 
شاهديم كه نوسانات بازارهاي مالي در سطح بااليي 
قرار دارد. ما به يك راهكار براي مقابله با ويروس كرونا 
رسيده ايم كه گويا خوب هم جواب داده است اما اينكه 
اين واكسن ها تا چه حد براي همه مفيد خواهند بود 

و ت��ا چه مدتي مي توانند ايمني ايجاد كنند ش��ك و 
ترديدهايي وجود دارد و وجود اين شك و ترديدها هم 

به بازار سيگنال هاي متناقض مي دهد. 
در بورس امريكا و وال اس��تريت، بيش��تر شاخص ها 
نزولي بودند تا جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.2۷ 
درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 30 هزار و 
۱33.۵۷ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵00« 
با 0.03 درصد كاهش تا س��طح 3۶۹3.8۹ واحدي 
پايين رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با 0.3۹ درصد افزايش در سطح 

۱2 هزار و ۷۹2.۱2 واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
۱00« ب��ورس لندن با 0.۵۷ درصد افزايش نس��بت 
به روز قبل و در س��طح ۶۴۵3.۱۶ واحد بس��ته شد. 
ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان 
با صعود ۱.3 درصدي و ايس��تادن در سطح ۱3 هزار 
و ۴۱8.۱۱ واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص 
»كك ۴0« بورس پاريس با افزايش ۱.38 درصدي در 
سطح ۵۴۶۶.8۶ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكس 3۵« ۱.8۵ درصد باال رفت و به ۷۹3۴.20 
واحد رسيد.در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
22۵« بورس توكي��و ژاپن با ريزش ۱.0۴ درصدي تا 
سطح 2۶ هزار و ۴3۶.3۹ واحدي پايين رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.۷۱ درصد پايين 
رفت و در س��طح 2۶ هزار و ۱۱۹.2۵ واحد بسته شد. 
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« افت ۱.۶3 
درصدي را تجربه كرد و در س��طح ۴۹۶۴.۷۷ واحد 
بسته ش��د.در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند 
ايكس 200« بورس س��يدني با ۱.0۵ درصد كاهش 
و ايستادن در س��طح ۶۵۹۹.۷۵ واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود. 



گروه راه و شهرسازي|
از منظر علم اقتصاد، حباب قيمتي در يك بازار مشخص به 
حالتي گفته مي شود كه آن بازار، نرخ رشد بسيار بااليي را 
تجربه مي كند و پس از آن نيز دچار ركود شديدي مي شود. 
اين حالت هنگامي رخ مي دهد كه قيمت ها شديداً باال رفته 
و از ارزش ذاتي دارايي ها پيشي مي گيرد. اين تعريف، به باور 
اغلب كارشناسان مسكن در مورد بازار ملك نيز صادق است، 
اما برخي از صاحبنظران اين حوزه مس��اله حباب در بازار 
مسكن را منتفي مي دانند. در روزهاي اخير، بازتاب بيشتر 
رويكرد دوم در خبرگزاري هاي داخلي را شاهد بوده ايم. اما 
واقعيت اين است كه در رويكرد دوم، كل كشور يا كل يك 
استان مانند استان تهران به عنوان يك بازار واحد و يكپارچه 
فرض شده است، اين در حالي است كه هم اينك نه تنها در 
تهران كه در مناطق و حتي گاه در محالت مختلف پايتخت 
با بازارهاي مس��كن متفاوتي مواجه هس��تيم. با پذيرش 
وجود بازارهاي مختلف مس��كن در كشور  همچنين در 
كالن شهرهاي كشور، مساله حبابي بودن قيمت مسكن 
بيش از پيش مشاهده خواهد شد، اما به ميزاني كه اساس 
تحليل هاي بازار مسكن از سطح بازارهاي منطقه اي، شهري 
و استاني فراتر مي رود و رويكرد كل گرايانه و اقتصاد اجتماعي 

به خود مي گيرد، مساله حبابي بودن نيز رنگ مي بازد.
در همين چارچوب، نيز ديروز بيت اهلل ستاريان، كارشناس 
اقتصاد مسكن با بيان اينكه ساالنه ۴ تا ۵ درصد به حاشيه 
نش��يني در تهران افزوده مي ش��ود، گفت: ۵۰ سال است 
همواره از حباب مسكن صحبت مي شود، اما هرگز تخليه 

نشده است.
پيش تر، محمود اوالد، يكي ديگر از كارشناس��ان مسكن 
نيز اظهار كرده بود اين مس��اله، ديدگاه غلطي اس��ت كه 
مطرح شده و مي ش��ود كه حباب قيمتي در بازار مسكن 
داريم؛ وقتي گفته مي شود ۲۰ ميليون نفر ساكن بافت هاي 
فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي و بيش از ۴۰ درصد 
اجاره نش��ين داريم، اينها تقاضاي بالقوه ايجاد كرده اند و 
چون نتوانسته اند وارد بازار رسمي مسكن شوند، در بازار 

غير رسمي بروز مي كنند.
اما از منظر كارشناساني كه به حباب مسكن اذعان دارند 
از آنجا كه قيمت مسكن چسبنده است، حباب قيمتي در 
بازار مسكن در اثر شوك هاي دروني يا بيروني اين بازار، مانند 
ساير كاالها به سرعت تخليه نمي شود، بلكه سرعت رشد 
قيمت مسكن طي چند ماه يا فصل، در صورت فراهم آمدن 
ش��رايط، كاهش يافته و در سطوحي پايين تر از نرخ تورم 
 سير خواهد كرد. در نتيجه با گذشت زمان و با چندين ماه 
عقب ماندگي رشد قيمت مسكن از نرخ تورم، حباب آن 
تخليه خواهد شد.به عبارت ديگر، معمواًل سقوط قيمت 
اسمي مسكن رخ نمي دهد چرا كه عمدتًا تعديل قيمت 
مسكن به علت چسبندگي رو به باالي آن، در قيمت اسمي 
مسكن اتفاق نمي افتد بلكه با ثبات قيمت اسمي، اين قيمت 

واقعي مسكن )با لحاظ تورم( است كه كاهش مي يابد.

     افزايش 2 برابري حباب در آبان
در همين چارچوب است كه وزارت راه و شهرسازي، 
در تازه ترين گزارش خود از تحوالت بازار مسكن تهران 
و كشور به مساله حباب قيمتي در اين بازار نيز اشاره 
كرد و نوشت: يكي از شاخص هاي نشان دهنده وجود 

حباب قيمتي در بازار مسكن، نسبت ميانگين قيمت 
به ميانگين اجاره بها در هر متر مربع مسكن است. بر 
اساس مطالعات انجام شده از سال 98 شاخص حباب 
سنج مسكن افزايش قابل مالحظه اي داشته و به عدد 
۲3 رسيده و در 8 ماه نخست سال جاري به ميزان 3۰ 
درصد بوده است. اين شاخص در آبان ماه سال 1399 
در شهر تهران به 37 درصد )دو برابر بيش از ميانگين( 
رسيده است. ميانگين بلندمدت اين شاخص در شهر 
تهران معادل 18 درصد اس��ت. اختالف اين شاخص 
با ميانگين بلندمدت آن )كه در آبان س��ال جاري 19 
درصد بوده است( مويد حباب و حضور سفته بازان در 
اين بازار است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسكن، از ۲9 
سال گذشته )با احتساب سال 99(، قيمت مسكن در 11 
سال باالتر از ميانگين بلندمدت 18 درصدي بوده است. به 
عبارت دقيق تر، در سال هاي 7۰، 7۴، 7۵، 76، 81، 86، 87، 
93، 97، 98 و 99 بازار مسكن تهران حبابي بوده و ارزش 

مبادله اي آن از ارزش ذاتي آن باالتر و بيشتر بوده است.

   اين چه حبابي است كه ۵۰  سال  نتركيده؟!
ستاريان اما معتقد است كه بازار مسكن حباب ندارد. او اظهار 
كرد: كاهش معامالت مسكن در ماه هاي مهر، آبان و آذر قابل 
پيش بيني بود؛ چراكه با توجه به ويروس كرونا تغييرات 
اساسي در جهان اتفاق افتاد. انتخابات امريكا هم مزيد بر علت 
شد. حتي اقتصاد خود امريكا يك ماه بين زمين و هوا قرار 
گرفت.وي افزود: با اين همه معتقد نيستم كه بازار مسكن 
در مسير ركود قرار گرفته چراكه همواره طي ۵۰ سال اخير 
با كسري مسكن مواجه بوده ايم. اينكه بعضي از مسووالن 
نيز عنوان مي كنند قيمت مس��كن حب��اب دارد را قبول 
ندارم. آخر اين چه حبابي است كه ۵۰ سال تخليه نشده 
است؟اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه مسووالن 
نبايد با اظهارنظرهايي همچون وجود حباب مسكن، آدرس 
اشتباه به فعاالن اين بخش بدهند گفت: همه سرمايه گذاران 
تحليل دراز مدت ندارند لذا بعضي وعده هاي مسووالن مبني 
بر افت قريب الوقوع قيمت مسكن را باور مي كنند. اين باعث 
مي شود تا مدتي از ساخت و ساز دست بكشند و اين كسري 

توليد به كسري سال آينده اضافه شود.ستاريان تاكيد كرد: 
مسووالن بايد از شعار زدگي در حوزه مسكن دست بردارند. 
سال 139۰ جشن سر به سري مسكن را گرفتند در حالي 
كه در تهران فقط در همان سال 6 درصد حاشيه نشيني 
اضافه شده بود. وجود حاشيه نشيني في نفسه يعني كمبود 
مسكن. در اين شرايط انتظار كاهش قيمت خانه نابجا است.

   افزايش ۵  درصدي حاشيه نشيني در سال 
وي با اشاره به سهم ۵۰ درصدي مسكن در هزينه خانوار 
گفت: عدم توانايي خانوارها براي تامين مسكن مناسب به 
پديده حاشيه نشيني منجر مي شود. حاشيه نشيني در 
تهران ساالنه ۴ تا ۵ درصد افزايش پيدا مي كند. اين يعني 
۲۰ سال ديگر يك تهران با مشخصات و ويژگي هاي مناطق 
ناكارآمد در كنار تهران فعلي سر بر مي آورد.اين كارشناس 
اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: حدود ۲۰ ميليون بد مسكن 
در كشور زندگي مي كنند. بعد، مسووالن آمار مي دهند كه 
۲.۵ ميليون واحد مس��كوني خالي در كشور داريم. وقتي 
اين تعارضات را مي بينيم متوجه مي شويم اراده اي براي 
حل معضل كمبود مس��كن وجود ندارد. بخش مسكن با 
دربرگيري نيمي از اقتصاد كشور، توسط يك معاونت در 
يك وزارتخانه مديريت مي شود. بنابراين واضح است كه 
مساله را كوچك شمرده اند و از نظرات كارشناسي استفاده 
نمي كنند.ستاريان با بيان اينكه در ميان مدت و بلندمدت 
نمي توان انتظار كاهش و حتي ثبات قيمت مسكن را داشت 
تاكيد كرد: معتقدم تغيير و تحوالتي در سطح بين الملل 
ايجاد شده كه در آينده اقتصاد ايران به يكي از اقتصادهاي 
مهم دنيا تبديل مي ش��ود. بايد براي زيرساخت هاي اين 

توسعه، به خصوص در بخش مسكن چاره انديشي شود.
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واكنش حق شناس
به تغييرنام خيابان  شجريان

اق��دام غيرقانوني گروه كوچكي از ش��هروندان در 
پايين كش��يدن تابلوي تازه نصب ش��ده خيابان 
محمدرضا شجريان در غرب تهران و نصب تابلوي 
به نام شهيد تازه ترور ش��ده، محسن فخري زاده، 
دانشمند هسته اي، واكنش هاي متعددي را در پي 
داشته است. شوراي شهر تهران در ارديبهشت ماه 
سال جاري به نامگذاري خياباني به نام شجريان راي 
داده بود اما پس از مدتي مشخص شد كه محسن 
هاش��مي، رييس شوراي ش��هر تهران در نامه اي 
محرمانه از پيروز حناچي، شهردار تهران خواسته 
بود كه اجراي اين مصوبه بطور موقت متوقف شود. 
پس از افشاي اين نامه، علي اعطا سخنگوي شوراي 
شهر داليلي را براي اين نامه محرمانه بر شمرد. با 
اين حال، پس از فوت محمدرضا شجريان، استاد 
آواز س��نتي ايراني، بار ديگر مساله اين نامگذاري 
مطرح و پي گرفته شد و در نهايت در نخستين روز 
هفته جاري، مصوبه شوراي شهر اجرايي شد. اما اين 
مساله به مذاق عده اي خوش نيامد به گونه اي كه 
در روز سه شنبه جمعي از افراد كه گفته شده است، 
خانواده شهيد بوده اند، تابلوي نصب شده شجريان را 
پايين آوردند و تابلوي مورد نظر خود را نصب كردند.

محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر در صفحه 
ش��خصي توييتر خود در واكنش به خبر تغيير نام 
خيابان شجريان توسط پدر شهيد احمدي روشن 
در توييتي نوشت: پس ازشهادت شهيدفخري زاده 
شوراي ش��هر تهران به احترام اين شهيد واال مقام 
نام خيابان صناي��ع در منطقه ١ )محل كار وى( را 
با قيد فوريت به نام ايشان نامگذارى كرد. بيش از 
٤٥ درصد نامگذاري هاى اين دوره به نام شهيدان 
سرافراز ميهن بوده است. انتظار روادارى به نمادهاي 
جامعه خواسته زيادى نيست. بر اساس اين گزارش، 
شهيد فخري زاده در روز جمعه 7 آذر سال جاري 
در آبس��رد ترور شد و روز 9 آذر نيز خياباني به اسم 

او نامگذاري شد.

تامين كالنتري در استان تهران 
با همكاري خيرين

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران با تاكيد بر 
اينكه به لحاظ تامين امنيت در استان تهران با مشكلي 
مواجه نيستيم اما براي ارايه خدمات امنيتي بهينه بايد 
كالنتري مورد نياز ساخته شوند، از پيگيري اين كار با 
همكاري شهرداري ها و خيرين خبر داد.محسني بندپي 
در گفت وگو با ايس��نا، در تشريح روند تامين امنيت و 
ساخت كالنتري در سطح اس��تان تهران گفت: همه 
خدماتي كه در ابعاد مختلف اعم از بيمارستاني و درماني 
و امنيتي و... ارايه مي شود شاخصي دارند كه بر اساس 
آن بايد استقرار و شكل بگيرند. در بحث كالنتري ها و 
تامين امنيت در استان تهران نيز بررسي هايي كه انجام 
ش��ده بود نش��ان مي داد حدود ۲۰۰ كالنتري بايد در 
سطح استان استقرار پيدا كنند.وي افزود: در اين زمينه 
مقرر شد در برنامه اي زمان بندي شده اين كالنتري ها 
شكل بگيرند و در اين راستا شهرداري ها در تامين زمين 
همكاري داشته باشند و از ظرفيت خيرين امنيت ساز 
در رابطه با ساخت و س��از اين كالنتري ها بهره گرفته 
ش��ود. وي ادامه داد: بي ترديد آنچه كه براي خدمات 
امنيتي و تامين امنيت بهينه الزم اس��ت استقرار اين 
كالنتري ها اس��ت؛ در اين مسير شهرداري ها در حال 
همكاري هس��تند تا واگذاري زمين انجام و با كمك 
خيرين ساخت آنها تكميل شود، اما اين اقدام پروسه 
زماني چندين ساله دارد تا اين كالنتري ها مستقر شوند.

