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مذاكره با كره اي ها 
درباره طلب ۷ ميليارد دالري

دادخواهي ايرالين ها
از دولت و مجلس 

توضيحات همتي درباره استفاده 
از ارز اشخاص براي واردات

پرداخت عوارض 2 درصدي به اورژانس در اليحه بودجه 1400 
فرياد صنعت نيمه جان هوايي را درآورد

معاون  اول  رييس جمهور  
در  مراسم  روز  ملي  صادرات  روايت كرد

  رييس اتاق ايران  از  آشفتگي هاي بي سابقه
 در روند تصميم گيري ها انتقاد كرد

ابقاي   دالر  ۴۲۰۰  
با  تفاهم   سران   قوا 

يادداشت-5

يادداشت-7

منابع را درست 
مصرف كنيد

 كي قرار است 
نجات پيدا كنيم؟

يك��ي از اصلي ترين اصولي كه 
در س��ال هاي اخير بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته جهان 
به آن پي برده و در مس��يرش 
گام برداش��ته اند، حرك��ت به 
سمت منابع پايدار و تخصيص 
آنها در مسير هدف هاي پايدار 
بوده است؛ راهي كه ما در ايران 
هرگز نرفته ايم و به نظر مي رسد هنوز چنين برنامه اي نيز 
در بين دولتمردان و نمايندگان ديده نمي شود. نخستين 
نشانه از درك اين موضوع بايد خود را در بودجه نشان دهد. 
اينكه هنوز دولت ما هزار ميلي��ارد تومان منابع درآمدي 
خود را ب��ه بودجه ب��راي نهادهايي تبدي��ل مي كند كه 
مشخص نيست چه كارايي دارند و حتي اگر كارايي داشته 
باشند نيز چرا بايد دولت هزينه آنها را بدهد، نشان مي دهد 
كه هنوز اقتصاد ايران با وجود تمام شعارها و برنامه هاي 
ارايه ش��ده، راهي طوالني تا مقصد دارد. ما بايد از سويي 
به سمت كوچك شدن دولت حركت كنيم و هزينه هاي 
دولت را به حداقل برس��انيم. نخستين نتيجه اين اتفاق 
قدرت گرفتن بخش خصوصي و رشد اقتصاد ملي است 
كه بس��ياري از كش��ورهاي موفق در همي��ن چارچوب 
گام هاي محكمي برداشته اند.  ادامه در صفحه 5

هر روز هواي تهران از روز قبل 
آلوده تر مي ش��ود و مسووالن 
هم با گفتن اين جمله كه فعال 
كاري از دس��تمان بر نمي آيد 
از بار مس��ووليت ش��انه خالي 
مي كنند، جالب اين جاس��ت 
كه هر از چند گاهي هم يكي از 
مسووالن فكر بكري به ذهنش 
مي رسد و آن را در يك سخنراني، مصاحبه تلويزيوني و 
يا نش��ت خبري ابراز مي كند و بعد دوباره روز از نو روزي 
از نو. در آخرين اظهارنظر رييس سازمان محيط زيست 
گفته اند كه خاموشي بهتر از آلودگي هواست! يعني در 
نهايت براي مردم حق انتخاب قائل شده اند، يا مي توانيد 
آلودگي هوا را انتخاب كنيد يا نداشتن برق را و البته هيچ 
راه سومي هم وجود ندارد. خب قطعا خيلي از مسووالن 
وقتي با ماشين هاي شيش��ه دودي خود در خيابان هاي 
ش��هر رفت و آمد مي كنند ج��ز لبخند م��ردم چيزي 
نمي بينند و آلودگي هوا چندان هم برايشان قابل رويت 
نيس��ت. اما مردمي كه مجبورند براي لقمه ناني در اين 
هواي آلوده عالوه بر ت��رس از ابتال به كرونا مرگ با هواي 
ادامه در صفحه 8 آلوده را...  

علي اكبر نيكواقبال

مريم شاهسمندي

يادداشت-6

يادداشت-8

 نجات صنعت هوايي 
وظيفه همگاني است

ثباتي كه فعال در بازار موبايل 
حاكم است

در س��ال هاي اخي��ر صناي��ع 
ميه��ن عزيزم��ان ب��ه وي��ژه 
صنعت هوان��وردي در معرض 
حمله هاي ش��ديد از س��وي 
دول غربي و بيگانه قرار گرفت. 
حقوق بشر غربي دستاوردهاي 
كوردالن��ه اي ب��راي مايحتاج 
اساس��ي و ج��ان هموطن��ان 
عزيزمان ايجاد كرد و متاس��فانه صنايعي ك��ه به نوعي با 
امنيت جاني و روحي مردم در تماس بود همچون صنعت 
هوانوردي غيرنظامي نيز تحريم شد. در اين شرايط خاص 
مسووالن و صاحبان سبك ابتكار عمل حرفه اي نشان داده 
و سعي در نگهداري و سرپا گرفتن اين صنعت تحريم زده 
كردند. قواي حاكميتي از جمله قوه مجريه و مقننه نيز بر 
اساس تكاليف محوله از سوي قانون اساسي و شرع مكلف 
به تامين دغدغه هاي اساسي ملت شريف ايران هستند، 
كه بخش��ي از اين دغدغه ها مربوط به هوانوردي عمومي 
اس��ت. حذف عوارض گمركي واردات قطعات هواپيما به 
صورت كامل، تعديل و توجيه عوارض دريافتي از مسافران، 
شركت هاي هواپيمايي و... نيز از مواردي است كه به نظر 
مي رسد با تجديد نظر در قوانين مي بايست براي بقاي اين 
ادامه در صفحه 7 صنعت از ...  

در چند ماه گذش��ته بارها از 
اين حرف مي زدي��م كه بايد 
در ب��ازار تعادل بي��ن عرضه و 
تقاضا ايجاد شود و تا زماني كه 
اين اتفاق نيفتد و قيمت دالر 
هم ش��رايط پايدار پيدا نكند، 
انتظار ثبات در بازار و كاهش 
قيمت ها را نمي توان داشت. در 
حالي كه در چند ماه گذشته به شركت هاي واردكننده 
موبايل تخصيص ارز ص��ورت نمي  گرف��ت، در ۲۵ روز 
گذشته ناگهان به ش��ركت هاي واردكننده تخصيص 
ارز داده ش��د و بخش زيادي از ثبت سفارش شركت ها 
توانست تخصيص ارز بگيرد و اين اتفاق هم در زماني رخ 
داد كه قيمت ارز هم روند كاهشي پيدا كرده بود. تمام اين 
شرايط دست به دست هم داد تا قيمت موبايل در شرايط 
فعلي بين ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخي مدل ها حتي ۲۰ تا 
۲۵ درصد هم كاهش پيدا كند. اما علت كاهش قيمت 
موبايل چيست؟ در يك ماه گذشته كه قيمت ارز پايين 
آمد، خيلي ها منتقد بودند كه چرا همزمان كه قيمت ارز 
پايين آمده، قيمت موبايل پايين نيامده است. نكته اين 
بود زماني كه...  ادامه در صفحه 7

معين شرقي

رضا عاليان

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را طي سال هاي گذشته بررسي مي كند

بورس در  دام تصميمات سياسي 
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مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: حمایت از صنعت 
خودرو عزت ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال دارد و 
بانک صادرات ایران برای ایفای نقش حمایتی خود از این 

صنعت آماده است. 
حجت ال��ه صی��دی در جری��ان بازدی��د از مرک��ز تحقیق��ات 
و ن��وآوری و همچنی��ن خط��وط تولی��د محص��والت جدی��د 
خودرو س��ازی س��ایپا که با حضور مدیران ارش��د بانک و نیز 
مدیرعامل و مدیران بخش های مختلف س��ایپا انجام شد، 
اظه��ار داش��ت: هزینه های تولی��د محصوالت جدید س��ایپا 
توسط بانک صادرات ایران تأمین مالی خواهد شد و برای 
رسیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار آن خواهیم بود. 
وی ادام��ه داد: این بان��ک از طریق طرح طراوت در زنجیره 
تأمی��ن ب��رای ارائه انواع خدم��ات بانکی با س��ایپا همکاری 
دارد و در همکاری ه��ای جدی��د س��قف عملی��ات بانک��ی با 

سایپا افزایش خواهد داشت.
 وی گف��ت: محصوالت جدید س��ایپا نیاز به س��رمایه گذاری 
دارد و بان��ک ص��ادرات ای��ران به ط��ور وی��ژه و در چارچ��وب 
مق��ررات بانک مرکزی ب��رای تأمین مال��ی این محصوالت 
برنامه ری��زی خواه��د ک��رد و به ط��ور بلند م��دت در کنار این 

خودرو ساز خواهد ایستاد.
صی��دی ب��ا بیان اینک��ه باید از دو منظر به س��ایپا ن��گاه کرد، 
اف��زود: از ن��گاه بانک به این ش��رکت به عنوان یک مش��تری 
می ت��وان نگریس��ت و گف��ت ک��ه ب��ا داش��تن ب��ازار مص��رف، 
ف��ن آوری تولید، منابع مالی و انس��انی و نهاده های تولید از 
قبیل قطعات و مواد اولیه، شرکت سایپا از شرایط مناسبی 