استاندار تهران همچنين در پي افزايش آاليندگي هوا 
در هفته آينده از ممنوعيت تردد ش��بانه كاميون ها و 
خودروهاي ديزلي همچنين توقف فعاليت كارگاه هاي 
عمراني توليد شن و ماسه و آسفالت از روز شنبه تا اطالع 
ثانوي خبر داد.محسني بندپي در جلسه كميته اضطرار 
آلودگي هوا در تشريح محدوديت هاي ناشي از احتمال 
افزايش آاليندگي هوا در هفته آينده گفت: با توجه به 
گزارش هواشناسي تا صبح جمعه هواي مناسبي همراه 
با بارندگي و وزش باد خواهيم داشت. اما از عصر جمعه 
پايداري هوا آغاز خواهد شد و از شنبه تا سه شنبه شاهد 
افزايش آاليندگي خواهيم بود.وي افزود: كيفيت هوا 
عالوه بر اين به صورت مستقيم در سالمت آحاد جامعه 
تاثيرگذار اس��ت، مهم تر از آن اين است كه هم افزايي 
ميان آاليندگي با افزايش احتمالي مبتاليان و مرگ هاي 
ناشي از بيماري كوويد 19 وجود دارد و سازمان جهاني 
بهداشت نيز هم افزايي مثبت افزايش ميان آاليندگي ها 

و ابتالي كوويد 19 را اعالم كرده است.

تخريب  بناهاي غيرمجاز
در اراضي ملي شميرانات

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان 
شميرانات گفت: ۲3 هزار مترمربع از اراضي ملي اين 
شهرستان واقع در بخش هاي لواسان، رودبار قصران 
و پالك تهرانپ��ارس از يد متصرفان خارج و به دولت 
بازگردانده شده است.به گزارش ايسنا حسن شكري با 
اعالم اين مطلب افزود: 1۴ هزار مترمربع از اين اراضي 
تصرفي در اجراي 6 فقره حكم قطعيت يافته قضايي و 
9۰۰۰ مترمربع ديگر از اين اراضي در راستاي اجراي 
تبصره ذيل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع 
و با اخذ دستور دادستان بازپس گيري شده است.وي 
در ادامه اظهاركرد: عمليات رفع تصرف اين اراضي با 
حضور عوامل يگان حفاظت منابع طبيعي شهرستان 
ش��ميرانات و مقام قضايي انجام شده و تمامي بناها 
و ساخت و س��ازهاي غيرمجاز روي اين اراضي مورد 
تخريب قرار گرفته است.به گزارش پايگاه اطالع رساني 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان تهران 
ش��كري از عموم مردم درخواس��ت كرد: در صورت 
مشاهده هرگونه تخريب و تصرف اراضي ملي، مراتب 
را فوراٌ از طريق سامانه 1۵۰۴ به يگان حفاظت منابع 

طبيعي اطالع دهند.

ارسال گزارش فني سانحه 
هواپيماي اوكرايني در هفته آينده 
س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري از برگزاري جلس��ه 
ويديوكنفرانس گروه بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كشوري با نمايندگان كشورهاي مرتبط با سانحه سقوط 
هواپيماي اوكرايني خبر داد.به گزارش تسنيم سازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم كرد: پيرو بررسي و اقدامات 
 PS7۵۲ انجام يافته درخصوص سانحه س��قوط پرواز
ش��ركت هواپيمايي اوكراين در نزديكي فرودگاه امام 
خميني )ره( در دي ماه سال 1398، عصر دوشنبه يكم 
دي ماه جلسه ويديو كنفرانس بين گروه بررسي سانحه 
س��ازمان هواپيمايي كشوري و نمايندگان كشورهاي 
مرتبط با اين سانحه برگزار شد.در اين جلسه كه باحضور 
كش��ورهاي امريكا به عنوان طراح و سازنده هواپيما، 
اوكراي��ن به عنوان كش��ور محل ثب��ت و بهره برداري 
هواپيما، فرانسه به عنوان كشوري كه در بررسي سانحه 
مساعدت هاي فني ارايه داده بود  همچنين كارشناساني 
از كشورهاي كانادا، سوئد، انگلستان و آلمان به عنوان 
كش��ورهايي كه برخي اتباع آنها در اين س��انحه جان 
باخته اند و بايد از روند تحقيقات مطلع باشند به همراه 
نمايندگان سازمان جهاني هواپيمايي كشوري )ايكائو( 
و مسوول بررسي سانحه، مديركل دفتر بررسي سوانح 
و حوادث هوايي و كارشناس��ان مربوطه در س��ازمان 
هواپيمايي كشوري تش��كيل گرديد، مسوول بررسي 
س��انحه ضمن بيان كليات پيش نويس گزارش نهايي 
بررسي سانحه به س��واالت نمايندگان كشورها پاسخ 
داد.مطابق استانداردهاي ايكائو، پيش نويس گزارش 
بررس��ي س��انحه براي كش��ورهايي كه در تحقيقات 
مشاركت داش��ته اند ارسال خواهد ش��د تا آنها ضمن 
مرور گزارش، نقطه نظرات خود را درباره بخش هايي از 
آن كه به مشاركت آنها و اطالعات ارايه شده از طرف آنها 
ارتباط دارد اعالم كنند.گيرندگان گزارش به مدت دو 
ماه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را به سازمان 
هواپيمايي كشوري ايران ارايه دهند و پس از آن گزارش 
نهايي منتش��ر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

هدف اين گزارش، پيشگيري از وقوع رخدادهاي مشابه 
از طريق شناسايي زمينه هاي خطر و ارايه پيشنهادات 
جهت ارتقاء ايمني در جهان اس��ت.همچنين با توجه 
به پيش بيني گروه بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 
كشوري، ترجمه التين گزارش طي هفته آينده جهت 
اعالم نظر به كشورهاي ذي ربط ارسال مي شود.سازمان 
هواپيمايي تاكيد كرده از نقطه نظر فني، تاكنون همكاري 
خوبي بين تمامي كشورها صورت پذيرفته و گروه ايراني 
بررسي سانحه، شفافيت كامل و منطبق با استانداردهاي 

ايكائو را در تعامل با كشورهاي ديگر به كار گرفته است.

تحقق سرمايه گذاري حداكثري 
بخش خصوصي در بنا در كشور

دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران با اشاره 
به تحقق س��رمايه گذاري حداكثري بخش خصوصي 
از پيش��اني تا پس��كرانه بنادر، گفت: نظام هماهنگ 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور شكل 
گرفته اس��ت.به گزارش تسنيم، مسعود پل مه با بيان 
اينكه ساختار اقتصادي بهينه؛ نيازمند ارتباط مناسب 
بخش خصوصي و دولتي اس��ت، اظهار كرد: سازمان 
بنادر به عنوان يك س��ازمان حاكميتي بر اساس اصل 
٤٤ قانون اساسي مي تواند بخشي از فعاليت هاي خود 
را به بخش خصوص��ي واگذار كند.وي ب��ا بيان اينكه 
همكاري سازنده اي از سوي س��ازمان بنادر در توسعه 
روابط با بخش خصوصي وجود دارد، افزود: خوشبختانه 
در حوزه سرمايه گذاري بخش خصوصي؛ شاهد حضور 
حداكثري از پيشاني تا پسكرانه بنادر هستيم و يك نظام 
هماهنگ در حوزه سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
بنادر شكل گرفته است.او عنوان كرد: 9۰ درصد تجارت 
بين المللي از طريق حمل و نقل دريايي است و ضرورت 
دارد تفويض اختيار بيشتري در حوزه بندري و دريايي به 

بخش خصوصي صورت گيرد.

رديابي مسافران ورودي
و قرنطينه كادر پرواز به لندن

وزير راه و شهرسازي از لغو كليه پروازهاي رفت و برگشت 
ميان كشورمان با انگليس از روز سه شنبه خبر داد. در 
همين حال، هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران اعالم 
كرد: به منظور حفظ س��المتي و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، كادر پرواز اعزامي  همچنين كادر پرواز مستقر 
در لندن كه بامداد چهارشنبه بازگشتند، قرنطينه شدند.
به گزارش مهر، محمد اسالمي با بيان اينكه پروازهاي 
رفت و برگشت به انگليس را فعاًل به مدت ۲ هفته كه 
به درخواست خوِد انگليسي ها بود، به حالت تعليق 
در آورديم، گفت: نمايندگان وزارت بهداش��ت در 
فرودگاه امام خميني)ره( مستقر هستند.وزير راه 
و شهرسازي گفت: از شرايط ورود به ايران، داشتن 
گواهي تس��ت كوويد 19 اس��ت كه بايد مسافران 
همراه خود داشته باشند. مسافران قبل از پرواز آن 
بايد گواهي تست را ارايه دهند و پس از كنترل اين 
گواهي از س��وي ماموران فرودگاه، مسافر مي تواند 
سوار هواپيما ش��ود.وي تأكيد كرد: فرآيند كنترل 
در فرودگاه تش��ديدتر ش��ده  تا ديگر نگراني از اين 
بابت وجود نداشته باشد.اسالمي با بيان اينكه اين 
نوتام )اطالعيه هوانوردي( صادره از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري، اواخر سه شنبه شب )۲ دي( 
ابالغ شده اس��ت، افزود: از سه شنبه ۲ دي پروازها 
لغو و بليت هاي فروخته شده نيز طبق اعالم قبلي 
كنسل شده است.براساس اين گزارش، به دستور 
سعيد نمكي وزير بهداشت، قرار است همه مسافران 
ورودي به كشور طي دو هفته گذشته، رديابي و مورد 
آزمايش كرونا قرار گيرند.در رويدادي ديگر، آنگونه 
كه س��ازمان هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران 
اعالم كرده است، آخرين پرواز هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران »هما« جهت انتقال مسافران به لندن 
و بازگرداندن 1۴ نفر از كادر پرواز »هما« كه در اين 

كشور حضور داشتند، انجام شد.

»تعادل« دو رويكرد كارشناسي به حباب سنجي قيمت ملك را بررسي مي كند

همه دستگاه هاي فعال در حوزه خدمات شهري نسبت به رفع معضل بوي نامطبوع مسوولند 

حباب 19 درصدي قيمت مسكن در تهران

جورچين بوي بد پايتخت روي ميز مسووالن
رييس كميته محيط زيست ش��وراي شهر تهران گفت: 
شهرداري براي حل معضل بوي نامطبوع، مسووليت هايي 
را برعهده دارد كه از جمل��ه آن، مي توان به بهبود فرآيند 
پردازش پس��ماند در آرادكوه اش��اره كرد. البته قرار است 
گزارشي در مورد سنجش بو و فرآيندهاي خروجي و ورودي 
اين مجتمع نيز از سوي سازمان مديريت پسماند ارايه شود.
به گزارش ايلنا، جلسه رسيدگي به موضوع »بوي نامطبوع 
تهران« با حضور رييس كميته محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي ش��هر، معاون خدمات شهري شهرداري، 
مديرعامل شركت آب و فاضالب و تعدادي از مديران حوزه 
معاونت خدمات شهري مورد بررسي قرار گرفت. در ابتداي 
اين جلسه، مشاور شركت آب و فاضالب استان تهران نقش 
فاضالب و ورود آن به انهار و كانال هاي روباز را در ايجاد بوي 
نامطبوع را مورد بررسي قرار داده و با تشريح داده هاي كيفي 
تاثير فاضالب در انتشار بوي نامطبوع را اندك دانست. شينا 
انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهر تهران 
هم در ادامه اين جلسه، استانداردها و پارامترهاي سنجش 
وضعيت بو و كيفيت هوا را مورد بحث و بررس��ي قرار داد و 
توالي احساس بوي نامطبوع در تهران در سال هاي 97.98 
و 99 را به تفكيك مناطق شهري تشريح كرد. وي با تشريح 
احتماالت و س��ناريوهاي موجود درخصوص ايجاد بوي 
نامطبوع در ته��ران، فرضيات مطرح ش��ده درخصوص 
حركت گسل ها، فاضالب سابق ساختمان پالسكو و… 
را در ايجاد بوي نامطبوع مردود دانست و ورود فاضالب به 
انهار و آب هاي سطحي، نقاط انفصال شبكه فاضالب شهري، 
مصرف سوخت هاي فسيلي از جمله مازوت، فعاليت صنايع 
مستقر در حريم، جنوبي بودن بادها و فعاليت مراكز آالينده 
در جنوب تهران را س��ناريوهاي احتمال��ي در ايجاد بوي 
نامطبوع برشمرد. در ادامه اين جلسه، مجتبي يزداني معاون 
خدمات شهري و محيط زيست شهرداري تهران همكاري 
ميان مديريت شهري و شركت آب و فاضالب استان تهران 
را در طول سال هاي اخير بي نظير دانست و بر عزم شهرداري 
تهران در همكاري با شركت آب و فاضالب استان تهران براي 
حل معضل بوي نامطبوع و تكميل شبكه فاضالب شهري 
تاكيد كرد. محمدرضا بختياري، مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران هم در اين جلسه، همكاري و شانه 
خالي نكردن از مسووليت را تنها راهكار حل مساله دانست 

و گفت: بوي نامطبوع تهران يك مساله جديد و البته موقتي 
اس��ت كه در ماه آذر و دي ماه طي سه سال اخير احساس 
شده است در حالي كه در مورد مشكل بوي نامطبوعي كه 
در محور فرودگاه بين المللي به صورت مزمن و طوالني وجود 
داشت، با همكاري نهادهاي مختلف اقدامات مشخص و 
در دستوركار قرار گرفته است. وي با بيان اينكه 76 درصد 
شبكه فاضالب شهري در تهران تاكنون اجرا شده است، 
عدم توازن در ميان فاضالب شهري با توان تفصيه خانه ها 
را يك عامل موثر و معضل برشمرد و اظهار داشت: تا پايان 
سال ظرفيت توليد پساب و فاضالب شهري يكي مي شود 
و تا پايان سال آينده ديگر نقطه انفصالي در شبكه فاضالب 
شهري نخواهيم داشت. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان تهران فعاليت بيش از 1۵ هزار مركز آالينده و كانون 
توليد آب هاي آلوده را يكي از مس��ائل اساسي در كيفيت 
آب هاي س��طحي دانست و خواستار همكاري شهرداري 
تهران براي برخورد با اين كانون ها شد. در ادامه اين جلسه، 
سيد آرش حسيني ميالني رييس كميته محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد بر عزم 
شوراي پنجم نسبت به مسائل محيط زيستي تصريح كرد: 
با تاكيد شورا، ساختار اداره كل محيط زيست در شهرداري 

تهران ش��كل گرفته و درصدد تقويت اين اداره كل براي 
رصد و پايش گري مسائل محيط زيستي تهران هستيم. 
وي ادامه داد: همچنين ارتباطات و همكاري خوبي ميان 
مديريت شهري با شركت آب و فاضالب استان تهران شكل 
گرفته كه مي توان اين همكاري را در تكميل شبكه فاضالب 
شهري، تصفيه خانه ششم تهران و تصفيه خانه خرگوش دره 
مشاهده كرد كه نشان از عزم شورا براي رسيدگي به مسائل 
محيط زيستي است. اين عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه هم اكنون آمادگي الزم براي رسيدگي به 
مسائل محيط زيستي در شهرداري تهران ايجاد شده است، 
خاطرنشان كرد: شهرداري براي حل معضل بوي نامطبوع، 
مسووليت هايي را برعهده دارد كه از جمله آن، مي توان به 
بهبود فرآيند پردازش پسماند در آرادكوه اشاره كرد. البته 
قرار است گزارشي در مورد سنجش بو و فرآيندهاي خروجي 
و ورودي اين مجتمع نيز از سوي سازمان مديريت پسماند 
ارايه شود. حس��يني ميالني با تاكيد بر رفع اختالل هاي 
موجود براي حل مسائل محيط زيستي از جمله معضل 
بوي نامطبوع ابراز داشت: همه دستگاه هاي فعال در حوزه 
خدمات شهري نسبت به رفع معضل بوي نامطبوع داراي 
مسووليت هستند و كسي هم نمي تواند در اين باره شانه 