برخوردار است.
وی یادآور ش��د: در ن��گاه ملی نیز صنعت خ��ودرو به عنوان 
یکی از چهار صنعت اول دنیا در کنار نفت و گاز، بانکداری 
و ف��ن آوری اطالع��ات م��ورد توج��ه اس��ت به همی��ن دلیل 
ب��ا  هس��تند  خودروس��ازی  صنع��ت  دارای  ک��ه  کش��ورهایی 
کشورهای فاقد این صنعت تفاوت  جدی دارند. مدیرعامل 
بانک ص��ادرات ایران با تأکید بر اینک��ه حمایت از صنعت 
خودرو عزت ملی، اس��تقالل و خودب��اوری را به دنبال دارد 
و دقیقًا به همین دلیل م��ورد تحریم قرار گرفته ایم، خاطر 
نش��ان کرد: رقابت در این صنعت جدی اس��ت و دش��منان 
و بدخواه��ان کش��ور در تالش هس��تند تا مان��ع تولید خودرو 

در کشور شوند.
 وی افزود: وظیفه داریم که برای دس��تیابی این ش��رکت به 
اهداف سال ١٤٠٤ و تولید انبوه محصوالت جدید، همکاری 

نزدیک با آن داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.
صی��دی با بی��ان اینک��ه پیش بینی ک��رده بودیم که ش��رکت 
فرانس��وی رنو در ای��ران قطعه تولید نخواهد ک��رد و تنها در 
پی ف��روش محص��والت خ��ود در ب��ازار ایران اس��ت، گفت: 
تولی��د محص��والت جدید س��ایپا دیگر ربطی به رن��و ندارد و 
بانک ص��ادرات ایران به ط��ور عملیاتی تر ب��رای حمایت از 

سایپا آماده است.
مدیرعام��ل بانک صادرات ایران با تأکی��د بر این که تأمین 
مال��ی بانک صادرات ایران در همکاری با س��ایپا س��ه جنبه 
دارد، اف��زود: روال همکاری عادی بانک ص��ادرات ایران از 

طری��ق اعط��ای خدمات متن��وع بانکی از جمل��ه طرح های 
ط��راوت تولی��د و ط��راوت توس��عه، مرابح��ه، خری��د دی��ن، 

همیان سپهر و... ادامه خواهد یافت.
وی اذعان داش��ت: پاش��نه آش��یل صنعت خ��ودرو، پلتفرم 
جدی��د اس��ت و بانک ص��ادرات ای��ران از تولی��د محصوالت 
جدید نیز تا تحقق اهداف سال ١٤٠٤ به طور کامل حمایت 

خواهد کرد.
صیدی با اش��اره به این  که دو محصول جدید شاهین و آریا 
امی��دواری زی��ادی برای جلب نظ��ر مصرف کنن��ده و مردم 
ایجاد کرده، اظهار امیدواری کرد: مصرف کننده ایرانی این 

دو خودرو را به محصوالت کره ای ترجیح دهند.
وی همچنی��ن ب��رای س��رمایه گذاری در تولید انب��وه خودرو 

برقی در شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد.
مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات ای��ران در این دیدار خواس��تار 
ایجاد پلتفرم مش��ترک فن آوری اطالع��ات بانک صادرات 
ای��ران با س��ایپا ش��د و گف��ت: با ایج��اد این پلتف��رم، زنجیره 
تولید، ارائه انواع خدمات پس از فروش و تحویل خودرو به 
پلتفرم فن آوری اطالعات بانک متصل می ش��ود و گردش 

مالی بهتر مدیریت خواهد شد.
در ای��ن دی��دار ج��واد س��لیمانی، مدیرعام��ل س��ایپا نی��ز ب��ا 
قدردانی ویژه از حمایت های بانک صادرات ایران و سابقه 
هم��کاری مؤث��ر این بان��ک در حمای��ت از صنع��ت خودرو 
اظهار داش��ت: همکاری های گذش��ته بانک صادرات ایران 
با س��ایپا جای قدردانی و تش��کر دارد، به ط��وری که می توان 
گف��ت بانک در ش��رایط بحرانی به داد س��ایپا رس��ید و به ما 

کمک کرد.
وی اف��زود: عملکرد مطلوب و رش��د عال��ی بانک صادرات 
مرتب��ا  و  دارد  قدردان��ی  ج��ای  اخی��ر  س��ال های  در  ای��ران 
خبره��ای خ��وب و خوش��حال کنن��ده ای از بان��ک ص��ادرات 
ای��ران در بهب��ود صورت ه��ای مال��ی و حمای��ت از تولی��د و 
صنعت منتش��ر می ش��ود. هم��کاری ب��ا این بانک ب��رای ما 
افتخ��ار بزرگ��ی اس��ت و مایل هس��تیم همکاری بیش��تری با 

بانک داشته باشیم.
 مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا ب��ا ارائه گزارش��ی از 

رون��د تولی��د محص��والت جدی��د و تغییرات ایجاد ش��ده در 
این ش��رکت، از ایده های ارائه شده توسط مدیرعامل بانک 

صادرات ایران استقبال کرد.
س��لیمانی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت های خارجی هم��واره به 
دنبال این بوده اند که محصوالت خود را در ایران به فروش 
برس��انند، تأکیدکرد: ش��رایط اس��تاندارد خودروه��ای تولید 
داخ��ل ب��ا اس��تانداردهای خارج��ی متفاوت اس��ت و برخی 
تبلیغ��ات س��وء و هدفمن��د صرف��ًا ب��رای تخری��ب صنع��ت 

خودرو انجام می شود.
وی اف��زود: ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده تالش ش��ده تا 
کیفیت محصوالت در س��ایپا افزایش قابل توجهی داش��ته 
باش��د ک��ه در این جهت، سیس��تم کیفی دو خودرو ش��اهین 
و آری��ا تغیی��ر ک��رده و ای��ن خودروها ب��ا خودروه��ای کالس 

متوسط جهان قابل رقابت شده اند.
س��لیمانی ب��ه مش��ارکت ب��رای تولید خ��ودرو برق��ی در این 
ش��رکت با همکاری دانشگاه تهران و شرکت مپنا اشاره کرد 
و گفت: تولید این خودرو س��رمایه گذاری س��نگین و در عین 

حال منابع درآمدی بسیار به همراه خواهد داشت.
وی از ایجاد بس��تر ف��ن آوری اطالعات مش��ترک بین بانک 
ص��ادرات ایران و س��ایپا نیز اس��تقبال ک��رد و اف��زود: دنیای 
آینده دنیای سیس��تم های اطالعاتی است و تالش می شود 
ت��ا ب��ا اس��تفاده از فن آوری ه��ای اطالعات��ی در خودروه��ای 

جدید، از ظرفیت های نوین استفاده شود.
در ای��ن مراس��م امی��ر یوس��فیان، نایب رئی��س هیأت مدیره 
بان��ک صادرات ایران نیز با قدردانی از طراحی خودروهای 
جدید در س��ایپا، گفت: این محصوالت نگرش های موجود 
را تغیی��ر خواهد داد. س��ایپا به عنوان یکی از مش��تریان برتر 
بان��ک صادرات ای��ران همواره هم��کاری مناس��بی با بانک 
داش��ته و ب��ا توجه به ش��ریط جدید، تکلی��ف و وظیفه بانک 
برای حمایت از صنعت خودرو سنگین تر از گذشته است.

وی س��قف و ظرفی��ت همکاری با س��ایپا را م��ورد توجه قرار 
داد و عن��وان ک��رد: ب��رای هم��کاری بیش��تر ب��ا ای��ن ش��رکت 
براس��اس مق��ررات بان��ک مرک��زی، مدل ه��ای جدی��دی را 

تعریف خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد:

همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودرو برقی سایپا

بورس اي��ران پ��س از روي كار آمدن دول��ت يازدهم 
مي رفت تا جايگاه واقعي خود را كه همانا تاثيرگذاري 
بيش��تر در اقتصاد و توليد ايران بود به دس��ت آورد. 
جايگاهي كه به دليل برخي نگاه هاي سنتي به اقتصاد 

و بازار، در دهه هاي گذشته هيچگاه نتوانست به يك 
اصل تبديل ش��ود. دولت حس��ن روحاني ب��ا وزيري 
كه مي كوشيد اقتصاد را از سياس��ت زدگي جدا كند 
كارهاي خوبي در زمينه اعتماد سازي در بازار سرمايه 

انجام داد. خوشبختانه در همان ماه هاي اول روي كار 
آمدن بازار، بحث برداشته شدن تحريم هاي جهاني و 
گفت وگوي هسته اي با قدرت هاي بزرگ جهان دليل 
آرام گرفتن بازار و تثبيت وضعيت اقتصادي كش��ور 

شد. برجام و تالش هاي بعد از آن نيز توانست به خوبي 
نقش خود را بر بازار سرمايه كشور ايفا كند و به دليل 
كاهش سطح تحريم ها، توانست تاثير خوبي بگذارد. 
صفحه 4 را بخوانيد اما تغيير روند بازار سرمايه در...  

يادداشت- 3يادداشت- 1

يادداشت- 4يادداشت- 2

عدم رشد شارپي درآيندهچشم انداز ايران  در بازار نفت

جاي خالي سياست صنعتيكره جنوبي مي ترسد

اي��ن روزه��ا اظهارنظره��اي 
خوش بينان��ه اي در خصوص 
بازگشت سريع و بدون دغدغه 
اي��ران به ب��ازار نف��ت جهاني 
مطرح مي ش��ود. دي��روز هم 
وزير نفت كش��ور در خصوص 
س��رمايه گذاري ضروري ۱.۲ 
ميليارد دالري در صنعت نفت 
صحبت و اعالم كردند كه فضا براي حضور پر قدرت ايران 
در بازار نفت فراهم است. ردپاي اين نگاه خوش بينانه در 
بودجه اي كه آق��اي نوبخت ارايه كرده اند نيز پيداس��ت. 
البته مي گويند، »المعنا في بطن الشاعر«كه اين معنا را 
دارد كه تنها گوينده و س��راينده است كه از عمق معناي 
هر اظهارنظري با خبر اس��ت. اما براي درك شرايطي كه 
صنعت نفت كش��ور با آن روبه روست مقايسه تطبيقي و 
ادامه در صفحه  5 تاريخي نيز به كار مي آيد.  

وضعيت بازار سرمايه با توجه 
ب��ه چندم��اه گذش��ته خود 
تغييراتي نداش��ته و وضع بازار 
نيز به همان گونه است. وضعيت 
ص��ورت مالي ش��ركت ها نيز 
تغيي��ري نداش��ته و درحال 
حاضر متغيرهاي خارج از بحث 
اقتصاد داخل��ي تعيين كننده 
وضعيت است و بحث هاي سياسي و اين نكات اثر پروزن تر 
و سنگين تري نسبت به بقيه مسائل دارد. در ضمن يكي از 
عوامل بسيار موثر براي تغييرات شاخص در سال جاري 
نرخ ارز خصوصا دالر بوده است كه در حال حاضر شاهد 
كاهش مس��تمر و قطعي نرخ ارز هستيم. اين مورد يكي 
از عواملي مي تواند باش��د كه كماكان انتظارات تورمي را 
كه محرك اصلي س��ال ۱399 بود يك مقدار كمرنگ تر 
ادامه در صفحه 7 مي كند.  

واق��ع آن اس��ت كه ريش��ه 
مناس��بات ارتباط��ي ايران 
و كره جنوب��ي ب��ه ه��زاران 
س��ال قب��ل بازمي گ��ردد و 
در دوران معاص��ر ني��ز كره 
جنوب��ي هم��واره يك��ي از 
ش��ركاي اصلي اقتصاد ايران 
بوده اس��ت. معتق��دم بعد از 
حضور هيات كره جنوبي در كش��ورمان براي رايزني 
در خصوص مش��كالت فيمابين بايد اجازه داده شود 
تا از طريق گفت وگو و رايزني، مشكالتي كه اخيرا در 
مناس��بات ارتباطي و اقتصادي دو كشور ايجاد شده، 
رفع ش��ود. هرگونه اظهارنظر احساسي و هيجاني در 
اين زمينه ممكن اس��ت بر دامنه مشكالت بيفزايد و 
دو كش��ور را كه روابط عميق و ريشه داري با يكديگر 
دارند از يكديگر دور س��ازد. بنابراين در وهله نخست 
بايد از اظهارنظرهاي هيجاني در اين زمينه خودداري 
شود. به هر حال هياتي از كره جنوبي راهي كشورمان 
شده اند و بايد صبر كنيم تا بعد از تحوالت بين المللي 
و حضور دولت جديد اياالت متحده، دو كشور شكل 
تازه اي از مناس��بات ارتباطي و اقتصادي را در پيش 
بگيرند. به عنوان ش��خصي كه از نزدي��ك با فعاالن 
اقتص��ادي و فضاي عموم��ي كره جنوب��ي در ارتباط 
هستم، بايد بگويم كه ارتباط با ايران براي كره جنوبي 
حايز اهميت فراواني اس��ت و ايران ب��ه عنوان يكي از 
ش��ركاي مهم كره جنوبي در زمينه تامين انرژي و... 
همواره جايگاه وي��ژه اي در ميان فع��االن اقتصادي 
و حتي مس��ووالن سياسي اين كش��ور داشته است. 
مس��ائلي كه در خصوص مسدودس��ازي دارايي هاي 
مالي اي��ران در كره جنوب��ي ايجاد ش��ده، موضوعي 
اس��ت كه به دليل حضور ترامپ در راس هرم اجراي 
اياالت متحده ش��كل گرفته و مبتني بر وابس��تگي 
نظامي اين كش��ور به اياالت متحده است. با توجه به 
تهديدات نظامي مستمر كره شمالي و آزمايش هاي 
موشكي، بالستيكي و هسته اي اين كشور، كره جنوبي 
همواره به حمايت هاي نظامي و لجس��تيكي امريكا 
احساس وابستگي عميقي دارد. ترس از اينكه ممكن 
اس��ت بنا به هر دليلي امريكا اين كشور را در مواجهه 
با كره ش��مالي تنها بگذارد، باعث شده تا كره جنوبي 
ناچار به اجراي فرامين روساي جمهور امريكا باشد و 
منويات هيات حاكمه اين كشور را در دستور كار قرار 
دهد. وابس��تگي كره جنوبي به اياالت متحده بعد از 
جنگ جهاني دوم و جنگ كره باعث شده تا اين كشور 
وابس��تگي عميقي به حمايت هاي امريكا پيدا كند، 
به گونه اي كه در صورت برداش��ت سايه حمايت هاي 
اياالت متحده از اين كشور برخي معتقدند كره جنوبي 
توانايي مقابله با كره ش��مالي را نخواهد داشت. بدون 
ترديد بعد از انتخابات اي��االت متحده و حضور بايدن 
در راس هرم اج��راي امريكا، مش��كل 7ميليارد دالر 
دارايي مسدود ش��ده كش��ورمان در اين كشور حل 
خواهد ش��د و دوباره اين كش��ور در صف كشورهايي 
قرار خواهد گرف��ت كه براي ايج��اد روابط نزديك به 
كش��ورمان تالش خواهد كرد. اما پرسش��ي كه اين 
توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند آن است 
كه آيا مناسبات ارتباطي، اقتصادي و بازرگاني ايران 
كره جنوبي بعد از رفتارهاي اين كش��ور به وضعيت 
سابق و قبل از تحريم هاي اقتصادي اخير بازمي گردد؟ 
بدون شك رسيدن به يك چنين شرايطي بسيار بعيد 
است، به هر حال كره جنوبي خاطره تلخي در اذهان 
عمومي ايرانيان به جاي گذاش��ته و براي بازگش��ت 
به ش��رايط قبلي بايد اعتماد از دست رفته ايرانيان به 
اين كشور را بازسازي كند. بنابراين معتقدم هرچند 
رسيدن به وضعيت س��ابق ارتباطي چندان محتمل 
نخواهد بود، اما بعد از حضور بايدن، كره جنوبي تالش 
خواهد كرد تا چهره خود را در ايران بازسازي كند. باز 
هم الزم است تاكيد كنم در شرايطي كه تيم بلندپايه 
سياسي كره جنوبي در كشور در حال رايزني است بايد 
از اظهارنظرهاي احساس��ي و هيجاني درباره موضوع 
روابط دو كش��ور خودداري ش��ود تا بعد از رايزني ها 
مش��خص ش��ود كه چش��م انداز روابط دو كشور چه 

سمت و سويي پيدا خواهد كرد.

بح��ران ناهماهنگ��ي بي��ن 
حلقه ه��اي مختل��ف زنجيره 
توليد فوالد و پتروش��يمي يا 
مش��كل حاد و مزمن صنعت 
خ��ودرو و ب��ازار مص��رف آن، 
همچنين مشكالت و معضالت 
بخش ه��ا و حوزه ه��اي ديگر 
صنعتي اين روزها بيش از هر 
زمان ديگري سرتيتر رسانه هاست. چرا كه اگر تا همين 
يكي، دو س��ال قبل اين تنها دولت و بنگاه هاي دولتي و 
ش��به دولتي بودند كه پشت درهاي بس��ته راجع به اين 
صنايع تصميم مي گرفتند، اكن��ون ضلع ديگري كه هم 
مصرف كننده اين محصوالت صنعتي است و هم به نوعي 
توليد كننده آن به اين مجموعه اضافه شده است.   خيل 
عظيم بيش از ۵۰ ميليون نفري كه سهامدار اين بنگاه هاي 
صنعتي اند و فراز و فرود اين...  ادامه در صفحه 7

فردين آقابزرگيعلي شمس اردكاني

حسين حقگو حسين تنهايي



»در سال قبل از آن گاهي اوقات بانك مركزي در روز 150 
ميليون دخالت در بازار مي كرد و اما موجودي ما در بانك 
مركزي كه حتي االن هم مي ترس��م كه آن را بيان كنم 
محدود بود. در چنين شرايطي بود كه اعالم كردند ترامپ 
مي خواهد از برجام خارج شود لذا دولت تصميم گرفت به 
اتفاق آرا نرخ ارز ثابت 4200 نباشد و براساس تورم تغيير 
كند و لذا در مرداد ماه نرخ به 4400 رسيد و در مرداد ماه 
در جلسه سران سه قوه با حضور رييس كل بانك مركزي 
سياست ارزي اعالم شد كه آقاي پورابراهيمي نيز عضو 
جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعالم كردند كه نرخ 
ارز ثابت همان 4200 تومان باشد. حاال همه مي گويند 
كه فالني اين كار را انجام داده است، در حالي كه مواضع 

ما در مسائل اقتصادي روشن است.«
اين بخشي از صحبت هايي است كه روز گذشته اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در اتاق بازرگاني 
ايران و در مراسمي با حضور صادركنندگان برتر كشور 
مطرح كرد، صحبت هايي كه نشان مي دهد فشارها بر 
دولت براي حذف ارز 4200 توماني به شدت افزايش 
يافته و مانند سال هاي گذشته، وقتي نام اين ارز مطرح 
مي شود، در كنارش از معاون اول رييس جمهور نيز ياد 
مي شود. در ماه هاي منتهي به آغاز تحريم هاي جديد 
امريكا در ابتداي سال97 بود كه با افزايش نرخ ارز در 
بازار، دولت به منظور كنترل شرايط و كاهش فشارها بر 
اقشار كم درآمد، اعالم كرد كه ارزي با نرخ ثبات 4200 
توماني ارايه مي كند تا قيمت كاالهاي اساسي افزايش 
پيدا نكند. با توجه به اينكه پس از جلسه اعضاي دولت، 
اين اسحاق جهانگيري بود كه خبر از اجرايي شدن اين 
برنامه داد، در سال هاي بعد بسياري ارز دولتي موجود 
را به كنايه »دالر جهانگيري« ناميدند. موضوعي كه 
حاال معاون اول رييس جمه��ور آن را نتيجه تصويب 
هيات دولت دانس��ته و حتي اعالم كرده كه وقتي بنا 
بود نرخ اين ارز نيز بر اس��اس تورم افزايش پيدا كند، 
سران سه قوه در جلس��ه اي جداگانه تصميم به ثبات 