خالي كند. محيط زيست مظلوم ترين و تنهاترين دستگاه در 
مقابله با عوامل آالينده است و ضروري است براي رفع مسائل 
محيط زيستي، تشريك مساعي صورت گيرد. وي همكاري 
شهرداري تهران و شركت آب و فاضالب براي حل معضل 
بوي نامطبوع را ضروري دانست و بيان كرد: بايد كارگروهي 
با حضور دستگاه هاي مسوول از جمله شهرداري، شركت 
آب و فاضالب، اداره محيط زيست استان تهران و… ايجاد 
شود تا باهم افزايي و همكاري با يكديگر ديگر شاهد احساس 
بوي نامطبوع در تهران نباشيم. هم شهرداري و هم شركت 
آب و فاضالب در اين رابطه پشتيباني فني و حقوقي دارند 
و اگر الزم اس��ت اعتباري در اين رابط��ه در بودجه 1۴۰۰ 
شهرداري اختصاص داده مي شود. رييس كميته محيط 
زيست و خدمات شهري سنگ بنا و موتور محرك معضل 
بوي نامطبوع را در همكاري بين بخشي برشمرد و يادآور شد: 
ما نبايد به دنبال مچ گيري و شانه خالي كردن از مسووليت 
باشيم بلكه بايد پاس��خگويي به مردم و ايجاد شفافيت را 
دنبال كني��م. در اين چارچوب، بايد تالش كرد مس��ائل 
محيط زيس��تي را براي مردم تشريح و تبيين كرد تا يك 
اطمينان خاطر به مردم داده شود. حسيني ميالني با تاكيد 
بر ضرورت مشخص شدن وضعيت تاب آوري آبي و محيط 
زيستي تهران عنوان كرد: تمامي كالن شهرها تحت تاثير 
تغييرات اقليمي هستند و همين مساله ضروري مي سازد تا 
با مشخص شدن وضعيت تاب آوري محيط زيستي تهران، 
كمبودها و كاس��تي ها مشخص ش��ده و درصدد رفع آن 
باشيم. بوي نامطبوع يك شوك را بر شهر تهران وارد كرد 
و بايد به صورت جدي نسبت به منشايابي و رفع آن اقدام 
كرد. وي اف��زود: اكنون بايد عوامل موثر در ايجاد اين بوي 
نامطبوع مشخص شده و درصدد افزايش تاب آوري شهر 
تهران باشيم. به همين خاطر، كارگروه رفع بوي نامطبوع 
بايد از امروز كار خود را آغاز كند. اگر اين كارگروه نيازمند 
پشتوانه قانوني است، ش��ورا آمادگي دارد مصوبه اي را در 
اين رابطه تصويب كند. در پايان مقرر شد در گام نخست، 
كارگروه اقدام مش��ترك در رابطه با رفع بوي نامطبوع با 
مشاركت آب و فاضالب استان و شهرداري تهران تشكيل و 
با جلب همكاري ساير دستگاه ها فعاليت هاي مختلف از نظر 
مطالعاتي، اجرايي و پشتيباني به صورت مستمر برنامه ريزي 

و پيگيري شود .
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كاهش ضايعات و افزايش 
بهره وري از اهداف فوالد مباركه 

حس��ين كارش��ناس، عضو هيات علمي گ��روه هوش 
مصنوعي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه اين گونه بازديدها 
موجب مي شود دقيق تر و جامع تر با نيازمندي هاي فوالد 
مباركه آشنا شويم، افزود: اين بازديدها موجب مي شود 
طرح ها و پيشنهادهاي عملياتي خود را با پختگي بيشتري 
ارايه كنيم.وي به طرح ارايه ش��ده توس��ط گروه هوش 
مصنوعي دانشگاه اصفهان اشاره كرد و گفت: اين طرح قرار 
است با در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف و با برنامه ريزي 
صحيح موجب كاهش ضايعات و افزايش بهره وري در 
مجموعه فوالد مباركه شود.استفاده از هوش مصنوعي 
باعث بهره وري بيشتر صنايع مي شود مديرعامل يكي 
از ش��ركت هاي دانش بنيان كه در ح��وزه داده كاوي و 
هوش مصنوعي فعاليت دارد طي بازديد از خط توليد در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با بيان اينكه اين بازديد ديدگاه 
مثبت  و واقع بينانه اي به ما داد، گفت: هرچه تعامل بين 
شركت هاي دانش بنيان و صنعت بيشتر باشد، زمينه 
پيش��رفت هر دو طرف بيشتر فراهم مي شود و صنعت 
بايد به شركت هاي دانش بنيان و نوپا اعتماد كند. عليرضا 
مرادي افزود: در فوالد مباركه به عنوان يكي از بزرگ ترين 
مجموعه هاي صنعتي كشور كه ساليان طوالني فعاليت 
دارد، اين امكان وجود دارد كه در جاي جاي آن اتفاقات 
خوبي در زمينه تحوالت ديجيتال رخ دهد. وي بهره وري 
بيشتر خط توليد، افزايش راندمان و كاهش زمان اتالف 
را از مزاياي استفاده از هوش مصنوعي برشمرد و خواستار 

كاربردي شدن آن در فوالد مباركه شد. 

انتقاد به واكنش آذري جهرمي
به پخش  بازي  پرسپوليس

سيدكاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس در تذكري شفاهي اظهار كرد: روز ۲۹ 
آذر در شرايطي كه كشور و رسانه هاي داخلي به دليل 
تحريم هاي ظالمانه امريكا در يك بازي سياسي از طرف 
كنفدراسيون آسيا مورد تحريم ناجوانمردانه قرار گرفته 
بودند تا پازل تحقير ملي را بعد از محروميت ناجوانمردانه 
بازيكن تيم پرسپوليس تكميل كنند، متاسفانه شاهد 
هجوم و ظلم به رسانه هاي داخلي بوديم كه جبهه ملي 
تش��كيل داده بودند. وي افزود: رسانه هاي داخلي در 
تالش بودند تا مخاطبان فوتبال دوست را بدون هيچ 
دغدغه اي به تماشاي بازي فينال ليگ قهرمانان آسيا 
ببرند اما وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با بي توجهي 
در تقويت رسانه هاي اينترنتي و داخلي به عنوان يكي 
از اركان ش��بكه ملي ارتباطات خودش را در حد يك 
تبليغاتچي پلتفرم هاي خارجي تنزل داد. دلخوش ادامه 
داد: متاس��فانه اين موضوع باعث ضربه به وحدت شد 
آن هم در شرايطي كه بايد از اتحاد رسانه هاي داخلي 
و بازيكنان فوتبال در مقابل دشمنان حمايت كنيم. 
مردم مي توانس��تند روي اينترنت داخلي و با استفاده 
از پلتفرم هاي بومي به تماشاي مس��ابقه بپردازند اما 
اين حق الناس ناديده گرفته ش��ده لذا خواهشمندم 
هيات رييسه مجلس و وزارت ارتباطات درباره تضييع 
حقوق مردم و منافع داخلي و ملي توجه داشته باشند. 
نماينده صومعه سرا در مجلس در تذكر ديگري با اشاره 
به تصويب تامين قير رايگان در مجلس، گفت: ۶ ماه از 
تصويب طرح مجلس براي تامين قير مي گذرد اما به 
يك باره ظرف يك ماه قيمت قير از ۴ ميليون تومان به 
۷ ميليون تومان رسيد ضمن آنكه اوراق مي دهند و يك 
ميليون تن قير را همچون جگر زليخا كرده اند. اين مبلغ 
در نظر گرفته شده جوابگوي استان هاي مختلف نيست 
كه پيگيري شود، وي در پايان گفته كه در اليحه بودجه 
سال آينده نيز موضوع تامين قير رايگان قيد نشده است. 
امير حسين قاضي زاده هاشمي رييس جلسه در پاسخ 
به اين تذكر گفت كه كميسيون برنامه و بودجه موضوع 
تامين قير رايگان را بررسي كرده و ديوان محاسبات هم 

گزارش آن را ارايه كند.

بودجه موهومي سياسي
 به نوعي فروش نفت محسوب مي شود به دليل اينكه درصدي 
از فروش نفت عمال به صندوق واريز مي شود، . فروش اموال 
و ش��ركت هاي دولتي هم ۹۶ درصد افزايش پيدا كرده كه 
به همراه استقراض كه 55 درصد افزايش پيدا كرده يعني 
مجموع فروش شركت ها، اموال و استقراض ۷3 درصد رشد 
را نشان مي دهد. فروش خدمات دولتي هم ۲۲ درصد و ساير 
منابع 5 درصد افزايش پيدا كرده اند. نكته  قابل توجه واگذاري 
دارايي  هاي مالي يعني استقراض و فروش شركت ها است كه 
13۴ درصد رشد داشته است. واگذاري دارايي  هاي سرمايه  اي 
يعني فروش نفت و اموال بيشترين رشد را نشان مي دهد. 
يكي از ويژگي هاي بزرگ اين بودجه اينكه استقراض دولت 
و بازپرداخت بدهي هاي آن عمال دولت سيزدهم را كامال در 
يك تله قرار مي دهد به نحوي كه قرار است در سال 1۴00 
بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي ايجاد شود. اين بدهي ها، 
اوراق مشاركت يك ساله، دو ساله و سه ساله هستند و بنابراين 
بايد انتظار داش��ت دولت بعدي تا سال 1۴03 بدهي هايي 
كه دولت قرار هست در س��ال 1۴00 به وجود بياورد عمال 
تعهد پرداخت اصل و فرع اين بدهي ها به عهده دولت بعدي 
خواهد بود. نكته قابل توجه اينكه بدهي ها سال به سال با نرخ 
سود قابل توجه اي افزايش پيدا خواهد كرد و به دليل اينكه 
خيلي از اينها قابل تأمين نخواهد بود احتماال دولت مجبور 
به استقراض بيشتر مي شود. س��ال 13۹۹ دولت ۴0 هزار 
ميليارد تومان بابت اصل و فرع بدهي هايي كه دولت گرفته 
بايد پرداخت كند. اين رقم در سال 1۴00 به عدد ۶5 هزار 
ميليارد تومان خواهد رسيد. اگر بودجه طرح هاي عمراني 
تحقق پيدا كند معادل با بدهي هاي دولت خواهد شد. فقط 
15 درصد از افزايش بودجه سال 1۴00 نسبت به 13۹۹، 
افزايش بودجه از محل درآمد ماليات ها، فروش كاال و خدمات 
است. ۴۷ درصد منابع افزايش بودجه از محل واگذاري هاي 
دارايي هاي مالي يعني استقراض و فروش شركت ها است. 
35 درصد از محل واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي مانند 
فروش نفت و اموال تأمين مي ش��ود. پرداخت بدهي  هاي 
امسال از بودجه عمراني پيشي مي گيرد كه ۴0 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است. همان گونه كه اشاره شد در 
سال 1۴00 اين بدهي ها به ۶5 هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد. سهم ماليات ها در تأمين منابع افزايش بودجه 1۴.5 
درصد و س��هم بنگاه ها ۴.1 درصد و افزايش ماليات مردم 
۷۲ درصد اس��ت. اين نكته بسيار قابل توجه ديگري است 
كه بسياري از بنگاه هاي بزرگ و شركت هاي خصوصي كه 
منابع بزرگي از يارانه هاي عظيم انرژي يعني گاز و برق و آب 
و مواد معدني را به صورت بس��يار ارزان و يارانه اي دريافت 
مي كنند؛ سهم بس��يار ناچيزي در پرداخت ماليات  دارند. 
مالياتي كه مردم بايد بپردازند بسيار باالست مردمي كه در 
اثر افزايش قيمت ها در حال پرداخت ماليات هاي مستمر به 
خاطر تورم باال هستند سهمشان از تامين ماليات ۷۲ درصد 
است. پرسش كليدي كه در اينجا وجود دارد اينكه چرا دولت 
پس از سه سال مستمر بودجه  انقباضي در سال 1۴00 يك 
بودجه بسيار انبساطي را برنامه  ريزي مي كند؟ آنچه مي توان 
ارزيابي كرد اينكه اهداف سياسي در اين رويكرد انبساطي به 
بودجه وجود دارد اينكه امكاني غير از مسير و ريل گذاري كه 
دولت هاي گذشته در مقابل دولت آينده قرار داده اند وجود 
نداشته باشد. به ويژه به دليل بدهي هاي بزرگي كه درست 
مي كنند و ظرفيت هاي درآمدي كه در مقابل كشور وجود 
ندارد، دولت آتي مجبور باشد تا بخش قابل توجه اي درآمد ها 
را از طريق افزايش قيمت فروش دارايي هايش به دست آورد، 
نتواند قيمت ارز را كاهش دهد و به فروش اموال بخش عمومي 
ادامه دهد. سياست هايي كه تنها حافظ منافع ائتالف غالب 
است و نه منافع مردم. افزايش قيمت ارز برنامه اي هست كه 
اليحه بودجه سال ۹۹ در چشم انداز دولت بعدي قرار داده 
است. به نظر مي رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم 
سپري خواهد كرد و دولت سيزدهم در مابقي سال با خزانه 
خالي و افزايش فزاينده  بدهي ها روبرو خواهد بود. همان گونه 
كه عرض كردم ناگزي��ر به افزايش قيمت كاالها و خدمات 
دولتي مانند حامل هاي انرژي، بنزين و ساير انواع سوخت ها 
و استقراض از بانك مركزي و بانك ها خواهد پرداخت. دولت 
سيزدهم مجبور به ادامه مسير هشت سال قبل خواهد بود و 
بنابراين همچنان منافع اقليت قليلي را پاسداري كند به بهاي 
مشقاتي كه بر مردم وارد خواهد شد و پسرفتي كه در حوزه 

اقتصاد كشور به وجود مي آيد.

با وجود اينكه گفته شده پهناي باند اينترنت در كشور افزايش يافته، اما مشكالت آموزش آنالين كماكان باقي است

دردسرهاي آموزش مجازي ادامه دارد
فراگيري ويروس كرونا، تجربه هاي جديدي در استفاده 
از اينترن��ت براي م��ردم به همراه داش��ته و به نوعي طي 
يك س��ال اخير، س��بك زندگي افراد را تغيير داده است، 
اما كاربران همچنان از كيفيت اينترن��ت گاليه دارند. در 
آستانه يك س��الگي برقراري كالس هاي آموزش مجازي 
در كشور، شواهد نشان مي دهد كه به دليل كيفيت پايين 
خدمات رساني و مشكالت اينترنت، كارنامه آموزش مجازي 
آنطور كه بايد قابل دفاع نيس��ت.اگرچه تاكنون هيچگاه 
مصرف همزمان پهناي باند در كشور به اندازه فعلي نبوده 
است، اما بررسي نمودارهاي پيك مصرف كاربران از نگاه 
كارشناسان حاكي از آن اس��ت كه دولت يا نهادهايي كه 
وظيفه تأمين زيرس��اخت هاي ارتباطي را داشته اند، يك 
روال عادي را براي اين حجم از تقاضا پيش گرفتند و امكانات 
فوق العاده اي را براي دسترسي كاربران به شبكه اينترنت 
فراهم نكرده اند. گزارش نظرسنجي كشوري »ديدگاه مردم 
در خصوص كرونا« كه توسط گروه افكارسنجي و مطالعات 
افكار عمومي دفتر طرح هاي ملي پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات انجام شده، نشان مي دهد كه بيشترين استفاده 
جديد از اينترنت در كشور به موضوع آموزش الكترونيكي 
برمي گردد. با وجود اين، اما دانش آموزان و دانش��جويان 
براي برقراري كالس هاي درس با مشكل كيفيت نامناسب 
اينترنت دست و پنجه نرم مي كنند و شرايط براي برقراري 
مطلوب اين كالس ها، مهيا نيست. نزديك به 11 ماه از شروع 
برگزاري كالس هاي آنالين مدارس و دانشگاه ها مي گذرد 
و انتظار مي رفت كه در شروع ترم دوم كرونايي دانشجويان 
و سال دوم تحصيلي كرونايي براي دانش آموزان، مشكالت 
اوليه برقراري كالس هاي غيرحضوري ديگر وجود نداشته 
باشد. سه وزارتخانه ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش هر 
يك به نوعي در زمينه برقراري امكانات آموزش مجازي در 
كشور تكاليفي برعهده دارند اما مجموع وظايف اين متوليان، 
نتوانس��ته رضايت كاربراني را كه به ناچار براي تحصيل را 

آموزش مجازي برگزيده اند به دست آورد.