در اين نرخ گرفتند. 
با اين وجود، با توجه به عملكرد س��ه ساله ارز 4200 
توماني و البته احتمال تغيير در شرايط اقتصادي ايران 
در ماه هاي پيش رو با بازگشت احتمالي جو بايدن به 
توافق برجام، احتماال اي��ن ارز نيز همزمان با نزديك 
ش��دن به پايان دولت روحاني، نفس هاي آخر خود را 
مي كش��د.  هرچند در دولت همچنان نظرها بر تداوم 
عرضه اين ارز است و حتي در بودجه نيز صحبت هايي 
درباره در نظر گرفتن مناب��ع الزم براي اين ارز مطرح 
شده اما در مجلس نظرها مانند سال هاي قبل نيست 
و بسياري از نمايندگان از لزوم توقف تخصيص اين ارز 

صحبت مي كنند.

    انتظارات تورمي ارز دولتي
اصلي ترين هدف دولت در تخصيص ارز 4200 توماني، 
كاهش فشار بر اقش��ار كم درآمد در تامين كاالهاي 
اساسي بود. كاالهاي اساس��ي كه چه بايد مستقيما 
وارد مي ش��دند و چه براي توليد نياز ب��ه واردات مواد 

اوليه داشتند، در فهرست دريافت ارز قرار گرفتند. در 
عمل اما قيمت بسياري از كاالهاي قرار گرفته در اين 
فهرست افزايش يافت و طرح دولت براي كاهش فشارها 
بر مردم عمال راه به جايي نبرد. در كنار آن صحبت از 
سوءاستفاده از اين ارز و تشكيل پرونده هاي اقتصادي از 
يك سو و نرسيدن ارز به توليدكنندگان واقعي و نا كافي 
بودن آن براي پوشش تمام نيازها باعث شد، كارنامه اين 

ارز بيش از پيش با ابهام مواجه شود.
با وج��ود تمام اين ابهامات اما مس��ووالن دولتي يك 
سوال بسياري مهم را مطرح مي كنند. با توجه به فشار 
باالي تورمي بر اقشار كم درآمد، اگر اين ارز حذف شود، 
قيمت كاالهايي كه با تس��افده از آن به جامعه عرضه 
مي شدند با افزايش قيمت جديدي همراه مي شوند و 
اين موضوع خود يك بار تورمي جديد ايجاد مي كند و 

چگونه مي توان تبعات احتمالي آن را مديريت كرد؟
با وجود اين نگراني اما بسياري از كارشناسان معتقدند 
با توجه به اينكه ارز دولتي فعلي به اهداف خود دست 
نيافته، حتي ح��ذف آن نيز اثر منفي خاصي نخواهد 
داشت. زهرا كاوياني، كارش��ناس اقتصادي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا ح��ذف ارز 4200، موجب تورم 
خواهد ش��د يا خير، گفت: انتظارات تورمي در كشور 
ما وابسته به نرخ ارز اس��ت و حذف ارز 4200 توماني 
انتظارات تورمي را باال نخواهد برد. در حال حاضر قيمت 
گوشت به قيمت معادل صادرات است. قيمت مرغ در 
برخي بازه هاي زماني ب��ه قيمت هاي جهاني نزديك 
ش��ده و دارو نيز هرچند كمتر از مع��ادل ارز نيمايي 

قيمت گذاري مي شود، اما قيمت آن معادل ارز 4200 
تعيين نمي شود. وي با بيان اينكه ممكن است قيمت 
يك الي دو قلم مانند روغن افزايش يابد كه آن هم اثري 
بر افزايش انتظارات تورمي ندارد، گفت: آن چيزي كه بر 
نرخ تورم اثرگذار است سياست هاي پولي و مالي است. 
حذف ارز 4200 توماني مسلمًا قيمت برخي از اقالمي 
كه در حال حاضر ارز 4200 توماني دريافت مي كنند را 
افزايش خواهد داد اما نكته مهمي كه بايد به آن توجه 
داشت اين است كه اواًل اين افزايش متناسب با افزايش 
نرخ ارز نخواهد بود و بسيار كمتر از آن است. يعني نبايد 
تصور كرد كه اگر ارز 4200 دارو حذف ش��ود، قيمت 

دارو 5 برابر خواهد شد. 
ثاني��ًا اثرات تورم��ي ادامه سياس��ت ارز ترجيحي به 
مراتب بيشتر از تأثيري است كه حذف اين ارز بر روي 
قيمت برخي از كاالها مي گذارد. با وجود نظرات قاطع 
كارشناس��ان در اين زمينه، به نظر مي رسد نه دولت 
براي حذف ارز برنامه دقيقي ارايه كرده و نه طرح هايي 
كه مجلس ارايه مي كند، نگراني هاي قبلي را كاهش 
مي دهد. نمايندگان هنوز بر لزوم اجراي طرح تامين 
كاالهاي اساس��ي تاكيد دارند و در جديدترين اقدام 
رييس مجلس نامه جدي��دي را نيز درباره يارانه 120 
هزار توماني به معاون نظارت مجلس بنويسند. قاليباف 
نوشته: پيرو نظارت ميداني براي بررسي چك نهايي 
دريافت يارانه قانون حمايت معيشتي مجلس و ادعاي 
تع��دادي از محرومين مبني بر ع��دم دريافت يارانه 
مردمي، ضروري است چگونگي اجرايي شدن پرداخت 

يارانه 120 ه��زار توماني براي محرومين و 100 هزار 
توماني براي اقشار كم درآمد پيگيري و گزارش آن به 
اينجانب ارايه شود. دو هفته پيش رييس قوه مقننه در 
راستاي نظارت ميداني مجلس شوراي اسالمي حضور 
در منازل برخي اهالي محله امامزاده يحيي كه از اقشار 
بدون درآمد و آسيب پذير هستند، از نزديك در جريان 
مس��ائل و مش��كالت مردم قرار گرفت. در اين بازديد 
ميداني خانواده هايي كه در اين محله زندگي مي كنند 
و برخي از آنها حتي تحت پوش��ش كميته امداد امام 
خميني قرار دارند، ادعا كردند كه فقط يارانه 45 هزار 
و 500 توماني را دريافت مي كنند و نه تنها يارانه 120 
هزار توماني اخير كه مصوبه مجلس است را دريافت 
نمي كنند، بلكه حتي يارانه معيشتي كه سال گذشته و 
پس از افزايش قيمت بنزين بنا بود به خانواده هاي ايراني 

پرداخت شوند را نيز دريافت نمي كنند.
در ماه هاي پاياني فعاليت دولت روحاني، به نظر مي رسد 
از سويي تيم اقتصادي دولت، ريسك حذف ارز 4200 
توماني و شوك تورمي احتمالي آن را نمي پذيرند و از 
سوي ديگر نمايندگان مجلس نيز كه با دولت اختالف 
نظرهاي سياسي و جناحي قابل توجهي دارند، به دنبال 
اجراي طرح هايي هس��تند كه سر و صداي بيشتري 
داشته باشد. اقش��ار كم درآمد جامعه به عنوان گروه 
هدف اين طرح ها اما هنوز نه از ارز دولتي بهره برده اند و 
نه طبق اعالم رييس مجلس از بسته حمايتي مجلس 
و به نظر مي رسد اين گروه در ميان دعواهاي پاستور و 

بهارستان، فراموش شده اند.
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برجام بايد ظرف چند هفته
احيا شود

رييس س��ازمان بين الملل��ي انرژي اتم��ي بر احياي 
زودهن��گام توافق هس��ته اي تاكيد كرد. ب��ه گزارش 
خبرگزاري رويت��رز، رافائل گروس��ي، رييس آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي در پي اعالم غني س��ازي 20 
درصدي اورانيوم در ايران، روز دوش��نبه گفت: احياي 
توافق هسته اي ايران بايد در هفته هاي آتي انجام شود.  
گروسي در س��خناني در كنفرانس »رويترز نكست« 
گفت: واضح است كه ماه هاي زيادي پيش رويمان باقي 
نمانده است. تقريبا چند هفته در پيش رو داريم.  مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در واكنش به قانون مجلس 
شوراي اسالمي براي توقف برخي بازرسي هاي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در صورت عدم پايبندي طرف 
مقابل به تعهدات��ش، گفت: من بايد آن را جدي بگيرم 
چراكه قانون است. من معتقدم جمهوري اسالمي ايران 
قصد اجرايي كردن اين قانون را داشته باشد. گروسي در 
ادامه مدعي شد كه ايران »به سرعت در حال پيشروي« 
به س��وي غني س��ازي 20 درصدي اس��ت و براساس 
تخمين ها ايران مي تواند در تاسيسات فردو به ماهي 10 
كيلوگرم )غني سازي( نيز برسد. وي در ادامه گفت: بايد 
درك آشكاري درخصوص چگونگي پايبندي مجدد به 

مفاد و شروط اوليه برجام داشته باشيم.