    دانشگاه ها به كالس هاي آفالين روي آوردند
رصد نيمسال دوم كرونايي از آموزش مجازي دانشگاه ها 
نشان مي دهد كه دانشجويان در استان ها و شهرهاي 
مختلف در استفاده از اينترنت ثابت و موبايل و اينترنت 
دانشگاه ها براي حضور در كالس هاي درس مجازي با 
مشكل سرعت و كيفيت روبه رو هستند و معتقدند كه 
نسبت به سال تحصيلي گذشته، تفاوت چنداني ديده 
نمي شود. يكي از دانش��جويان دانشگاه علم و صنعت 
تهران ساكن ش��هركرد با اش��اره به مشكالت متعدد 
قطع و وصلي و كيفيت نامناسب اينترنت براي آموزش 
مجازي مي گويد: از س��ال گذش��ته تاكنون وضعيت 
كيفيت آموزش مجازي تغيير نيافته است و با وجودي 
كه اواخر شهريورماه جلسه اي با وزير علوم برگزار شد و ما 
تجربيات و مشكالت ترم گذشته را بيان كرديم و ايشان 
هم قول حل مشكالت و رايگان شدن اينترنت را دادند، 
اما اين اتفاق نيفتاده است. وي با بيان اينكه دانشجويان 
به اين وضعيت عادت كرده و معتقدند كه ديگر انتقادات 
نتيجه اي نمي دهد، افزود: كيفيت اتصال از طريق اينترنت 
موبايل و ثابت خيلي تفاوتي با يكديگر ندارد و به هر ترتيب 
در زمان ازدحام شبكه، صدا و تصوير قطع و وصل مي شود. 
به همين دليل اساتيد مجبور هستند كه براي دريافت 
صداي بهتر، تصوير را قطع كنند. وي گفت: اين موضوع 
به سامانه دانشگاهي خاصي ربطي ندارد و تنها مربوط 
به دانشگاه هاي تهران هم نيس��ت و آنطور كه شنيده 
مي شود، اغلب دانشگاه ها با اين مشكل مواجه هستند. 
به همين دليل بسياري از دانشگاه ها به بارگذاري آفالين 

كالس درس روي آوردند.

    دانش�جويان نگران وضعيت امتحان هاي 
آنالين  هستند

مجتبي عظيمي دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه 
تبريز در گفت وگو با مهر، سيستم آموزش مجازي دانشگاه ها 
نسبت به ترم گذش��ته را نامطلوب تر ارزيابي كرد و گفت: 
ظرفيت دانشگاه ها پاسخگوي اين حجم از كالس ها نبوده 
و با وجودي كه گفته شده پهناي باند دانشگاه ها افزايش 
يافته اما اين مشكالت كماكان باقي است. وي با تاكيد بر 
اينكه به دليل پايداري اين وضعيت، نگران وجود مشكالت 
در برگزاري امتحان هاي آنالين هستيم، ادامه داد: با وجود 
قول مساعد معاونت فناوري اطالعات دانشگاه ها، اوضاع بهتر 
نشده است. به نظر مي رسد مشكالت هم مربوط به كيفيت 
اينترنت دانشجويان باشد و هم سامانه هاي دانشگاهي؛ به 
هر ترتيب هيچ كدام شرايط خوبي ندارند و تا نقطه ايده آل 
آموزش مجازي، فاصله زياد است. سيستم هاي دانشگاهي 
پايدار نيست و ظرفيت پهناي باند براي هر نفر كم است؛ 
هم اكنون دانشجويان ارشد و دكترا و اساتيد كه از اينترنت 
داخل دانشگاه ها هم استفاده مي كنند دچار محدوديت 
هستند و تا زماني كه پهناي باند دانشگاه ها افزايش نيابد 

اين مشكالت وجود خواهد داشت.

    آموزش مجازي فرماليته است
يكي از دانشجويان دانشگاه تهران نيز مي گويد: وضعيت 
اينترنت آموزش مجازي نسبت به سال گذشته تغييري 
نداشته و با وجودي كه دانشگاه ها براي سامانه هاي آموزشي 
دانشگاهي هزينه كرده اند، اما مشكالت رفع نشده است. 
برقراري ارتباط اوليه در آموزش مجازي مشكل دارد و اين 
اشكال هم در اينترنت موبايل، اينترنت ثابت و هم از اينترنت 
دانش��گاه ها ملموس اس��ت. كالس هاي آموزش مجازي 
دانشگاه ها با تعريف اصلي آموزش آنالين تفاوت دارند. اگر 
قرار باش��د كه كالس ها به صورت آفالين برگزار شود و به 
جاي كالس درس، براي دانشجويان فايل ارسال شود، ديگر 
چه نيازي به دانشگاه رفتن است. آموزش مجازي در حال 
حاضر فرماليته است و با معناي واقعي فاصله دارد؛ با اين حال 

نمي دانيم اعتراض خود را به كجا اعالم كنيم.

    فشار روي شبكه ۱۰ برابر شده است
س��يد علي اكبر صفوي، مس��وول كارگروه آموزش هاي 
الكترونيكي وزارت علوم در گفت وگو ب��ا مهر، در ارزيابي 
از ش��رايط آموزش مجازي دانشگاه ها مي گويد: شرايط از 
نظر كيفيت اينترنت به دليل حجم استفاده خوب نيست 
و نسبت به ترم گذشته شاهد بهبود اوضاع نيستيم. شايد 
به اين دليل است كه حجم باالتري از دانشجويان درگير 
آموزش مجازي شده اند. وي با بيان اينكه اعتراضات زياد 

است و بسياري از دانشجويان از خدماتي كه اپراتورها ارايه 
مي دهند، ناراضي هستند، افزود: ما در وزارت علوم پيگير 
اين موضوع هستيم. اما اتفاقي كه افتاده اين است كه حجم 
استفاده از اينترنت نس��بت به ترم گذشته بازهم افزايش 
داشته و تعداد اساتيد و دانشجوياني كه به آموزش مجازي 
روي آورده اند، زيادتر شده است. از سوي ديگر شاهد استفاده 
بسيار مردم و سازمان ها از اينترنت هستيم و تمامي اينها 
فشار مضاعفي را به شبكه اينترنت كشور وارد كرده است. 
صفوي بخشي از گاليه هاي موجود را ناشي از زيرساخت 
موجود كشور و بخشي را هم مربوط به مديريت دانشگاه ها 
عنوان كرد و گفت: با توجه به حجم تقاضاها، دانشگاه ها بايد 
از نظر نظام زمان بندي برگزاري كالس ها، مديريت بهتري 
داشته باشند و كالس هاي درس را توزيع شده برگزار كنند. 
اما در مجموع مشكل اساسي اين است كه حجم مصرف 
خيلي باالتر رفته و اين مشكالت براي كوتاه مدت قابل حل 
نيست. وي با بيان اينكه حداقل يك سال زمان الزم است 
كه امكانات و تجهيزات براي ارتقاي زيرساخت ها تأمين 
شود، ادامه داد: البته در شرايط تحريم هستيم و روز به روز 
وضعيت بدتر مي شود. امكانات سخت افزاري براي دانشگاه ها 
با بحران همراه است و توسعه و ارتقاي زيرساخت ها قابل 
انجام نيست. اين مقام مسوول با اشاره به مشكالت اينترنت 
دانشجويان كه مربوط به اينترنت ثابت و موبايل مي شود، 
گفت: دانشجوياني كه در منزل هستند ترجيح مي دهند با 
اينترنت ثابت متصل شوند چرا كه براي استفاده از لپ تاپ، 
اتصال با گوشي كفايت نمي كند. بخش زيادي از اساتيد 
هم از اينترنت ثابت اس��تفاده مي كنند و دانش��گاه ها هم 
داراي زيرساخت اينترنت ثابت هستند. در كنار آن برخي 
دانشجويان نيز به ناچار به اينترنت موبايل متصل مي شوند. 
وي با بيان اينكه ممكن است ساير كشورها نيز در مقوله 
آموزش مجازي با مش��كالت زيرس��اخت هاي ارتباطي 
مواجه باشند اما اين مش��كل در كشور ما نمود بيشتري 
دارد، گفت: ما در اين حوزه با كمبود تجهيزات زيرساختي 
مواجه هستيم و زيرساختي كه در شرايط قبلي، خدمات 
مورد نظر را تأمين مي كرد، هم اكنون به شدت تحت فشار 
است. زماني كه دوره هاي مجازي در دانشگاه هاي كشور 
راه اندازي شد 10 درصد ظرفيت دانشجويان و اساتيد به 
اين روش اختصاص داشت اما هم اكنون به مدد كرونا اين 
ظرفيت به 100 درصد رسيده و باري كه به شبكه تحميل 
شده، 10 برابر شده و زيرساخت ها نيز 10 برابر افزايش يابد 

كه اين طور نبوده است.

    مش�كالت اينترنت دانشجويان در مناطق 
روستايي 

در هفته هاي اخير تصاوير بسياري از نبود اينترنت در روستاها 

و مناطق كمتر برخوردار در فضاي مجازي منتشر شد كه به 
وضوح نشان از مشكالت دانشجويان و دانش آموزان در اتصال 
به كالس هاي درس مجازي دارد. دانشجويان و دانش آموزان 
بسياري مجبور هس��تند براي برقراري ارتباط اينترنت و 
استفاده از كالس هاي درس به كنار جاده يا روستاهاي اطراف 
مراجعه كنند و بسياري از روستاها با مشكل اتصال به اينترنت 
مواجه هستند. مسوول كارگروه آموزش هاي الكترونيكي 
وزارت علوم معتقد است كه 10 درصد از دانشجوياني كه 
در مناطق روستايي ساكن هستند با مشكل اينترنت مواجه 
هستند. صفوي مي گويد: اين مشكل مربوط به يك استان 
نيست و در كل كشور، ديده مي شود. برخي از دانشجويان 
مناطق روستايي و كمتربرخوردار مجبور هستند در ساعات 
برگزاري كالس درس، به شهرها يا روستاهاي همجوار كه 
از اينترنت برخوردار هس��تند، عزيمت كرده و از امكانات 
اينترنت اين مناطق استفاده كنند. از سوي ديگر براي حل 
اين مشكل، كالس هاي درس ضبط شده و فايل آن براي 
دانشجويان ارسال مي ش��ود. اين درحالي است كه وزارت 
ارتباطات اعالم كرده تنها كمتر از 5 درصد روستاها همچنان 
با مشكل اينترنت مواجه هستند و اين مشكل تا پايان سال 
براي تمامي روستاها حل مي شود. اين وزارتخانه حتي تعداد 
روستاهايي كه به اينترنت متصل شدند را از تعداد روستاهايي 
كه سيگنال صداوسيما دريافت مي كنند بيشتر عنوان كرده 
و وعده داده كه تا پايان امس��ال همه روستاهاي باالي ۲0 
خانوار كشور به اينترنت متصل مي شوند. اما نبود شرايط 
مناسب در وضعيت ارتباطات استان هاي كمتر برخوردار 
و برخي روستاهاي كشور باعث ش��ده كه وزير ارتباطات 
در صحن علني مجلس حضور يابد و به سوال نمايندگان 
در خصوص مح��روم ماندن دانش��جويان و دانش آموزان 
استان هاي محروم به ويژه سيستان و بلوچستان از آموزش 
مجازي پاسخ دهد. در اين زمينه حبيب اهلل دهمرده، نماينده 
مردم زابل در مجلس، اين سوال را از وزير ارتباطات مطرح 
كرد كه »امروز در سطح دنيا بس��ياري از كارها به صورت 
مجازي انجام مي شود؛ اما در كشور ما يك اختالف بزرگ 
بين نقاط برخوردار و كم برخوردار وجود دارد. چرا و بر اساس 
چه گناهي بايد دانش آموزان مناطق محروم به خاطر شيوع 
كرونا از دسترسي به اينترنت و درس خواندن محروم شوند. 
بنده در استان هاي مختلف كار كرده ام امروز با توجه به شيوع 
بيماري كرونا دانش آموزان مناطق محروم كل كشور و به ويژه 
سيستان و بلوچستان، كرمان و لرستان مرتكب چه گناهي 
شده اند كه در آنجا زندگي مي كنند و نمي توانند از طريق 
بستر مجازي درس بخوانند. آيا فقط آقاي وزير بايد به برخي 

از مناطق خاص توجه كند؟«

     مشكالت اينترنت »شاد« و دردسر خانواده ها
مشكل آموزش مجازي تنها مختص به دانشجويان نيست 
و دانش آموزان و والدين آنها نيز از وضعيت آموزش مجازي 
گاليه دارند. بررسي ها از وضعيت آموزش مجازي مدارس 
در تهران و ساير استان ها نيز نشان مي دهد كه دانش آموزان 
براي اتصال به س��امانه آموزش مجازي »شاد« با مشكل 
كيفيت اينترنت مواجه هستند و كارايي اين سامانه نيز با 
اما و اگرهايي روبرو اس��ت. به نحوي كه بسياري از والدين 
پا به پاي فرزندانشان مشغول تالش براي اتصال به سامانه 
ش��اد و حضور در كالس هاي درس هستند. سال گذشته 
وزارت ارتباطات تفاهمنامه اي با وزارت آموزش و پرورش 
منعقد كرد و قرار بود تا انتهاي س��ال ۹۸ دسترسي براي 
همه مدارس ايجاد و مدارس به نوعي هوشمند شوند كه 
اين وعده عماًل به اجرا نرس��يد و مشكل اتصال مدارس به 
اينترنت همچنان پابرجا است. به همين دليل بيش از 1۲ 
ميليون دانش آموزي اين روزها بايد از كالس هاي آنالين 

براي تحصيل استفاده كنند .
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حداقل رتبه 5 8,592,857,011429,642,8512099004224000117شريانی محور کرج-چالوس

سه ماهراه و ترابری

2
ارتقا تاب لغزشی رويه مضرس 

نمودن محور آزاد راه کرج 
-قزوين)باند شمالی و جنوبی(

حداقل رتبه 5 8,593,530,763429,676,5382099004224000118
سه ماهراه و ترابری

3

مناقصه ايمن سازی حاشيه 
پروژه تعريض باند شمالی آزاد 
راه کرج-قزوين محدوده پل 

فرديس  تا مهرويال  به طول 1/5 
کيلومتر با نصب نيوجرسی

حداقل رتبه 5 9,669,329,927483,466,4962099004224000119
سه ماهراه و ترابری

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان البرز

 برابر رای ش�ماره 139960310456008413 مورخ 27-05-1399 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه بنفشه زارع فرزند 
هوشنگ بشماره ملی 2093643693 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 131،79 متر مربع 
از 2 اصلی واقع در قريه کاسگر محله بخش 5 ثبت ساری. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را مرجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 19907665
   تاريخ انتشار نوبت اول: 19-09-1399                          تاريخ انتشار نوبت دوم:1399-10-04 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان ساری

حسن يوسفی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
90/9/20 مل�ک متقاضی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی چالوس مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل 
آگهی ميگردد: 67 فرعی از 39 اصلی واقع در مزرعه حاجی کشته بخش يک قشالقی دهستان کالرستاق 
به نام اختر آزاده نسبت به ششدانگ يک قطعه باغ با ساختمان به مساحت 17553,40 متر مربع خريداری 
مع الواسطه از محمدباقر آزاده مالک رسمی لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
اين روزنامه و محلی / کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص 
ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترضين بايد 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی 
تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود ، 
مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نمايد . م الف 19907655
   تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/19                      تاريخ انتشار نوبت دوم:99/10/04

 آگهی اختصاصی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس 

 نيکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



تعادل | گروه تجارت|
جزيي��ات تجارت خارجي در نهمين ماه از س��ال ۹۹ 
اعالم شد. طبق آمار اعالم شده از سوي گمرك، 110 
ميليون تن به ارزش 52 ميليارد دالر مجموع صادرات و 
واردات ايران تا پايان سومين فصل از سال جاري است. 
مطابق آمار ارايه ش��ده، ميزان صادرات 25 ميليارد و 
100 ميليون دالر و واردات 2۶ ميليارد و ۸00 ميليون 
دالر بوده است. اين در حالي است كه تحليل داده هاي 
آماري نش��ان مي دهد، در ۹ ماهه سال گذشته حجم 
تجارت خارجي كشور ۶۳ ميليارد و ۷۳۶ ميليون دالر 
بوده، كه س��هم صادرات ۳1 ميليارد و ۹02 ميليون 
دالر و واردات ۳1 ميليارد و ۸۳۶ ميليون دالر بوده، كه 
نشانگر افت 1۶ درصدي واردات و 20 درصدي صادرات 
غيرنفتي است. همچنين جزييات آماري گوياي اين 
اس��ت كه پرونده تجارت خارجي تا پايان فصل پاييز 
با تراز منفي يك ميليارد و ۷00 ميليون دالر بس��ته 
شده است. مهم ترين مبادي وارداتي ايران به ترتيب 
»چين، امارات متحده عربي، تركيه، هند و آلمان« به 
شمار مي روند. از آن سو، مهم ترين خريداران كاالهاي 
ايراني، كشورهايي مثل »چين، عراق، امارات متحده 

عربي، تركيه و افغانستان« بوده اند. 

   جزييات تجارت در 9 ماهه اول 99
رييس كل گمرك ايران، كارنامه تجاري كش��ور تا پايان 
فصل سوم سال ۹۹ را تش��ريح كرد. براساس آمار اعالم 
شده از سوي مهدي مير اشرفي، سهم واردات از سر جمع 
تجارت خارجي در اين مدت 2۶ ميليارد و ۸00 ميليون 
دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 1۶ درصد كاهش 
را نشان مي دهد. در اين مدت به لحاظ وزني 25 ميليون 
تن واردات داش��ته ايم كه نسبت به س��ال قبل 1 درصد 
كاهش يافته اس��ت. همچنين 110 ميليون تن كاال به 
ارزش 52 ميليارد دالر بين ايران و كش��ورهاي مختلف 
جهان مبادله شد كه سهم صادرات ۸5.2 ميايون تن به 
ارزش 25 ميليارد و 100 ميليون دالر بود. مير اش��رفي، 
حجم 1۷ ميليون و 500 هزار تن از 25 ميليون تن كاالي 
وارداتي به كش��ور را كاالهاي اساسي اعالم و تاكيد كرد 
۷0 درصد وزن واردات را 25 قلم كاالي اساس��ي به خود 

اختصاص داده است.

   مهم ترين مبادي وارداتي و صادراتي
اما مبادي وارداتي و صادراتي ايران در بازه زماني ياد شده 
كدام كشورها هستند؟ بررس��ي تجارت خارجي كشور 
نش��انگر اين اس��ت كه كاالهاي وارداتي در ۹ ماهه سال 
جاري به ترتيب از »چين« با 2 ميليون و ۶00 هزارتن به 
ارزش ۷ ميليارد دالر، »امارات متحده عربي« با سه ميليون 
و500 هزار تن ب��ه ارزش ۶ ميليارد و ۳00 ميليون دالر، 
»تركيه« با سه ميليون و 500 هزار تن به ارزش سه ميليارد 
دالر، »هند« با يك ميليون و ۸00 هزار تن به ارزش يك 
ميليارد و ۶00 ميلي��ون دالر و »آلمان« با ۹11 هزار تن 
كاال به ارزش يك ميليارد و ۳00 ميليون دالر بوده است. 
همچنين تا پايان فصل پاييز، پنج ميليون و 200 هزار تن 
كاال از قلمرو ايران به كشورهاي همسايه ترانزيت شده، 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.۹ كاهش را نشان 
مي دهد. طبق آمار ارايه شده، مقايسه صادرات غيرنفتي 

ايران با مدت مش��ابه س��ال قبل از لحاظ وزن 1۷ درصد 
كاهش و از نظز ارزش 20 درصد كاهش داشته است.

بر اس��اس آنچه رييس كل گمرك اي��ران عنوان كرده، 
مقاص��د اصلي كااله��اي صادراتي اي��ران در اين مدت 
»چين« با 20 ميليون و ۶00 هزار تن به ارزش ۶ ميليارد 
و ۴00 ميليون دالر، »عراق« با 20 ميليون و ۸00 هزار تن 
به ارزش پنج ميليارد و ۹00 ميليون دالر، »امارات متحده 
عربي« با 11 ميليون و ۴00 هزار تن به ارزش سه ميليارد و 
۳00 ميليون دالر، »تركيه« با پنج ميليون و ۴00 هزار تن 
به ارزش يك ميليارد و ۸00 ميليون دالر و »افغانستان« 
با پنج ميليون و 200 هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۷00 
ميليون دالر بودند. ميراشرفي همچنين به اين نكته اشاره 
كرد كه اين ميزان صادرات با توجه به به شرايط ناشي از 
شيوع بيماري همه گير كوويد-1۹ و تحريم هاي ظالمانه 
امريكا نشانه تالش و همت دست اندركاران حوزه صادرات 
همچنين توليدكنندگان كشورمان است و پيش بيني 
مي شود كه در ماه هاي باقي مانده از سال همچنان به روند 

افزايشي خود ادامه دهد.

   جزييات تجارت در 8 ماه سال 99
اما تجارت ايران در ماه هشتم چگونه رقم خورده است؟ 
براساس آمار گمرك، تجارت خارجي ايران، در اين بازه 
زماني برابر با ۹۷ ميليون و ۷00 هزار تن كاال به ارزش 
۴۴ ميليارد و ۶00 ميليون دالر گزارش شده است. اين 
در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل در مجموع، 
ص��ادرات و واردات حجم تجارتي معادل 55 ميليارد و 
۴2۴ ميليون دالر بوده اس��ت.مبادي وارداتي ايران تا 
پايان ماه هشتم، شامل چين با ۶ ميليارد دالر، امارات 
با 5 ميلي��ارد و ۴00 ميليون دالر، تركيه با 2 ميليارد و 

۶00 ميلي��ون دالر، هند با يك ميليارد و ۴00 ميليون 
دالر و آلمان با يك ميليارد و 100 ميليون دالر بوده اند. 
مهم ترين اقالم وارداتي كشور در اين بازه زماني، بيشتر 
ش��امل كاالهاي اساسي بوده اس��ت. از طرفي ميزان 
واردات كاال در اين م��دت 21 ميليون و ۸00 هزار تن 
ثبت شده اس��ت كه حكايت از افت يك درصدي وزن 
كاالهاي وارداتي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
دارد. ارزش كل واردات كاال نيز در اين مدت 2۳ ميليارد 
و 100 ميليون دالر بوده است كه 1۸ درصد افت را در 
ارزش واردات نش��ان مي دهد. آمارهاي واردات مدت 
مشابه سال گذشته نشان مي دهد از ابتداي سال ۹۸ تا  
انتهاي آبان 22 ميلي��ون و 12۹ هزار تن كاال به ارزش 
2۸ ميليارد و ۳۸۳ ميليون دالر وارد كشور شده بود. بر 
اساس آمار اعالم ش��ده، در بخش صادرات نيز بيش از 
۷5 ميليون تن كاال به ارزش 21 ميليارد و 500 ميليون 
دالر - بالغ بر سه برابر وزن واردات- صادرات انجام شده 
كه از نظر وزني 1۴ درص��د و از حيث ارزش 1۹ درصد 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است. 
اما مقاصد صادراتي ايران در ۸ ماه منتهي به آبان كدام 
كش��ورها بودند؟ براس��اس آنچه گمرك اعالم كرده، 
عراق با 5ميليارد و ۳00 ميليون دالر در رتبه اول، چين 
با همين مي��زان در مقام دوم، امارات متحده عربي با 2 
ميليارد و ۷00 ميليون دالر سوم، تركيه با يك ميليارد 
و ۶00 ميليون دالر چهارم و افغانستان با يك ميليارد و 
500 ميليون دالر در جايگاه بعدي قرار دارند. اما نكته اي 
كه در مورد صادرات آبان ماه امسال حائز اهميت است 
اين اس��ت كه » پسته« مقام چهارم كاالهاي صادراتي 
ايران را كس��ب كرده و با توجه به اينكه ميانگين ارزش 
كاالهاي صادراتي كشورمان هر كيلو حدود ۳0 سنت 

اس��ت، پس��ته هر كيلو ۶ دالر و باالتر صادر شده و اين 
نشان مي دهد كه در اقالم عمده صادراتي، محصوالت 
كشاورزي و در رأس آن پسته سهم خوبي دارند. البته تراز 

تجاري در ماه آبان مثبت گزارش شده بود. 

   افزايش ۴۶ درصدي تجارت با كشورهاي 
اوراسيا

از س��وي ديگر، مديركل دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان 
توسعه تجارت ايران اعالم كرده، كه در هشت ماهه سال 
۹۹ حدود 2۳۳ ميليون دالر صادرات و حدود 11 ميليون 
دالر واردات از ارمنستان داشتيم. نسبت به مدت مشابه 
سال قبل شاهد حدود 2۷ درصد كاهش در حوزه صادرات 
هس��تيم. بنابراين روند تجاري تا حدي تحت تاثير قرار 
گرفته اما اميدواريم كه در سه ماهه پايان سال اين رقم را 
جبران كنيم. بنا به اظهارات مديركل دفتر اروپا و امريكاي 
سازمان توسعه تجارت ايران، به آمار ميالدي و بر مبناي 
كميته آمار دولتي ارمنستان از ابتداي ژانويه تا پايان اكتبر 
2020 ميالدي يعني در بازه 10 ماهه در مجموع حدود 
۳۳0 ميليون دالر تجارت با ارمنستان داشتيم كه 25۴ 
ميليون دالر آن صادرات و ۷۴ ميلي��ون دالر آن واردات 
بوده است. 0.۶ درصد مجموع تجارت ايران و ارمنستان 
افزايش داشته است. الفت تاكيد كرده است كه از آبان ماه 
سال گذشته موافقت نامه تجارت آزاد به صورت موقت در 
مورد كاالهايي كه در پيوست موافقت نامه در مورد آنها 
توافق شده بود شروع و اجرايي شده و ايران با اين 5 كشور 
در قالب آن كاالها ترجيحاتي داده و ترجيحاتي مي گيرد. 
برآورد ما اين است كه حدود ۴۶ درصد تجارت ما در ۸ماه 
۹۹ با مجموع كشورهاي اوراس��يا در مشمول كاالهاي 

موافقت نامه افزايش پيدا كرده است.

اخبار مهم رويداد

ادامه از صفحه اول
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تمهيدات اصناف
براي كاالهاي شب عيد

ات�اق اصن�اف اي�ران| رييس ات��اق اصناف 
ايران گفت: همه ساله در مناسبت هاي مختلف 
از جمله ايام عيد، معموال با افزايش تقاضا نسبت 
به بعضي از كاالها مواجه مي ش��ويم. با اين حال 
ش��يوع بيماري كرونا، بازار اسفند سال گذشته 
را به ش��دت تحت تاثي��ر قرار داد. ب��ا توجه روند 
كاهشي شيوع كرونا، اميدواريم امسال بازار شب 
عيد شرايط بهتري را تجربه كند. هرچند كه بازار 
امسال هم شرايط خاصي خواهد داشت كه بايد 

براي مديريت آن برنامه ريزي كرد.
ممبيني بي��ان كرد: در اين راس��تا نشس��تي با 
اتحاديه ه��اي مربوطه داش��تيم و ايش��ان اعالم 
آمادگي كردند كه در بعض��ي از موارد با كاهش 
حاشيه سود خود به جلوگيري از افزايش قيمت 
كااله��اي ح��وزه مربوط��ه كمك كنن��د. البته 

انتظارات به حقي هم در مقابل دارند.
رييس ات��اق اصناف ايران اظهار ك��رد: به عنوان 
نمونه، ب��ا وجود افزايش قيمت چند نوبته قيمت 
مواد اوليه شيريني طي سال ۹۹ قيمت  شيريني 
از ابتداي س��ال افزايش نيافته اس��ت و از سوي 
ديگر ب��ه دليل ش��يوع كرون��ا و كاهش مصرف 
بعضي از اين واحدهاي صنفي شاهد ضرر و زيان 
بوده اند. لذا م��ا در مذاكره با دولت، پيگير تامين 
مواد اوليه شيريني از جمله شكر و روغن خواهيم 
بود به طوري كه اين مواد با قيمت مناس��ب و به 
وفور در اختي��ار قنادان بگذارد. ذك��ر اين نكته 
اهميت دارد كه همين امروز هم اين صنف براي 
تامين روغن مورد نياز قنادي به شدت با مشكل 
مواجه هستند.وي ادامه داد: در خصوص آجيل و 
خشكبار هم اتحاديه مربوطه تالش خواهد كرد 
كه اقالم پر مصرف با قيمت متعارف در بازار عرضه 
شود.ممبيني تصريح كرد: اصناف در عرصه هاي 
مختلف از جمله مبارزه با شيوع بيماري كرونا در 
كنار مردم و دستگاه هاي متولي ايستاده و كمك 
كردند. در ادامه اين جريان، الزم است تا در ثبات 
قيمت كاال نيز اقدامي داشته باشند تا سابقه خوب 
ذهني ايجاد ش��ده از اصناف در اذهان عمومي را 
تقويت كرده و كمك كنند كه قيمت هاي ش��ب 

عيد افزايش نيابد.
رييس ات��اق اصناف ايران به پرسش��ي مبني بر 
اقدامات اين اتاق در خصوص طرح هاي جايگزين 
نمايشگاه هاي بهاره در صورت لغو مجدد به دليل 
ش��يوع كرونا اينچنين پاس��خ داد: نشستي كه 
در خصوص برنامه ريزي ثب��ات قيمت كاالهاي 
مصرفي ش��ب عيد برگزار ش��د، به ط��ور موازي 
تمهيدي براي جايگزيني نمايشگاه هاي بهاره و 
نيز پيشگيري از برگزاري اين نمايشگاه ها است. 
چرا كه ما معتقديم اين نمايش��گاه ها به كس��به 
و بازار آس��يب مي زنند. ضمن اينك��ه در نهايت 
تضميني نسبت به ارايه كاالي مرغوب و با قيمت 
مناسب به مصرف كننده در اين نمايشگاه ها وجود 
ندارد. لذا با توجه به آس��يب هاي جدي يك سال 
گذشته به بيشتر صنوف به دليل شيوع بيماري 
كرونا و تعطيالت اجباري، تورم، ركود و … حتي 
با رفع ش��رايط كرونايي برپايي نمايش��گاه هاي 

عرضه مستقيم كاال را به مصلحت نمي دانيم.

نياز بازار به خودروهاي جديد
خبر خودرو| رحمت اهلل نوروزي، نماينده مردم 
علي آب��اد كتول در مجلس گف��ت: اگر خودروي 
مدرن و به روز وارد بازار شود، توجه مردم از سمت 
خودروه��اي وارداتي و توليد خارجي به س��مت 

توليد ملي و داخلي معطوف خواهد شد.
وي افزود: طراح��ي محصول تارا توس��ط ايران 
خودرو، نش��انه بلوغ و رش��د صنع��ت خودرو در 
ساليان اخير است. با اينكه صنعت خودروي كشور 
عمري بيش از چهار دهه دارد، اما در س��ال هاي 
ابتدايي به دليل ش��رايط جنگ و نامناسب بودن 
ش��رايط توليد، پيش��رفت چندان��ي در صنايع 
خودروسازي كشور حاصل نشد. اما در سال هاي 
اخير جهش هاي قابل توجهي در توسعه صنعت 

خودروي كشو رداشته ايم.
نوروزي ب��ا بيان اينكه هم اينك نيز در ش��رايط 
جنگ اقتص��ادي هس��تيم، گفت: ب��ا اين حال 
خودروسازي كشور به س��طحي از خودباوري و 
بلوغ رسيده كه مي تواند بدون حضور خارجي ها 
اق��دام ب��ه طراحي و توس��عه محص��والت كند.