قانون لغو تحريم ها
 به شكل كامل اجرا مي شود

سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي گفت: سازمان صرف 
نظر از اينكه آيين نامه اجراي قانون چگونه تهيه و تدوين 
شده، به صورت صد در صد قانون لغو تحريم ها را به لحاظ 
فني اجرا مي كند. بهروز كمالوندي در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 
و صيانت از منافع ملت ايران، گفت: سازمان انرژي اتمي 
كار فني خود را طبق اين قانون دنبال مي كند و صرف 
نظر از اينكه آيين نامه اجراي قانون چگونه تهيه و تدوين 
شده، ما در حال اجراي موضوعات فني قانون هستيم. 
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي ايران تصريح كرد: در 
شرايط فعلي كارها به نحوي پيش مي رود كه سازمان 
انرژي اتمي به طور صد در صد خواسته هاي قانوني را به 
لحاظ فني اجرا مي كند. كمالوندي با اشاره به اظهارات 
مرتبط با خروج بازرس��ان آژانس پس از توقف اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاقي در صورت عدم اجراي تعهدات 
برجامي طرف هاي مقابل طبق قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها، اظهار كرد: بر اساس اين قانون اگر تحريم ها 
لغو نشود در موعد مقرر اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 
متوقف مي شود و اين به معناي اخراج بازرسان آژانس 
نيس��ت. در واقع ما در س��طوح مختلف بازرسي داريم 
كه يكي از آنها بازرسي پادماني و ديگري طبق پروتكل 
الحاقي است و در صورت توقف اجراي پروتكل الحاقي 
بازرسي هاي مربوط به پروتكل قطع مي شود. معاون امور 
بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي ايران 
يادآور شد: سازمان بر اساس قانون غني سازي 20 درصد 
را اجرا كرده و به اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي هم 

رسيده و نصب سانتريفيوژ ir2m هم آغاز شده است.

 كره نمي تواند
 بدهي ايران را ندهد

سخنگوي وزارت خارجه كش��ورمان تأكيد كرد: به 
دولت سئول و كشورهايي كه در مورد توقيف نفتكش 
كره جنوبي از س��وي ايران به دليل ايجاد آاليندگي 
زيست محيطي توقيف شده است توصيه مي كنيم كه 
از سياسي كردن اين موضوع بپرهيزند چرا كه سياسي 
كردن اين موضوع كمكي به حل آن نمي كند. سعيد 
خطيب زاده در پاس��خ به سوالي در ارتباط با برخي از 
اظهارنظرها مبني بر اينك��ه ايران با توقيف نفتكش 
ك��ره اي به نوعي گروگان گيري كرده اس��ت تا از اين 
طريق كره را براي آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران 
تحت فشار قرار دهد و همچنين اظهارنظرهاي برخي 
از مقامات كشورهاي ديگر از جمله فرانسه در ارتباط 
با اين مس��اله گفت: رعايت حقوق بين الملل محيط 
زيست دريايي يكي از تعهدات جدي كشورهاست و 
طبق مقررات همه كشتي ها بايد اين موضوع را رعايت 
كنند. كشتي كره اي نيز به خاطر آلوده كردن محيط 
زيست دريا در خليج فارس توقيف شده است. به اين 
كش��تي اخطار داده شده بود و سپس با حكم قضايي 
به سمت ساحل هدايت شده است. وي با بيان اينكه 
موضوع نفتكش كره اي يك موضوع كامال فني است، 
افزود: كساني كه مي خواهند اين موضوع را سياسي 
كنند در مسير غلطي حركت مي كنند و كشورهايي 
كه در اين زمينه اظهارنظرهايي كرده و دخالت كرده اند 
گويي جايگاه خود و مقررات و تعهدات بين المللي را 
فراموش كرده اند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين 
در پاسخ به اين س��وال كه بانك مركزي ايران ميزان 
دارايي هاي بلوكه شده كشور در كره جنوبي را حدود 7 
ميليارد دالر اعالم ولي دولت كره جنوبي رقم 9 ميليارد 
دالر را ذكر كرده و وزارت خارجه به عنوان متولي انجام 
مذاكرات براي آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در 
كره چه رقمي را دقيق مي داند، گفت: متولي مذاكرات 
در خصوص آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در 
كره جنوبي بانك مركزي است و ما در وزارت خارجه به 
عنوان هماهنگ كننده سياست خارجي هماهنگي ها و 
همكاري هاي الزم را در اين مسير انجام مي دهيم ولي 
متولي اصلي بانك مركزي است و شما بايد آمار و ارقام 
دقيق را از بانك مركزي جويا شويد. وي همچنين در 
پاسخ به اين سوال كه اگر كره پول هاي بلوكه شده ايران 
را آزاد نكند تهران چه اقدامي را انجام مي دهد، گفت: 
امكان عدم پرداخت اين پول ها وجود ندارد و ما از همه 
مجاري قانوني و حقوقي براي آزادس��ازي اين پول ها 
اس��تفاده مي كنيم. قانون جنگل كه حاكم نيست و 
از طرف ديگر دولت كره جنوبي نيز هيچ وقت نگفته 
است كه اين پول ها را پس نمي دهد. خطيب زاده ادامه 
داد: كره اي ها به تعهدات خود به بهانه هاي مختلف از 
جمله تحريم هاي امريكا در اين زمينه عمل نكرده اند.

منابع درآمدي بودجه
به 799 هزار ميليارد تومان رسيد

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١4٠٠ از 
افزايش منابع درآمدي بودجه ب��ه 799 هزار ميليارد 
تومان خبر داد.رحيم زارع در تشريح آخرين مصوبات 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه ١4٠٠ گفت: با مصوبه 
كميسيون تلفيق و براي جلوگيري از كسري بودجه و 
همچنين كس��ري تراز عملياتي در سال آينده، منابع 
درآمدي بودجه كه در اليحه دولت 495 هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده بود ب��ه 799 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت.وي يادآور شد: كميسيون  تلفيق 
با در نظر گرفتن فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت 
در سال آينده، سعي كرده كس��ري منابع دولت را به 
نوعي جبران كند تا نرخ تورم در س��ال 1400 افزايش 
نيابد.سخنگوي كميس��يون تلفيق با بيان اينكه اين 
كميسيون به دنبال شفاف سازي بودجه است، گفت: از 
اين رقم )منابع درآمدي( مبلغ 125 هزار ميليارد تومان 
در خود اليح��ه آمده بود كه در رديف ه��ا نيامده بود. 
همچنين ارزش افزوده از ۶۶ هزار ميليارد تومان به ۸۸ 
هزار و ۳00 ميليارد تومان افزايش يافت و سهم دولت 
5 درصد بوده اس��ت.وي افزود: همچنين يك درصد 
سهم بهداشت از 1۳هزار و 200 ميليارد تومان به 17 
هزار ۶۶0 ميليارد توم��ان و ورزش از يك هزار و 4۳0 و 
ميليارد تومان به يك هزار و 5۸0 ميليارد تومان رسيده 
است. بر اين اساس دولت 495 هزار ميليارد تومان براي 
منابع پيش بيني كرده بود كه كميسيون به 799 هزار 
ميليارد تومان افزايش داد.زارع با بيان اينكه كميسيون 
تلفيق سياست ضد تورمي را براي كاهش نرخ تورم در 
سال آينده در پيش گرفته است، ادامه داد: اگر 2ميليون 
و ۳00 هزار بشكه فروش نفت پيشنهادي دولت را در 
اليحه بودج��ه مي آورديم در حدود150 هزار ميليارد 
تومان  مي توانستيم منابع دولت را بيشتر كنيم. ما سعي 
كرديم كسري منابع دولت را به نوعي جبران كنيم كه 
در س��ال آينده نرخ تورم كمتر از سال 99 باشد و فشار 
كمتري بر مردم وارد شود.وي خاطرنشان كرد: همچنين 
در مصوبه اي به بانك هاي تج��اري و تخصصي اجازه 
داديم تا مبلغ ۳ميليارد دالر تسهيالت ارزي و ريالي به 
سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي پرداخت كنند. اين تسهيالت براي اجراي 
طرح هاي توسعه اي بخش هاي باالدستي نفت و گاز با 
اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب بازيافت 
مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع آوري گازهاي 
همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن 
و توليدي آنها و طرح هاي توسعه و زيربنايي سازمان هاي 
توسعه بخش صنعت و معدن و برق با مشاركت حداقل 
51 درصدي بخش هاي خصوصي و تعاوني و با اولويت 
مناطق كمتر توسعه يافته و محروم بر اساس مزيت هاي 
منطقه اي و منطقه اي پرداخت مي شود.س��خنگوي 
كميسيون تلفيق تصريح كرد: عالوه بر اين كميسيون 
به بانك هاي تخصصي و تجاري اجازه داد از محل منابع 
در اختيار نس��بت به اعطاي تس��هيالت ارزي و ريالي 
نسبت به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و تعاوني 
براي طرح هاي توسعه اي و شقوق مختلف حمل و نقل 
و اقتصاد دريا و مديريت پسماند بدون انتقال مالكيت 
اقدام كنند.وي با اش��اره به مصوبه ديگر كميس��يون  
تلفيق گفت: همچنين به شركت هاي دولتي اجازه داده 
ش��د مبلغ ۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي با 
تضمين و باز پرداخت اصل سود براي اجراي طرح هاي 
داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي اقدام 
كند.زارع تاكيد كرد: با مصوبه كميسيون تلفيق دولت 
مجاز شد مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان به شهرداري ها با 
تاييد وزارت كشور اجازه انتشار اوراق اسالمي با تضمين 
سود و باز پرداخت براي طرح هاي شهري با پرداخت50 
درصد اصل و س��ود توس��ط دولت و 50 درصد توسط 
خود شهرداري ها بدهد كه از اين مبلغ 1000 ميليارد 
تومان را براي بازآفريني بافت هاي فرسوده و پيرامون 
حرم هاي مطهر گذاش��تيم كه 25 درصد بازپرداخت 
اصل س��ود اين مبلغ را دولت بايد تقب��ل كند.زارع در 
ادامه گفت: در مصوبه ديگر كميسيون  تلفيق به دولت 
اجازه داده ش��د ۳0 هزار ميليارد تومان از محل اوراق 
مالي اسالمي بابت طلب پيمانكاران اختصاص دهد و 
از محل ۳5 هزار ميليارد تومان اوراق تهاتر 50 درصد 
براي اشخاص حقيقي، حقوقي، خصوصي و تعاوني و 50 
درصد براي تهاتر نهادهاي عمومي غير دولتي و بانك ها و 
شركت هاي دولتي تابع وزارت خانه ها و شركت هاي آب 
و فاضالب و شركت ملي نفت پيش بيني شده است. از 
اين ۳5 هزار ميليارد تومان مبلغ 1500ميليارد تومان 
براي تهاتر طلب هاي ستاد اجرايي فرمان امام از دولت 
اختصاص ياف��ت.ا  اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در 
مصوبه  ديگر به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت معدن 
و تجارت اجازه داده شد ۳500 ميليارد تومان اوراق مالي 
اس��المي به صورت ريالي و ارزي براي سرمايه گذاري 
در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مش��ترك و 
طرح هاي زيربنايي منتشر كنند.به گفته وي با مصوبه 
كميسيون تلفيق همچنين اجازه انتشار 2 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي براي احداث، تكميل و تجهيز 
فضاهاي آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش با 
محوريت سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور داده 
شد.سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين اضافه كرد: 
براساس مصوبه اين كميسيون، كارفرمايان واحدهاي 
توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف كه حداقل 
به مدت يكسال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش 
اشتغال نيروي انس��اني كارگاه خود بر مبناي ليست 
بهمن ماه سال 1۳9۸ اقدام كرده اند و ليست حق بيمه 
جاري كاركنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال 
و پرداخت مي كنن��د، مي توانند از تاري��خ الزم االجرا 
ش��دن اين مصوبه و حداكثر ظرف مدت 4 ماه نسبت 
به درخواست تعيين تكليف بدهي هاي قطعي شده، از 
بخشودگي جرايم متعلقه و ساير جرايم برخوردار شوند. 

از حذف ارز دولتي تا اصرار بر حمايت معيشتي

رحيم صفوي: رييسي: 

اقشار كم درآمد، قرباني اختالفات پاستور و بهارستان

بد عاقبتي به دليل جدا شدن از واليت فقيه استتحريم واكسن امريكايي و انگليسي حكيمانه بود
رييس قوه قضاييه دستور رهبري در تحريم واكسن 
امريكايي و انگليس��ي را تدبيري حكيمانه دانست و 
گفت: تأكيد مقام معظم رهب��ري بر ممنوعيت ورود 
واكسن از امريكا و انگليس براي آن بود كه نبايد ايران 

به آزمايشگاهي براي واكسن هاي آنها تبديل شوند.
به گزارش مركز رس��انه قوه قضاييه، ابراهيم رييسي 
در جلس��ه صبح امروز ش��وراي عالي ق��وه قضاييه با 
گراميداش��ت ياد و خاطره شهداي قيام خونين مردم 
قم در دي م��اه 1۳5۶ كه رهبر معظم انقالب از آن به 
عنوان »تبر ابراهيمي بر كاخ ستمشاهي« ياد كردند، 
بر لزوم اجرايي ش��دن فرامين راهبردي رهبر انقالب 
در سالگرد اين حادثه تأكيد كرد. رييس قوه قضاييه با 
اشاره به تحليل حوادث اخير امريكا از سوي رهبر انقالب 
گفت: تالش امريكايي ها اين اس��ت كه بگويند تمام 
افتضاحات اين روزهاي امريكا مربوط به ديوانه اي به نام 
ترامپ بود كه آمد و كارهايي را انجام داد و مي خواهند 
او را مقصر تمام مسائل نشان دهند در حالي كه ريشه 
بحراني كه غرب گرفتار آن ش��ده، ليبرال دموكراسي 
غربي است. رييس دستگاه قضا از اعتماد به نفس و اتكا 
به خداوند به عن��وان دو عامل موفقيت ملت ايران ياد 
كرد و با اشاره به توليد واكسن داخلي كرونا با تكيه بر 
اين دو عنصر مهم گفت: اقدامات افتخارآميز براي توليد 
واكسن ملي در كشورمان از جلوه هاي اعتماد به نفس 
ملي و محصول توجه به فرهنگ »ما مي توانيم« است. 
رييسي دس��تور رهبري در تحريم واكسن امريكايي 
و انگليس��ي را تدبيري حكيمانه براي صيانت از جان 
مردم در برابر كساني دانست كه بي پروا و بدون توجه 
به جام مردم دنبال واردات اين نوع واكسن ها هستند 
و متذكر شد: تأكيد مقام معظم رهبري بر ممنوعيت 
ورود واكسن از امريكا و انگليس براي آن بود كه نبايد 
ايران به آزمايش��گاهي براي واكسن هاي آنها تبديل 
شوند. رييس قوه قضاييه گفت: اين تدبير رهبر انقالب، 
»تحريم استكبار اقتصادي« است كه امروزه مي خواهد 
ب��ا تفرعن جان ملت ها را به خطر بين��دازد و جهان را 
قرباني منافع خود كند، اما رهبري حكيم انقالب، جلوي 
اين كار را گرفتند. رييسي به بيماري »خودتحقيري« 
هم اشاره كرد كه در اين ميان به كمك غربي ها آمده 
است و تصريح كرد: »ويروس خودتحقيري« و اينكه 
برخي به توانمندي هاي خود و جوانان و دانشمندان 

كش��ور باور نداشته باشند و چشمش��ان به بيگانگان 
باشد، اگر خطرناك تر از ويروس كرونا نباشد كمتر از آن 
نيست. رييس دستگاه قضا اين نكته را هم خاطرنشان 
كرد كه اگر واكس��ن توليد كشورمان پس از موفقيت 
آزمايش هاي انساني به مرحله توليد انبوه برسد، همه 
ملت ها از آن بهره مند خواهند شد و هيچ ملتي بدون 
سهم نخواهد ماند. وي با بيان اينكه يقين داريم با اتكا 
به خدا و خودباوري مي توانيم به قله ها برسيم و تمدن 
نوين اسالمي را رقم بزنيم از توفيقات جمهوري اسالمي 
ايران در توليد قدرت در حوزه هاي علمي و فناوري به 
عنوان نشانه هاي مدنيت واقعي ياد كرد و آنها را زمينه 
ساز شكل گيري تمدن نوين اسالمي دانست. رييس قوه 
قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با گراميداشت ياد 
و خاطره جانباختگان هوايپماي اوكرايني در دي ماه 
سال گذشته، از بررسي هاي فني و كارشناسي همه ابعاد 
اين حادثه از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر 
داد و گفت كه اين س��ازمان با بررسي همه فرضيات و 
استماع نظرات همه طرف هاي درگير موضوع، گزارش 
خود را اعالم كرده است. رييسي با بيان اينكه گزارش 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم از طريق رسانه ملي 
اعالم ش��ده و هم طي 2 جلسه به اطالع خانواده هاي 
قربانيان اين س��انحه رسيده، گزارش سازمان مذكور 
را از نظر تحقيقات��ي كامل و دقي��ق و قابل عرضه به 
مجموعه هاي مرتبط دانست كه مي تواند ترديدهاي 
موجود در اين زمينه را برطرف كند. رييس قوه قضاييه 
با بيان اينكه هيچ خط قرمزي براي بررسي و پيگيري و 
رسيدگي به اين موضوع نداشته و نداريم، اظهار داشت: 
هر فرض و هر فرد مورد س��وال و اتهام مورد تحقيق و 
بررسي قرار گرفته، اما برخي براي خوشامد ديگران به 
گونه اي سخن مي گويند كه گويا اصاًل اطالع ندارند چه 

كار قابل تقديري انجام شده است.