نايب ريي��س فراكس��يون كارگ��ري مجلس، با 
تاكيد ب��ر ايجاد فرصت ب��راي جوانان و نخبگان 
كشور گفت: بايد فعاليت ها به اين سمت هدايت 
شود كه در صنعت خودرو پيش��گام باشيم. اين 
نماينده مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه در 
س��ال جهش توليد بايد شاهد جهش در كيفيت 
محصوالت خودروس��ازان باش��يم، تصريح كرد: 
مديرعام��ل ايران خودرو و وزي��ر صنعت در اين 
باره وعده داده اند كه گام ه��اي موثري بردارند.

وي تصريح كرد: خودروسازان بايد با استفاده از 
تكنولوژي و فناوري روز دنيا، نياز و خواست مردم 
را برآورده كنند.نوروزي با اش��اره به فرمايشات 
مقام معظ��م رهبري درب��اره خودكفايي و عدم 
وابستگي به س��اير كش��ورها گفت: ما با نگاه نه 
شرقي و نه غربي انقالب كرده ايم و بايد آرمان هاي 
خ��ود را دنبال كنيم. وي پيش��رفت هاي حاصل 
ش��ده در صنعت خودرو را نويدي ب��راي بهبود 
شرايط دانس��ت و گفت: توليد قطعه و خودروي 
باكيفيت سبب اس��تقبال بازار مي شود. نماينده 
مجلس يازدهم ب��ا بيان اينك��ه مخالف واردات 
خودرو هس��تيم، وارد ش��دن هر خودرو را عامل 
ضربه خوردن به اشتغال و رونق اقتصادي دانست 
و گفت: بايد با حمايت از صنعت داخلي به دنبال 

اشتغال پايدار و مولد در كشور باشيم.

مردم همچنان گرفتار تامين روغن
تس�نيم| كمبود روغن در بازار ب��ه ويژه روغن جامد 
و س��رخ كردني از يكي دو ماه گذش��ته تشديد شده، و 
با وجود ادعاي مس��ووالن بي تدبير كش��ور كه مدعي 
هستند، كمبودي نداريم و مشكل را حل كرديم، ولي 
گزارش هاي ميداني خبرنگاران تس��نيم از اقصا نقاط 
كشور نش��ان مي دهد، هنوز در بخش زيادي از كشور 
اين كمبود مشهود است و مردم براي تامين روغن دچار 
مشكل هستند. امير هوشنگ بيرشك دبير انجمن صنفي 
روغن نباتي ايران، با ادعاي اينكه در حال حاضر تنش چند 
ماه پيش كمبود روغن در بازار وجود ندارد، افزود: البته 
بايد اين موضوع را تأكيد كنم كه حل مشكل روغن يك 
شبه نيست بلكه توليدكنندگان با تالش بسيار درجهت 
افزايش توليد و تأمين نياز بازار هستند كه اميدواريم در 
ماه هاي آينده به هيچ عنوان در حوزه روغن مش��كلي 
وجود نداشته باش��د.وي با بيان اينكه روزانه سه هزار و 
500 تا ۴ هزار تن روغن به بازار عرضه مي شود، گفت: 
توليدكنندگان تمام تالش خود را براي افزايش توليد 
انجام مي دهند اما بايد اين نكته را بگويم كه ميزان توليد 
روغن نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است.وي 
با تاكيد بر اينكه مهم ترين چالش جدي توليدكنندگان 
روغن امروز بحث تأمين ارز قابل انتقال است، ادعا كرد: 
تخصيص و تأمين ارز قابل انتقال امروز يك چالش جدي 
براي توليدكنندگان به شمار مي آيد كه بايد در اين رابطه 
اقدامات الزم انجام ش��ود. پيش بيني ما اين اس��ت در 
صورت تسريع در تخصيص ارز مشكل توليدكنندگان 
روغن در اسرع وقت برطرف ش��ود اما اگر اين موضوع 
برطرف نشود همچنان مشكالت توليد برقرار خواهد 
بود.بيرشك اضافه كرد: در بخش روغن نيمه جامد هنوز 
مشكالتي وجود دارد كه درصدديم با رفع آنها نياز بازار را 
تأمين كنيم اما بايد اين نكته را تأكيد كنم كه امروز بازار 
روغن نسبت به ماه هاي گذشته تنش قابل توجهي ندارد 
ولي براي تسريع در توزيع و توليد روغن بايد نياز ارزي 
واحدهاي توليدي تأمين شود.وي در خصوص تغييرات 
قيمتي روغن نيز گفت: قيمت روغن متأثر از مولفه هاي 
بس��ياري اس��ت اما بايد بگويم امروز فعاًل تصميمي از 
سوي انجمن براي درخواست افزايش قيمت ها اعالم 

نشده است.

بودجه و مطالبات مردم 
 متاسفانه اين رويكرد هم در خصوص نظامات يارانه اي 
و هم درخصوص نظ��ام مالياتي وج��ود دارد. هرچند 
افزايش سهم ماليات در بودجه به نسبت سال قبل عدد 
خوبي بوده است، اما از آنجا كه اين افزايش بدون توسعه 
پايه مالياتي رخ داده است، عمال فشار مالياتي در بودجه 
را متوجه اهالي توليد، فعاالن اقتصادي و عمومي مردم 
و حقوق بگيران قرار داده اس��ت. در حالي كه به اعتقاد 
كارشناسان دولت از طريق توسعه پايه مالياتي به راحتي 
مي توانس��ت س��هم ماليات در بودجه را ارتقا دهد. در 
كشورهاي توسعه يافته زماني كه فرد يا شركتي ناگهان 
به س��ودهاي بادآورده و ناگهاني دس��ت پيدا مي كند، 
بالفاصله ساختارهاي نظارتي، بخش قابل توجهي از اين 
ثروت هاي بادآورده و يك شبه را در قالب ماليات برداشت 
مي كنند. اما در اقتصاد ايران دامنه وسيعي از فعاليت هاي 
سوداگرانه و واسطه اي وجود دارند كه سودهاي نجومي 
دارند اما مالياتي پرداخت نمي كنند. طبيعي است كه در 
يك چنين اتمسفري فعاالن اقتصادي تالش مي كنند تا 
به جاي سرمايه گذاري هاي پرريسك و دشوار در فضاي 
توليد، سرمايه هاي خود را به بازارهاي سوداگرانه منتقل 
كنند. به عبارت روشن تر، ساختار كالن اقتصاد كشور، 
ضدتوليد و متمايل به سوداگري اس��تقرار پيدا كرده 
است. در كنار اين موضوع مساله سهم بودجه شركت هاي 
دولتي در بودجه نيز از جمله مهم ترين ابهاماتي است كه 
مجلس تالش مي كند از بودجه 1۴00 به بعد، شفافيت 
بيشتري را در روند بررسي اين منابع پايه ريزي كند تا 
بعد از در يك روند تدريجي چند س��اله فرايند بررسي 
اين منابع در بودجه نيز مهيا ش��ود. در كل معتقدم كه 
مجلس در خص��وص بودجه رويكرد تعامل و همراهي 
با دولت را مد نظر دارد تا از دل همكاري هاي مشترك 
دولت و مجلس بودجه اي تدارك ديده ش��ود كه در آن 
بخش گسترده تري از مطالبات مردم پاسخ داده شود. در 
واقع جهت گيري كلي بودجه بايد در راستاي مطالبات 

بلندمدت مردم طراحي و اجرا شود.

بودجه و دغدغه هاي سياسي
 هزينه نهادهايي مي كنيم كه بسياري از آنها بيش از 
آنكه جنبه اقتصادي داشته باشند، تحت تاثير شرايط 
سياسي عمل مي كنند و اين موضوع ايران را از اهداف 
كالن خود دور مي كند. در صورتي كه قصد دولت ها 
اصالح روند بودجه ريزي باشد، بايد به جاي تكيه بر 
مسائل سياسي و دعواهاي جناحي، اصالحات بودجه 
را در مسير تجارب علمي و اقتصادي تعريف كنند و 
تا اين روند اصالح نشود، هر سال دعوا بر سر بودجه 
ادامه خواهد داشت و بسياري از دغدغه هاي كالن، 

عمال شانسي براي اجرا ندارند.

ثبت سفارش واردات موز 
ممنوع است

فارس| به نقل از س��ازمان توسعه تجارت ايران، ثبت 
س��فارش واردات موز از ارديبهشت ماه امسال ممنوع 
اس��ت، اما واردات آن از محل صادرات س��يب درختي 
صورت مي گرفت. رييس سازمان توسعه تجارت ايران با 
بيان اينكه در شرايط كنوني ثبت سفارش براي واردات 
موز انجام نمي شود، افزود: اگرچه موز مورد نياز مردم و 
كشور است اما چون كاالي اساسي به حساب نمي آيد، 
وجود محدوديت هاي ارزي براي مديريت واردات موجب 
شده تا اين كاال در گروه هفت قرار بگيرد. زادبوم گفت: 
براي گروه هفت در شرايط كنوني، ارزي تخصيص داده 

نمي شود و ثبت سفارش آن انجام نخواهد شد.

جزييات تجارت در نهمين ماه از سال 99 منتشر شد

تراز منفي تجاري تا پايان پاييز 

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز: 

قاچاق دام چشمگير نيست
براساس آمار اعالمي از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، قاچاق دام زنده از كشور به ميزان يك دهم درصد 
است، كه در ۷ ماه ابتداي امسال در مجموع ۹۹ هزار راس 
دام از كشور خارج شده است. درهمين حال، معاون دفتر 
خدمات بازرگاني وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نيز در 
اظهاراتي گفته است: »از آنجا كه صادرات دام روي قيمت 
گوشت در بازار تاثيرمي گذارد، فعال صادرات اين محصول 

به صالح نيست.«

    صادرات دام فعال به صالح نيست 
حميد محله اي مع��اون دفتر خدم��ات بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در يك برنامه خبري با موضوع 
»قاچاق دام« در پاس��خ به اين سوال كه چرا با وجود مازاد 
توليد دام در كش��ور اجازه صادرات داده نمي شود، گفت: 
درباره صادرات دام و محصوالت آن ستاد تنظيم بازار كشور 
تصميم گيرنده است لذا با توجه به افزايش قيمت گوشت 

مرغ در ماه هاي اخير، فعال صادرات دام به صالح نيست. 
وي با اشاره به قيمت 100 هزار توماني هر كيلوگرم گوشت 
قرمز افزود: قيمت گوشت قرمز با توجه به توان خريد مردم 

پايين نيست لذا با تورمي كه وجود دارد، اگر صادرات دام 
نيز آزاد ش��ود، قطعا منجر به افزايش قيمت گوشت قرمز 
مي ش��ود و تامين اين كاال براي مردم سخت مي شود.وي 
بيان داشت: بنابراين با توجه به مسائل تنظيم بازار در شرايط 
فعلي نمي توان اجازه صادرات دام را داد. محله اي همچنين 
به تامين نهاده هاي م��ورد نياز در بخش توليد دام و طيور 
اشاره كرد و گفت: نهاده هاي مورد نياز اين بخش با ارز ۴200 
توماني توليد مي ش��ود كه هدف از تخصيص و تامين ارز 
ترجيحي براي اين بخش تامين نياز داخلي است، بنابراين 
نمي توان توليد را با ارز ۴200 توماني انجام داد سپس آن را 
صادر كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اجازه صادرات 
و خروج قانوني دام داده نمي شود در حالي كه اكنون همان 
دام از كشور كه نهاده آن با از ۴200 توماني تامين شده است، 
به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي شود، گفت: ميزان 
قاچاق دام از كش��ور بسيار كم است و يك دهم درصد كل 
توليد داخلي است. محله اي با اشاره به قاچاق ۹۹ هزار راس 
دام در سال جاري از كشور گفت: قطعا اگر بحث صادرات 
مطرح باشد، بيش از اين تعداد از كشور خارج مي شود، اما 

وضعيت قاچاق دام حاد نيست.

    ميزان قاچاق دام چقدراست؟ 
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادي خبرگ��زاري فارس، 
حميدرضا دهقاني نيا در برنامه »تيتر امشب« با موضوع 
»قاچاق دام« گفت: نزديك به ۶5 تا ۷0 ميليون رأس 
دام زنده در كشور وجود دارد و براساس ميزان كشفيات 
قاچاق در س��ال ۹۸ ميزان قاچاق دام حدود ۶0 هزار 
راس دام و در ۷ ماهه امس��ال نيز حدود ۹۹ هزار راس 
دام بوده است. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز افزود: براين اساس ميزان قاچاق دام زنده از كشور 
حدود يك دهم درصد اس��ت، لذا ميزان اندك قاچاق 
دام تاثيري بر قيمت گوشت قرمز ندارد. وي با اشاره به 
اينكه نسبت به سه سال قبل وضعيت توليد دام اكنون 
در كشور بهتر است، گفت: در حال حاضر در اين زمينه 
به خودكفايي رسيده ايم، در حالي كه سه سال پيش 
بايد با ارز مبادله اي دام زنده را به كشور وارد مي كرديم. 
دهقاني نيا بيان داشت: اگرچه افزايش قيمت به خاطر 
كاهش ارزش ريال يكي از علت هاي اصلي قاچاق دام 
اس��ت، اما قاچاق دام حدود يك دهم درصد است كه 
اين ميزان روي قيمت گوش��ت تاثي��ري ندارد. وي با 

بيان اينكه با توجه ب��ه تدابير صورت گرفته در بخش 
توليد دام اكنون به توليد درون زا و برون گرا رسيده ايم، 
گفت: شايد بتوان براي صادرات آن برنامه ريزي كرد.

دهقاني نيا با اشاره به افزايش ميزان كشفيات قاچاق 
در سال جاري نسبت به سال گذشته بيان داشت: اين 
موضوع به منزله افزايش قاچاق دام نيست، بلكه با توجه 
به فراهم شدن زيرساخت ها همچنين دستورالعملي كه 
با همكاري و محوريت ستاد مبارزه با قاچاق دام براي 
خريد، فروش و حمل و نقل دام مصوب و ابالغ شده اين 

زنجيره كامال هويت دار و قابل رصد است. 
وي اظهار داشت: براين اساس اكنون دام از مبدا به هر 
مقصدي كه حركت مي كند شناسايي مي شود، ضمن 
اينكه بايد براي حمل آن مجوز وجود داشته باشد و لذا 
امكان رصد و پايش دام در كشور بيشتر شده در حالي 
كه چنين امكاني قبال وجود نداشت. دهقاني نيا بيان 
داشت: در مجموع با توجه به اقدامات انجام شده ۳0 
درصد پالك كوبي دام افزايش يافته است كه اگرچه از 
اين ميزان راضي نيستيم، اما زحمات بسياري براي آن 

كشيده شده است.