دس��تيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا با تاكيد 
بر اينكه س��ردار سليماني از صميم قلب اعتقاد كامل 
به فلسفه واليت فقيه و شخص امام و رهبري داشت، 
گفت: بدعاقبتي بعضي از سياسيون به خاطر جدا شدن 

از اين صراط است.
سرلشكر پاسدار سيد يحيي صفوي دستيار و مشاور 
عالي فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه »مكتب فكري 
چشم اندازي فلس��في، جنبشي، اجتماعي، فرهنگي 
و هنري اس��ت«، اظهار كرد: مكت��ب، مجموعه اي از 
اعتقادات محكم و اخالق و رفتارهاي مرتبط برخاسته 
از باورهاي قلبي و عملكرد منبعث از انديش��ه و تفكر 
انسان است؛ به گونه اي كه از او شخصيت جامع و الگو 
ارايه دهد. مكتب، مجموعه جهان بيني و ايدئولوژي و 
رفتارهاي متفاوت اما همسو است كه نيازهاي فكري 
و عملي را براي رسيدن به رشد و كمال انسان روشن 
مي سازد. وي با ارايه تعريفي از مكتب شهيد سليماني 
افزود: مكتب سليماني يعني مكتب اسالم ناب محمدي 
)ص( ك��ه در عصر حاضر مصداق اين مكتب، رهبري 
و ايدئول��وژي و پرچمداري اين مكتب را حضرت امام 
خمين��ي )ره( و ه��م اكنون حضرت ام��ام خامنه اي 
عهده دار هستند. مهم ترين كاركرد و عمكرد اين مكتب 
تربيت و ساختن ملت جواني است كه توانستند تحت 
تأثير اين ايدئولوژي و مكتب چهار رخداد راهبردي را 
در 42 سال گذشته رقم بزنند. مشاور عالي فرماندهي 
كل قوا در برش��ماري چهار رخداد راهبردي 42 سال 
گذشته خاطرنشان كرد: پيروزي انقالب كبير اسالمي 
در اي��ران، پيروزي در دفاع مق��دس، تثبيت و اقتدار 
نظام جمهوري اسالمي و نظام مردم ساالري ديني و 
شكل گيري و تشكيل جبهه مقاومت ضدصهيونيستي 
و ضداستكباري چهار رخداد راهبردي بود كه توسط 
تربيت شدگان مكتب اسالم ناب محمدي )ص( رقم 
خورد. سرلشكر صفوي افزود: شهيد سليماني تربيت 
شده مكتب اسالم ناب محمدي )ص( است و اين سه 
ركن اساسي در انديش��ه و تفكر و اخالق و رفتارهاي 
اجتماعي و جهادي و مديريت و فرماندهي اش، اساس 

كار و رفتار او بود.
وي با بيان اينكه »شهيد سليماني يك فرد انقالبي بود 
كه در مكتب سپاه پاس��داران و دفاع مقدس آموزش 
ديد« تاكيد كرد: او پاسدار واقعي اسالم و امام حسين 

)ع( و سرباز امام زمان )عج( بود. او نشان داد در چارچوب 
مكتب اس��الم و رهبري امامين انق��الب فكر و عمل 
مي كند و عمليات هاي جهادي و انقالبي اش را در سطح 
راهبردي و در منطقه غرب آسيا و تحت تاثير اين مكتب 

آسماني اجرا كرد.
رييس پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد 
قاسم سليماني در تش��ريح 7 مولفه و اصول حاكم بر 
مكتب شهيد س��ليماني گفت: اعتقاد كامل به معاد و 
قران و مكتب اس��الم و حقانيت مكتب اسالم و شيعه 
اثني عش��ري، عش��ق به خدا و خلق خ��دا خصوصًا 
مستضعفان كه تحت سلطه مس��تكبران هستند از 

مولفه هاي مكتب سليماني محسوب مي شود.
سرلشكر صفوي افزود: اعتقاد به جهاد في سبيل اهلل 
بصورت مس��تمر تا آشكارش��دن غلبه اسالم بر كفر 
و ش��رك جهاني، اعتماد و اتكال به نص��رت الهي در 
همه ش��رايط زندگي و عمليات ه��اي دفاع مقدس از 
ديگر مولفه هاس��ت. وي تصريح كرد: همانطور كه در 
عمليات هاي دفاع مقدس، در كنار تدبير و طرح ريزي 
عمليات ها، در نهايت به نصرت الهي اعتماد و توسالت 
ائمه اطهار )ع( ايمان كامل داشتيم، اين بزرگوار هم در 
طول ٢٢ سال فرماندهي نيروي قدس و مبارزه بي امان 
با صهيونيس��ت ها، امريكايي ها و داعشي ها عالوه بر 
خردمندي و تدبير و ش��جاعت، اعتمادش به نصرت 
الهي كامل بود. دستيار فرماندهي كل قوا در توصيف 
ساير مولفه ها و اصول حاكم بر مكتب شهيد سليماني 
خاطرنشان كرد: اصول حاكم بر مكتب سليماني دشمن 
شناس��ي و اقدام به موقع عليه دشمنان، التزام عملي 
و قلبي به تدابير رهبري اس��ت. در مكتب سليماني، 
مردمداري و مردمياري و خدمت به عموم انسان ها از 
هر ملت و آييني حتي انسان هاي غير مذهبي داراي يك 
اصل است، اين جزو مكتب سليماني و اسالم ناب است.
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گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي ضمن تأكيد بر استقالل رفتار 
كره جنوب��ي در قبال منابع ايران در اين كش��ور گفت: 
هفت ميليارد دالر متعلق به ملت ايران بيش از دو سال 
است كه در بانك هاي كره جنوبي متوقف شده، اين نكته 
امري غيرقابل قبول است و قطعًا ايران نسبت به تداوم 

اين مساله بي تفاوت نخواهد بود. 
عبدالناصر همتي در ديدار با چ��وي جونگ كان، قائم 
مقام وزير امور خارجه كره جنوبي ضمن ابراز اميدواري 
درخصوص نتايج اين مذاكرات گفت: بانك هاي كشور 
كره جنوبي سال هاست منابع ما را در اين كشور متوقف 
كرده اند و موضوع را تعيين تكليف نمي كنند و حتي به 

سپرده ما سود نيز تعلق نگرفته است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مس��دود ش��دن 
پول م��ان در كره جنوبي چالش اصلي ما با اين كش��ور 
است، عنوان كرد: ما در ساير كشورها نيز منابعي داشتيم 
و به رغم تحريم ه��اي امريكا از آنها اس��تفاده كرديم و 
به آنها دسترسي داش��تيم؛ اما در مورد كره جنوبي كه 
يكي از ش��ركاي تجاري مهم و اصلي ايران بوده است، 
هنوز نتوانس��تيم به منابع مان در اين كشور دسترسي 
داشته باشيم.   همتي با اشاره به سفر سال پيش خود به 
سئول گفت: يك سال و نيم پيش با مقامات كره جنوبي 
و از جمله معاون نخس��ت وزير و وزير اقتصاد آن كشور 
درباره اين موضوع مذاكراتي داشتم و آنها قول مساعدت 
و همكاري دادند كه متأس��فانه عملياتي نش��د. حتي 
نامه نگاري هايي نيز با مقامات كره اي انجام شد كه به  رغم 
قول وقرارها نتيجه اي در پي نداش��ت و ما نتوانستيم از 
منابع مان حتي براي خريد كاال و دارو اس��تفاده كنيم.

هفت ميليارد دالر حق طبيعي و مسلم ملت ايران بيش 
از دو س��ال است در بانك هاي كره جنوبي متوقف شده 
است و البته اميدوارم اين مساله كه مانعي بر سر روابط 
ايران وكره جنوبي است هر چه سريع تر برطرف شود و 
قطعًا هدف اصلي اين مذاكرات نيز حل مش��كل بانكي 
است.  رييس شوراي پول و اعتبار، درخصوص عملكرد 
كش��ور كره جنوبي در قبال منابع ايران در اين كش��ور 
تصريح كرد: اين رفتار كشور كره جنوبي خطاي بزرگي 
است و اساساً اين نكته كه كره با تبعيت از دستور كشوري 
ثالث پول ايران رامسدود كند غيرقابل قبول است.  طبق 
اع��الم بانك مرك��زي، وي يادآور ش��د: تأكيد مي كنم 
شركاي تجاري بايد در شرايط حساس و سخت در كنار 
يكديگر باشند و اال درشرايط عادي دادن اجازه برداشت 
از حسابها كه هنري نيست بر همين مبنا ما نيز انتظار 
داريم دولت كره جنوبي به صورت مستقل و بدون در نظر 
گرفتن دستورات دولت درحال اخراج امريكا در اين باره 
تصميم گيري كند.  رييس كل بانك مركزي ضمن تأكيد 
مجدد مبني بر پيگيري هاي حقوقي در اين باره گفت: در 
صورتي كه اين موضوع حل نشود براي احقاق حقوق مان 
و استفاده از حق طبيعي و منابع مان در كره، پيگيري هاي 
حقوقي را كه شروع كرده ايم ادامه خواهيم داد.  همتي با 
بيان اينكه كره جنوبي نبايد به امريكايي ها اعتماد كند، 
گفت: معتقدم كره جنوبي نبايد مبناي روابط قديمي و 
صميمي خود با ايران را براساس روابط ساير كشورها و 

شخصي همچون ترامپ قرار دهد.

    بانك مركزي: هيچ  بهانه اي 
براي ادامه مسدودسازي وجود ندارد

بانك مركزي در پيامي اعالم ك��رد: هيچ بهانه اي براي 
تداوم مسدودس��ازي ذخاير ارزي بانك مركزي وجود 
ندارد.همزمان با جلسه رييس كل بانك مركزي با هيات 
كره جنوبي براي آزادس��ازي منابع بلوكه ش��ده ايران 
در اين كش��ور، روابط عمومي بانك مركزي در پيامي 
توييتري نوشت:  دكتر همتي در جلسه مشترك با هيات 
كره اي بر اين امر تاكيد كرد كه هيچ بهانه اي براي تداوم 
مسدودس��ازي ذخاير ارزي بانك مركزي كه متعلق به 

ملت ايران است وجود ندارد. طرف مقابل به پيگيري براي 
رفع سريع مشكل متعهد شد.   نشست رييس كل بانك 
مركزي با هيات كره جنوبي درخصوص برنامه ريزي براي 
آزادسازي منابع بلوكه شده ايران در كشور كره جنوبي 
در ساختمان بانك مركزي برگزار شد.عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي در نشست با آقاي چويي جونگ 
كان، معاون وزي��ر خارجه كره جنوبي به مذاكره درباره 
دريافت وجوه بلوكه شده ايران در اين كشور پرداخت.