بازوي پژوهش هاي مجلس با بررسي طرح فوالدي اعالم كرد

عرضه محصوالت فوالدي در بورس امكان پذير نيست
طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، طرح توسعه و 
توليد پايدار زنجيره فوالد داراي نقاط ضعف وقوت است و 
بر خالف پيش بيني طرح، عرضه همه محصوالت زنجيره 
فوالد در بورس امكان پذير نيست. مركز پژوهش هاي 
مجلس در اظهارنظري كارشناس��ي، به نقاط ضعف و 
قوت طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد با رويكرد 
اصالح سياست هاي تنظيم بازار پرداخت.طبق اظهارنظر 
اين مركز پژوهش��ي، زنجيره فوالد ايران با چالش هاي 
متعددي رو به رو است. از جمله چالش هاي ساختاري 
اين زنجيره مي توان به عدم توازن زنجيره، ابهام در تحقق 
برنامه هاي توسعه صنعت فوالد، عقب ماندگي در زمينه 
اكتشافات معدني و چالش تأمين مواد اوليه، فراهم نبودن 

زيرساخت ها )تأمين آب، بنادر، راه آهن و…(، ساختار 
معيوب تعيين قيمت حامل هاي انرژي، سياست هاي 
نادرس��ت تنظيم بازار، بهره وري پايين، عدم توجه به 
ارتقاي فناوري و فقدان سامانه هاي آماري و اطالعاتي 
جامع در زنجيره فوالد اش��اره كرد.طرح توسعه و توليد 
زنجيره فوالد بر مبناي اصالح روندهاي فعلي تنظيم بازار 
زنجيره فوالد تدوين شده است. در عين حال در برخي 
مواد آن ايرادهايي وجود دارد كه ممكن اس��ت موجب 
مرتفع شدن چالش ها و مشكالت زنجيره فوالد كشور 
نشود. از جمله نقاط قوت اين طرح مي توان به اين نكته 
اشاره كرد كه در طرح حاضر به همه حلقه هاي زنجيره 
ارزش فوالد توجه شده و براي حمايت و توسعه صادرات 

محصوالت زنجيره فوالد پيشنهادهايي ارايه شده است 
كه اجراي صحي��ح آنها مي تواند عالوه ب��ر تأمين نياز 
داخل كشور موجب صادرات پايدار محصوالت زنجيره 
فوالد شود.از جمله ايرادهاي اين طرح مي توان به الزام 
همه توليدكنندگان زنجيره فوالد به عرضه محصوالت 
خود در بورس كاال اش��اره كرد كه ب��ا توجه به واقعيات 
موجود، امكان عرضه محصوالت زنجيره فوالد توسط 
همه توليدكنندگان به وي��ژه توليدكنندگان كوچك 
و متوس��ط و برخي واحدهايي ك��ه داراي قراردادهاي 
بلندمدت تأمين مواد اوليه هستند، امكان پذير نخواهد 
بود و بازار زنجيره فوالد كشور با چالش رو به رو خواهد 
شد.طرح حاضر با شناسايي برخي از آسيب هاي زنجيره 

فوالد، درصدد حل آنها بوده و تا حدي در اين خصوص 
موفق بوده است، لذا مركز پژوهش هاي مجلس با كليات 
اين طرح موافق است ولي برخي رويكردهاي اين طرح 
نادرست ارزيابي مي شود.مهم ترين اين رويكردها عبارت 
است از: بي توجهي به ضرورت ثبات در صادرات در كنار 
تأمين پايدار نياز داخل، الزام به عرضه محصوالت همه 
توليدكنندگان در بورس كاال و ايجاد كميته جديد براي 
سياست گذاري در صنعت فوالد. اصالح اين رويكردها 
ضروري اس��ت و در صوت عدم اصالح مس��تعد ايجاد 
مش��كالت جديد براي زنجيره فوالد كشور خواهد بود 
كه در متن گزارش، به جزييات پيشنهادهاي اصالحي 

اشاره شده است.
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خبرروز

۲۱۴اوباش گر پايتخت نقره داغ شدند
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري۲۱۴ تن از اراذل و اوباش پايتخت خبر داد.سردار حسين رحيمي در اجراي طرح »اقتدار«كه 
با حضور جانشين فرمانده ناجا برگزار شد، گفت: در اجراي اين مرحله طرح اقتدار ۱۹۱ پرونده به اجرا درآمد كه در جريان آن ۲۱۴ 
نفر از اراذل و اوباش دستگير شدند.رحيمي با بيان اينكه۸۷ نفر از دستگيرشدگان جزو اراذل و اوباش سطح دار بودند، تصريح كرد: ۶۶ 
نفر نيز جزو مزاحمان نواميس و ۲۶ نفر نيز به دليل حمل و قاچاق سالح دستگير شدند.رحيمي با بيان اينكه اين طرح در ۸۷ محله از 
پايتخت و در سطح اماكن، پارك ها و بوستان ها و... به مرحله اجرا درآمد، گفت: در مجموع از اين افراد ۳۱۶۹ فشنگ، ۴۷ قبضه سالح 

جنگي و شكاري و چندين دستگاه خودرو و موتورسيكلت كشف و توقيف شد.

جامعه خبر

كرونا جان ۱۵۳ نفر ديگر را 
در ايران گرفت

با فوت ۱۵۳ بيمار ديگر از مبتاليان قطعي در ۲۴ 
ساعت گذشته، ش��مار جانباختگان قطعي اين 
بيماري در كش��ور به ۵۴ هزار و ۱۵۶ نفر رس��يد.
س��خنگوي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي 
۶ ه��زار و ۲۶۱ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در 
كشور شناسايي شد و هزار و ۷۵ نفر بستري شدند. 
با اين حساب، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور 
به يك ميليون و ۱۷۷ هزار و ۴ نفر رسيد.س��يما 
سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون ۹۱۴ هزار 
و ۱۹۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين ۵۴۱۹ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقب��ت قرار دارند و تاكن��ون ۷ ميليون و 
۲۰۱ هزار و ۵۶۷ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در 
كشور انجام شده است.هم اكنون بر اساس آخرين 
تحليل ها، ۲۰۵ شهرستان در وضعيت نارنجي و 
۲۴۳ شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ 
شهري در وضعيت قرمز كرونا نداريم.سخنگوي 
وزارت بهداشت با تشريح روند اجراي طرح شهيد 
حاج قاسم سليماني در استان گلستان با همكاري 
وزارت بهداش��ت، نيروي مقاومت بسيج و هالل 
احمر و كمك خيرين ب��ه ۲۶۰۰ خانواده فقير در 
اين استان گفت: با وجود كاهش روند بروز و مرگ 
كرونا در اكثر مناطق كشور، وضعيت بندرگز در 
استان گلستان، رضوانش��هر در استان گيالن و 
رامسر و نوشهر ناپايدار است.ويروس كرونا عامل 
بيماري كوويد ۱۹ از اواخر س��ال ۲۰۱۹ در شهر 
ووهان چين مشاهده و در مدت كوتاهي در همه 
جهان منتشر شد به طوري كه سازمان بهداشت 
جهاني در اسفند ۹۸ )فوريه ۲۰۲۰( بروز پاندمي 
)همه گيري جهاني( اين بيم��اري را تأييد كرد.

بيماري كوويد ۱۹ بر اساس آمار رسمي كشورها 
تاكنون بيش از ۷۷ ميليون نف��ر را در دنيا مبتال 
كرده و بيش از يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر نيز بر 
اثر اين بيماري جان خود را از دست داده اند. ايران 
از نظ��ر تعداد فوت كرونا و ب��دون در نظر گرفتن 
نسبت جمعيت هشتمين كشور دنياست. تعداد 
فوت كرونا در امريكا، برزيل، هند، مكزيك، ايتاليا، 
انگليس و فرانسه بيش از ايران بوده است.ويروس 
كرونا با دست آلوده يا عطسه و سرفه و حتي قطرات 
تنفسي از طريق دهان، بيني و چشم به افراد منتقل 
مي شود. تنگي نفس، خستگي و بدن درد، اختالل 
در بويايي و چشايي و مشكالت گوارشي از جمله 
عالئم بيماري كوويد ۱۹ است. بيش از ۸۰ درصد 
مبتاليان به ويروس دچار بيماري خفيف مي شوند.

جهش وي��روس كرونا در انگلس��تان كه موجب 
افزايش سرايت و بيماري زايي آن شده، نگراني هاي 

جديدي را در سطح دنيا به وجود آورده است.

ممنوعيت تردد شبانه كاميون ها از روز  شنبه

استاندار تهران در پي افزايش آاليندگي هوا در هفته 
آينده از ممنوعيت تردد شبانه كاميون ها و خودروهاي 
ديزلي از روز شنبه تا اطالع ثانوي خبر داد. انوشيروان 
محسني بندپي در جلسه كميته»اضطرار آلودگي هوا« 
در تشريح محدوديت هاي ناش��ي از احتمال افزايش 
آاليندگي هوا در هفته آينده گفت: با توجه به گزارش 
هواشناس��ي از بعدازظهر امروز تا صبح جمعه هواي 
مناسبي همراه با بارندگي و وزش باد خواهيم داشت. 
اما از عصر جمعه پايداري هوا آغاز خواهد شد و از شنبه 
تا سه شنبه ش��اهد افزايش آاليندگي خواهيم بود. او 
افزود: كيفيت هوا عالوه بر اين به صورت مستقيم در 
سالمت آحاد جامعه تاثيرگذار است، مهم تر از آن اين 
است كه هم افزايي ميان آاليندگي با افزايش احتمالي 
مبتاليان و مرگ هاي ناشي از بيماري كوويد۱۹ وجود 
دارد و س��ازمان جهاني بهداشت نيز هم افزايي مثبت 
افزايش ميان آاليندگي ها و ابتالي كوويد۱۹ را اعالم 
كرده است. استاندار تهران در تشريح تصميمات ناشي 
از افزايش آاليندگي هوا درهفته آينده گفت: ممنوعيت 
تردد شبانه كليه خودروهاي سنگين و ديزلي همانند 
كاميون ها از روز شنبه تا اطالع ثانوي اجرايي خواهد شد. 
همچنين فعاليت كارگاه هاي عمراني توليد شن و ماسه 
و آسفالت نيز متوقف خواهد شد. او ادامه داد: ۶۱ درصد 

آاليندگي ها توس��ط خودروهاي حمل و نقلي ايجاد 
مي ش��ود لذا معاينه فني از اهميت بسزايي برخوردار 
است. بايد معاينه فني خودروها و موتورسيكلت ها با 
جديت پيگيري ش��ود. در حال حاضر از سه ميليون 
موتور س��يكلت تنها ۳۳ دستگاه معاينه فني دريافت 
كردند. برهمين اساس بايد پليس راهور تشديد برخورد 
با خودروها و موتورسيكلت هاي آالينده را در دستور كار 
قرار دهد و حتي قانون به پليس اجازه داده كه نسبت 
به توقف تردد خودروها وموتورسيكلت هاي دودزا اقدام 
كند. اس��تاندار تهران تصريح كرد: سوخت مازوت در 
افزايش آاليندگي بسيار موثر اس��ت؛ لذا شركت گاز 
بايد با اطالع رساني به آحاد جامعه همراهي و مشاركت 
ش��هروندان را براي كاهش يك تا دو درجه اي حررات 
منازل جذب كند ت��ا صرفه جويي مصرف گاز محقق 
شود با اين كاهش يك يا دو درجه اي، حدود ۲۵ ميليون 
متر مكعب كاهش مصرف گاز را خواهيم داشت. او ادامه 
داد: در رابطه با مصرف كارخانجات سيمان و همچنين 
كارخانجات اطراف تهران همانند سيمان ري تاكيد شد 
كه شركت گاز همانند گذشته همراهي و همكاري براي 
تامين سوخت گاز را در دستور كار قرار دهد. بي ترديد 
تمامي تصميمات اتخاذ ش��ده در اين جلسه نيازمند 
همراهي و مشاركت دستگاه ها و شهروندان خواهد بود.

صدور۶۶۶ مجوز سقط درماني در ۸ ماه گذشته
اداره كل پزشكي قانوني استان تهران اعالم كرد: از ابتداي 
فروردين تا پايان آبان سال جاري۶۶۶ مجوز سقط درماني 
صادر شده است. در هشت ماه امسال، ۱۰۷۴ نفر براي 
دريافت مجوز سقط درماني )جسماني( به مراكز پزشكي 
قانوني اس��تان تهران مراجعه كرده اند كه اين تعداد در 
مقايسه با مدت مشابه سال ۹۸ كه تعداد درخواست براي 
صدور مجوز سقط درماني۷۹۰ مورد اعالم شده بود، ۱۶ 
درصد كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، شرايط 
ضروري براي صدور مجوز س��قط درمان��ي به دو گروه 
تقسيم مي شود شرايط مربوط به ناهنجاري هاي جنيني 
و شرايط مربوط به وجود يك بيماري جدي در مادر كه 
در مورد مشكالت و ناهنجاري هاي جنيني، تشخيص 
قطعي ناهنجاري با آزمايش ژنتيك معتبر يا سونوگرافي 

معتبر، ناهنجارييا ناهنجاري ها موجب حرج مادر شود، 
رضايت آگاهانه وكتبي مادر، س��ن بارداري كمتر از ۱۹ 
هفته براساس سونوگرافي سريال معتبر و اينكه حرج 
مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخيص و به تاييد 

پزشكي قانوني برسد است.

سینما

ليال زارع به عنوان بازيگر نقش اول 
زن فيلم س��ينمايي »الك پشت و 
حلزون« به كارگرداني رضا حماسي 
با اين پروژه همراه ش��د.  ليال زارع 
در فيلم س��ينمايي الك پش��ت و 
حلزون به كارگرداني رضا حماسي 
و تهيه كنندگي مش��ترك شهرام 
گيل آب��ادي و هوش��نگ نوراللهي 
بر اس��اس فيلمنامه اي از محسن 
رضايي، ايفاي نق��ش خواهد كرد.

پيش از اين علي مصفا نيز به عنوان 
بازيگر اين فيلم معرفي ش��ده بود.

بخشي از عوامل اصلي اين فيلم نيز 
عبارتند از مدير فيلمبرداري: امين 

جعفري، مدير صدابرداري: رشيد دانشمند، طراح صحنه: پيام اسكندري، 
طراح لباس: ليال تاج ديني، طراح گريم: ليال ساني، مدير توليد: جواد راهزاني 
و مجري طرح: حس��ين بشگرد.س��اخت اين فيلم كه از چندماه قبل پيش 
توليد خود را ش��روع كرده بود، به زودي آغاز مي ش��ود. در خالصه داستان 
الك پش��ت و حلزون آمده است: »پدرام ده س��اله با مادرش افسانه زندگي 
مي كند و مشكالت زيادي با او دارد. افسانه قصد ازدواج دارد ولي با مخالفت 
پدرام روبروست و دليل مش��كالت پدرام را همين مساله مي داند. پدرام با 
جوان عجيب و غريبي آشنا مي ش��ود و يك رابطه دوستي پنهاني بين آنها 

شكل مي گيرد...«

روايت يك دوستي پنهاني
 با بازي ليال زارع

سینما

»گروس عبدالملكيان« شاعر معاصر 
ايراني به فهرس��ت بلن��د جايزه قلم 
امريكاي سال ۲۰۲۱ راه يافت. هيات 
 PEN( داوران جاي��زه قل��م امري��كا
America( فهرست نامزدهاي اوليه 
جايزه س��ال ۲۰۲۱ را در بخش هاي 
مختلف اعالم كرد. در اين فهرس��ت 
گروس عبدالملكيان ش��اعر تواناي 
ايراني با شعر تكيه دادن به ديروقت در 
بخش شعر ترجمه شده و شكوفه آذر 
نويسنده خوش ذوق ايراني با داستان 
اش��راق درخت گوجه سبز در بخش 
داستان ترجمه شده، نامزد دريافت 
اين جايزه شدند.اس��امي نامزدهاي 

نهايي دوره جايزه قلم امريكا، فوريه سال ۲۰۲۱ )بهمن- اسفند ۹۹( اعالم خواهد 
شد.گروس عبدالملكيان )زاده ۱۸ مهر ۱۳۵۹ در تهران( شاعر و فرزند محمدرضا 
عبدالملكيان شاعر معاصر ايراني است. وي با انتشار كتاب شعر پرنده پنهان در سال 
۱۳۸۱ به شكل رسمي وارد عرصه ادبيات معاصر ايران شد و از آن پس رنگ هاي 
رفته دنيا، سطرها در تاريكي جا عوض مي كنند، حفره ها، پذيرفتن، گزيده اشعار 
گروس عبدالملكيان، هر دو نيمه ماه تاريك است و سه گانه خاورميانه به قلم وي 
منتشر شده اند. شكوفه آذر )زاده ۱۳۵۱ در تهران( نيز نويسنده و دانش آموخته زبان 
و ادبيات فارسي است كه با رمان اشراق درخت گوجه سبز به فهرست نامزدهاي 

نهايي جايزه بوكر ۲۰۲۰ راه يافت.

گروس عبدالملكيان
 به فهرست بلند جايزه قلم امريكا راه يافت

طي دو هفته اخير بارها و بارها در مورد 
امتحان��ات دانش آم��وزان در مقاط��ع 
مختلف تحصيل��ي خبرهايي آمده كه 
هيچ كدام در يك راستا نيست، برخي خبر از برگزاري 
امتحان��ات در برخ��ي مقاطع به ص��ورت حضوري 
مي دهند و بعد مسوول ديگري در اين باره اظهارنظر 
كرده و مي گويد امتحانات به صورت مجازي برگزار 

مي شوند و ...
اكن��ون با نزديك ش��دن ب��ه فصل امتحان��ات اين 
تناقض گويي ها همچنان ادامه دارد، نخست گفته شد 
كه تمامي امتحانات به شكل غيرحضوري خواهد بود، 
اما برخي مدارس به ويژه مدارس غيردولتي از همين 
حاال به دانش آموزان اعالم كرده اند كه براي شركت در 
امتحانات حضوري بايد به مدرسه بيايند و در حالي كه 
سخنگوي آموزش و پرورش روز پنجشنبه ۲۷ آذر با 
قطعيت اعالم كرد، امتحانات غيرحضوري خواهد بود، 
رييس سنجش و پذيرش آموزش و پرورش سه روز 
پس از اعالم اين خبر گفت، برگزاري امتحانات پايه اول 
و دوم در مناطق زرد به تصميم ستاد مقابله با كروناي 
استان بستگي دارد و در مناطق قرمز نيز امتحانات در 

بستر شاد با مسووليت معلم انجام شود. 
صاحبنظ��ران ب��ر اي��ن باورن��د، اي��ن تضادها در 
تصميم گيري هاي آم��وزش و پ��رورش مي تواند، 
موجب آسيب هاي بيشتري به دانش آموزاني شود 
كه ماه ها از مدرسه دور بوده اند. در حقيقت آموزش و 
پرورش بيش از هر چيزي نيازمند يك تصميم گيري 
منسجم و قاطع است، تا دانش آموزان را هر بار با يك 
تصميم گيري مواجه نكند. اما حاال مديركل آموزش 
و پرورش ش��هر تهران درباره اين سياست هاي يك 
بام و دو هوا توضيح داده و تمام اين اتفاقات را به دليل 
بي تجربه گي اين نوع آموزش در كشور مي داند. به 
هر حال هر چه باش��د تا به ح��ال چنين اتفاقي رخ 
نداده و دانش آموزان هر س��ال بدون هيچ مشكلي 
س��ر كالس هاي درس حاضر مي ش��دند و در زمان 
مش��خص امتحان مي دادند و در زمان مشخص هم 

تعطيل مي شدند. 

    تناقض در تصميمات آموزش و پرورش
 به خاطر شرايط بحراني 

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در واكنش به 
اينكه آموزش و پرورش از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 
بارها تصميمات متناقصي را گرفته كه دانش آموزان 
را دچار سردرگمي كرده است، گفت: دنيا آموزش در 
اين ايام را به آموزش در بحران تعبير مي كند، ما چون 
تجربه قبل��ي از آموزش در اين ش��رايط را نداريم به 
اجبار برخي كارها را دو سه بار تكرار مي كنيم و تغيير 

موضع دهيم. 
عبدالرضا فوالدوند افزود: هرچه بتوانيم بيشتر از خرد 
جمعي استفاده كنيم، لغزشمان كمتر است. در كره 
جنوبي در زمان ش��يوع كرونا م��دارس هفت مرتبه 
بازگش��ايي و مجدد بسته ش��دند. اين به دليل عدم 
تجربه زيست بوم جديد است و مساله كرونا همه چيز 

را بر هم زده است.

     برخي مواقع مجبوريم 
در تصميم گيري ها انعطاف به خرج دهيم

او ب��ا بيان اينك��ه در برخي م��وارد ما در حس��اب و 
كتاب هايمان تصميمات دقيقي مي گيريم، اما وقتي 
متوجه مي شويم كه يك جاي كار ايراد دارد به ناچار 
آن تصميم را تغيير مي دهيم يا در مقابل آن انعطاف 
به خ��رج مي دهيم، گفت: ما اكنون در يك زيس��ت 
بوم جدي��د قرار گرفته اي��م و براس��اس آن دقيق تر 
تصميم گي��ري مي كنيم. همچنين ت��الش كنيم 
تصميمات به صحت و درس��تي نزديك باش��د، زيرا 
جمعيت هدف ما جمعيت گسترده اي است و شايد 
هم به اين دليل است كه تصميمات آموزش و پرورش 

دچار تغيير مي شود.
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: 
۱۵ ميليون دانش آموز در س��طح كش��ور با زيست 
بوم هاي متف��اوت و با وضعيت هاي گوناگون داريم و 
در هر ش��رايطي تالش مي كنيم به حركت در مسير 
آموزش ادامه دهيم. من قبول دارم كه ما برخي كارها 
را دوباره تجربه مي كنيم و اين دانش آموزان هستند 

كه هزينه آن را مي دهند. او بيان كرد: ما در تهران اعالم 
كرديم كه امتحانات حضوري اس��ت تا دانش آموزان 
بهتر درس بخوانند و با جديت بيش��تري دروس را از 
طريق تبلت يا گوش��ي دنبال كنند. دانش آموزان با 
اين رويه ضرر نكردن��د، آنها درس ها را با نيت آزمون 
حضوري خوانده بودند. در هر صورت اين اتفاقات بايد 
تجربه ش��ود تا ما را به هدف نزديك كند. البته ما به 
تنهايي تصميم گيري نمي كنيم، بلكه ستاد ملي مقابله 
با كرونا نيز بايد به  ما براي تصميماتي كه مي گيريم 
مجوز دهد. به عنوان مثال براي امتحانات حضوري 
تصميم بر آن شد كه آزمون متوسطه دوازدهم براي 
جاماندگان خرداد و شهريور در دي ماه برگزار شود. 
آزمون ها از ۱۵ دي آغاز مي شود و فاصله هر دانش آموز 
با ديگري حدود دو متر خواهد بود و تعداد حوزه ها نيز 
دو برابر شده اس��ت. اين اقدام صورت گرفته، زيرا ما 
تجربه امتحانات خرداد و شهريور در كرونا را داشتيم.

    برگزاري امتحان حضوري تخلف است
او تاكيد كرد: در هر صورت هر مدرسه اي كه بخواهد به 
صورت حضوري امتحان بگيرد، تخلف انجام داده است 
و ما نيز به شدت با آنها برخورد مي كنيم. خانواده ها هم 
نبايد زير بار امتحان حضوري بروند، اين را هم اعالم 
كرديم كه با مدارس غيردولتي ه��م بابت برگزاري 
آزمون حضوري شوخي نداريم. در عين حال كه آنها 
همكاران ما هس��تند، اما سالمت دانش آموزان براي 
ما اهميت بيشتري دارد. مديركل آموزش و پرورش 
شهر تهران در واكنش به اينكه يكي ديگر از تصميمات 
متناقض آموزش و پرورش اين است كه براي شب يلدا 
اعالم شد، دانش آموزان طي دو روز از تبلت يا گوشي 
استفاده نكنند، درحالي كه درجامعه و از سوي وزارت 
بهداشت بحث يلداي مجازي مطرح شده بود، گفت: 
در اين دو روز كه اعالم كرديم دانش آموزان تبلت ها را 
كنار بگذارند يك تكليف خانوادگي بود تا آنها با حضور 
در كنار خانواده هميار سالمت آنها باشند. هر چند اين 
برنامه نيز جديد بود و برخي  آن را بر نمي تابيدند، اما با 

استقبال ۹۰ درصدي مخاطبان رو به رو شد.

فوالدوند بيان كرد: ما اكنون وارد زيس��ت بوم جديد 
شده ايم و روش تدريس متفاوت شده است. در برخي 
مواقع جنبه آموزشي كتاب باز بيشتر از بسته بودن 
كتاب اس��ت. من در س��ال ۹۲ دبير منطقه ۱۱ و ۱۲ 
تهران بودم و چندين بار ب��ه دانش آموزانم گفتم كه 
سواالت را از كتاب پيدا كنيد و بنويسيد، زيرا يك بار 
نوشتن برابر با شش بار روخواني از روي كتاب است. 

    آموزش و پرورش بايد منطقي تر عمل كند
اكبر احمدپور، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس در خصوص تصميم��ات متناقض آموزش و 
پرورش و اينكه به يك باره تغيير موضع مي دهد، بيان 
كرد: درخصوص اين انتق��اد كه به آموزش و پرورش 
وارد است، طي جلساتي كه كميسيون آموزش با وزير 
داش��ت، قرار بر اين شد كه برنامه هاي اين وزارتخانه 
هدفمند باش��د و در يك چارچوب خاص و مشخص 
انجام شود.  او ادامه داد: همچنين بنا شد تا زماني كه 

از مسائل بهداشتي و شرايط كرونا در كشور اطمينان 
پيدا نكردند، از بازگشايي مدارس خودداري ورزند، اما 
متاسفانه اين كار انجام نشد.اين سردرگمي كه شما 
هم به آن اشاره كرديد درست است؛ يكي از نقدهاي 
كميسيون آموزش كه متوجه وزير آموزش و پرورش 
و مجموعه وزارتخانه بوده هم اين است كه بايد خيلي 

منطقي تر و هدفمندتر وارد عمل مي شدند. 

    مناطق محروم
 با مشكالت فزاينده آموزشي مواجه هستند

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: آنچه كه ما در اين زمينه مطرح كرديم 
اين بوده كه در كميس��يون با وزير آموزش و پرورش و 
معاونان وزارتخانه صحبت شود و مشكالت و معضالت 
دانش آموزان و آنچه كه مردم مستقيما با نمايندگان در 
ميان مي گذارند، به آنها گفته شود. در مناطق مختلف 
به خصوص مناطق محروم مشكالت فزاينده اي در اين 

راستا وجود دارد، آموزش و پرورش براي اين مشكالت 
بايد تدبير بينديشد، آنها قول هايي دادند، اما در واقعيت 
به آن عمل نشده و تاكنون پاسخ مثبتي دريافت نكرديم. 
احمدپور بيان كرد: آنچه كه از دست ما بر مي آمده و در 
حيطه وظايف و رسالت ماست، اين بوده كه با آموزش و 
پرورش رايزني هايي داشته باشيم تا يك تصميم معقول 
و منطقي كه به صالح دانش آموزان است، گرفته شود، 
اما متاسفانه تاكنون اين تصميم منطقي و خردمندانه 
گرفته نشده است.  نماينده مجلس يازدهم در پاسخ 
به اين س��وال كه حدود يك سال براي تصميم گيري 
فرصت بوده، چرا تصميمي خردمندانه گرفته نشده 
است؟ گفت: شايد به بي برنامگي و نابساماني و آشفتگي 
آنها مربوط مي شود. ممكن است در اين زمينه اعمال 
نظرهايي غير از آموزش و پ��رورش صورت بگيرد كه 
موجب ناهماهنگي شده يا ش��ايد در خود مجموعه 
آموزش و پرورش يك تصميم گيرنده قاطع نيست كه 

در اين زمينه معقول و منطقي تصميم بگيرد.

گزارش

مناطق محروم با مشكالت فزاينده آموزشي مواجه هستند
برگزاري امتحانات به صورت حضوري تخلف است

رويداد

با وجود همه فشارها و همه مضايقي كه عليه ايران ايجاد 
كرده اند، از بهترين و مطمئن ترين منابع توليد واكسن 
كرونا در دنيا واكسن مي خريم. البته هيچ جاي دنيا هنوز 
درباره واكسن توليد شده قسم نمي خورند.وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي درباره آخرين اقدامات انجام شده 
براي تامين واكسن كرونا در ايران افزود: هيچ جاي دنيا 
بدون بررسي الزم واكسن كرونا را تزريق نمي كنند و هر 
جايي كه در اين زمينه شتابزده عمل كند، كار عالمانه اي 
نيست. سعيد نمكي افزود: از مردم مي خواهم گزارش و هر 
موضوعي را درباره واكسن كرونا از وزير بهداشت بشوند هم 
به خاطر تخصص و هم به خاطر اطالعي كه از مسائل دارم. 
او گفت: مردم بدانند كه در مورد واكسن كرونا از بهترين 
منابع توليد واكس��ن خريد خواهيم داشت، گروه هاي 
آسيب پذير هم شناسايي شده اند و به زودي با ورود واكسن 
كار واكسيناسيون را شروع مي كنيم. گروه هاي در اولويت 
مشخص هستند.نمكي ادامه داد: ساخت واكسن توليد 
داخل هم به خوبي پيش مي رود و اين هفته تست باليني 
آن آغاز مي شود و حتما گزارش روند تست باليني انساني 
آن را به مردم اعالم مي كنيم.وزير بهداشت درباره ويروس 
جهش يافته در انگليس گفت: متاسفانه دولت انگليس، 

جهش ويروس كرونا را در اين كشور با تاخير اعالم كرد. 
جهش ويروس كرونا در قسمت هاي مهم اين ويروس و 
قسمت پروتئين بيروني آن بوده كه توانايي ويروس را با 
چسبندگي بيشتر در سرايت و بيماري زايي و نفوذ ويروس 
بر نسوج بدن بيشتر كرده اس��ت. او ادامه داد: به محض 
اينكه از اين موضوع در انگليس مطلع شديم، مرزهاي 
هوايي براي پروازهاي مس��تقيم به روي انگليس بسته 
شد و از طرف ايران نيز پروازي به انگليس انجام نمي شود. 
همچنين بالفاصله افرادي كه در ۱۵ روز گذشته از انگليس 
به ايران آمده بودند چه ايراني و چه غير ايراني همگي رصد 
شدند و خوشبختانه تاكنون هيچ ردپايي از اين ويروس 
جهش يافته كرونا در ايران مشاهده نشده است.نمكي 

گفت: البته در ماه هاي گذش��ته جهش ويروس كرونا را 
در ايران هم داشته ايم و تاكنون ۶۶ نوع ويروس كرونا در 
كشور مشاهده شده است اما هيچ كدام از تغييرات بر روي 
اين قسمت پروتئين ويروس كرونا كه موجب چسبندگي 
بيشتر آن شده نبوده است. با اين حال هر مسافري كه از 
خارج به ايران بيايد عالوه بر مشاهده نتايج تست كروناي 
قبلي آنان، دوباره در فرودگاه از آنان تست گرفته مي شود.

وزير بهداشت كه از پايگاه رصد شبانه روزي طرح شهيد 
سليماني صحبت مي كرد، افزود: با اجراي اين طرح شاهد 
روند نزولي كرونا در كشور بوديم و با همكاري دستگاه هاي 
مختلف و مردم نمودار موارد ابتال و بستري و مرگ كرونا در 
كشور سر تعظيم فرود آورد و اين درست در زماني است 
كه در هفته گذشته جهان روزهاي پر التهابي را در برابر 
اين بيماري سپري كرد اما ضمن ابراز تاسف از افرايش 
موارد ابتال و مرگ كرونا در جهان، خوشبختانه در ايران 
روزهاي كم التهابي را سپري مي كنيم و روزهاي موفق تر 
و آرامتري داريم. او ادامه داد: نقشه هاي رصد وضعيت كرونا 
در كشور نشان مي دهد كه ديگر هيچ استاني در وضعيت 
قرمز نيست اما در برخي شهرها مثل بافت، كردكوي، آمل 

و گلوگاه هنوز نقاط قرمز رنگي ديده مي شود .

وزير بهداشت: 
از بهترين منابع دنيا واكسن كرونا مي خريم
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