آنطور كه قباًل همتي اعالم كرده بود ميزان پول هاي بانك 
مركزي در كره جنوبي 7 ميليارد دالر اس��ت و بايد ديد 
كه هيات كره اي حاضر به آزادس��ازي منابع ارزي ايران 
مي شود يا خير! سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به آغاز 
مذاكرات ايران با هيات كره اي گفت: سفر هيأت كره اي 
در راستاي بدهي اين كشور انجام شده است، پول هاي 
بلوكه  شده ايران در كره جنوبي بايد به سرعت بازگردد، 
كره منتظر 20 ژانويه ننشيند. همتي با تأكيد براستقالل 
رفتار كره جنوبي در قبال منابع ايران در اين كشور گفت: 
7 ميليارد دالر متعلق به ملت ايران بيش از 2 سال است 
كه در بانك هاي كره جنوبي متوقف شده، اين نكته امري 
غيرقابل قبول است وقطعاًايران نسبت به تداوم اين مساله 

بي تفاوت نخواهد بود.

   همتي: ارز 4200 توماني را 
از نظر تخصصي قبول ندارم

رييس كل بان��ك مركزي با بيان اينكه اس��تفاده از ارز 
اش��خاص براي واردات ابالغ شده اس��ت گفت: از نظر 
تخصصي ارز ۴200 توماني را قبول ندارم، اما دولت در 

شرايط تحريم ها چاره اي جز اين نداشت.
عبدالناصر همتي پس از جلسه مشترك كميسيون اصل 
نود مجلس و بانك مركزي درباره حذف ارز ۴200توماني 
در بودجه سال آينده، گفت: مجلس شوراي اسالمي در 
اين زمينه هر مصوبه اي داش��ته باشد، ما اجرا خواهيم 
كرد.دولت در ش��رايطي كه كشور دچار افزايش جدي 
نرخ ارز به دليل تحريم هاي سنگين و بي سابقه اي شده 
ب��ود، چاره اي ج��ز تخصي��ص ارز ۴200 توماني براي 
تامين داروي مردم و كاال هاي اساسي و كنترل قيمت ها 
نداش��ت، تخصيص ارز ۴200 توماني در يك مقاطعي 
بس��يار خوب عمل كرد. همتي با بيان اينكه اگر همين 
ارزي كه به خوبي اجرا و توزيع نشده را مجلس بخواهد 

تغيير دهد، حتما در قيمت كاال ها تاثيرخواهد گذاشت، 
افزود: بايد به نوع��ي حذف ارز يارانه اي جبران ش��ود.

بنابراين، اين موضوع يك تصميم دو گانه است، زيرا ارز 
۴200 توماني از يك طرف كمك به مردم بوده و از سوي 
ديگر با اجراي نادرست، رانت هايي را به وجود آورده است.

با همفكري دولت و مجلس بتوانيم معضل پيش آمده در 
زمينه ارز يارانه اي را اصالح كنيم و به سمتي برويم كه ارز، 
تك نرخي شود. رييس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه 
معتقد به ارز چند نرخي نيست، گفت: اكنون بايد مراقب 
شوك حاصل از حذف ارز يارانه اي در جامعه بود و با تدبير 
اقدامات الزم را انجام داد تا اتفاقي نيفتد.همتي درباره 
ارز هاي مسدود ش��ده بانك مركزي در خارج از كشور، 
گفت: بانك مركزي در هند ارز مسدود شده ندارد، اما در 
عراق و كره جنوبي دارد.درباره اين ارز ها درحال مذاكره 
هستيم و اميدواريم بتوانيم از اين ارز ها استفاده كنيم.حق 
طبيعي ماست كه بتوانيم از اين ارز ها استفاده كنيم و تا 
االن هم غيرقانوني و با فشار امريكايي ها اين اتفاق نيفتاده، 

اما اميدواريم فشارامريكايي ها هم كاهش پيدا كند.
رييس كل بانك مركزي گفت: اخيراً با تصميم س��تاد 
اقتصادي، استفاده از ارز اشخاص براي واردات ابالغ شده 
است.يكي از مسائلي كه در اين جلسه مطرح شد موضوع 

نحوه استفاده از ارز اشخاص براي واردات بود.
وي با بيان اينكه در اين جلسه توضيحاتي در اين زمينه به 
نمايندگان ارايه شد، گفت: اميدواريم از اين پس بتوانيم 
سازوكاري ايجاد كنيم تا كساني كه ارز در خارج از كشور 
دارند بتوانند از آن براي واردات مواد اوليه استفاده كنند. 
رييس كل بانك مركزي موضوع قان��ون اصالح قانون 
چك را از ديگر مباحث مطرح شده در جلسه با اعضاي 
كميسيون اصل 90 مجلس عنوان كرد و افزود: در اين 
جلسه اعضاي كميسيون نگران دير اجرا شدن اين قانون 
بودند كه ما نيز توضيحاتي به آنها داديم و گفتيم اين قانون 
ابعاد مختلف دارد و بانك مركزي و نظام بانكي فرصتي 
نياز دارد تا بتواند آن را اج��را كند.البته قبول داريم كه 
ايجاد زيرساخت ها زمان برده و مجلس حق دارد دليل 
اجرا نشدن آن را پيگيري كند, اما به خاطر اوج گرفتن 
بيماري كرونا و با تصميم ستاد ملي كرونا قرار شد بخشي 
از اجراي اين قانون تا پايان سال به تعويق بيفتد. وي با 
بيان اينكه تقريبا كار هاي اصلي انجام شده است، افزود: 
از ديروز صدور چك ه��اي جديد را به صورت اختياري 

شروع كرديم و اين قول را به اعضاي كميسيون اصل 90 
داديم كه از نظر اطالع رساني و اجراي قانون جديد چك، 
تا پايان سال كار هايي كه بايد انجام دهيم را نهايي كنيم.

مردم صدور چك ها از طريق سامانه را به صورت جدي از 
اوايل سال آينده، انجام خواهند داد و ضمن حذف چك 

حامل، شفافيت جدي در اين زمينه ايجاد خواهد شد.
همتي بحث نظارت��ي را يكي ديگر از موضوعات مطرح 
شده در اين جلس��ه عنوان كرد و گفت: وجود ناظر در 
بانك مركزي، ي��ك عامل اختالف طوالني 20 س��اله 
بين اين بانك، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات 
اس��ت. همتي افزود: هم اكنون اين كار بر عهده هيات 
ناظران است,، اما مجلس معتقد است بايد اين وظيفه 
را به سازمان حسابرسي محول كنيم.در اين زمينه نيز 
بحث مفصلي ارايه و مقرر گرديد اين مس��اله بر اساس 
نظر كميس��يون در مجمع عمومي بانك مركزي ارايه 

و بررسي شود.

   توضيحات همتي 
درباره استفاده از ارز اشخاص براي واردات

رييس كل بانك مركزي گفت: اخيراً با تصميم س��تاد 
اقتصادي، استفاده از ارز اشخاص براي واردات ابالغ شده 
است. همتي پس از جلسه با اعضاي كميسيون اصل 90 
مجلس شوراي اسالمي افزود: يكي از مسائلي كه در اين 
جلسه مطرح شد موضوع نحوه استفاده از ارز اشخاص 

براي واردات بود.
وي با بيان اينكه در اين جلسه توضيحاتي در اين زمينه به 
نمايندگان ارايه شد، گفت: اميدواريم از اين پس بتوانيم 
سازوكاري ايجاد كنيم تا كساني كه ارز در خارج از كشور 
دارند بتوانند از آن براي واردات مواد اوليه استفاده كنند.

همتي بحث نظارتي را يكي ديگر از موضوعات مطرح 
ش��ده در اين جلسه عنوان كرد و گفت: وجود ناظر در 
بانك مركزي، يك عامل اختالف طوالني 20 س��اله 
بين اين بانك، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات 
است. همتي افزود: هم اكنون اين كار بر عهده هيات 
ناظران است، ، اما مجلس معتقد است بايد اين وظيفه 
را به سازمان حسابرسي محول كنيم. وي گفت: در اين 
زمينه نيز بحث مفصلي ارايه شد و مقرر شد اين مساله 
براساس نظر كميسيون در مجمع عمومي بانك مركزي 

ارايه و بررسي شود.

رييس كل بانك مركزي: ارز ۴۲۰۰ توماني را از نظر تخصصي قبول ندارم

توضيحات همتي درباره استفاده از ارز اشخاص براي واردات

مذاكره با كره اي ها درباره طلب ۷ ميليارد دالري

كاهش قيمت طال در بازار داخلي و بازار جهاني
قيمت طالي جهاني به پايين ترين نرخ در 6 هفته گذشته رسيد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز )دوش��نبه( در بازار آزاد دالر به 2۴880 تومان رسيد 
و با كاهش قيمت طال به 1850 دالر، قيمت طال و س��كه 
كاهش يافت و س��كه طال نيز به 11 ميليون و 160 هزار 
تومان كاهش يافت در صرافي هاي بانكي دالر 2۴ هزار و 
950تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي 
گذشته )يكشنبه( 100 تومان گران تر است.قيمت فروش 
يورو نيز با كاهش 20 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذشته به ۳0 هزار و ۳50 تومان رسيد. در بازار 
ارز آزاد نيز قيمت دالر 2۴ هزار و 900 تومان، قيمت يورو 
۳0 هزار و 260 تومان و درهم امارات 6 هزار و 970 تومان 
اعالم شده است. قيمت خريد هر دالر 2۴ هزار و 50 تومان 
و قيمت خريد هر يورو نيز 29 ه��زار و ۴50 تومان اعالم 
شد.همچنين قيمت خريد دالر دربازار متشكل ارزي 2۴ 
هزار و ۴95 تومان و قيمت فروش آن 2۴ هزار و 7۴0 تومان 
بود.عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 56۴ 

تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 860 تومان اعالم شد.
براساس اين گزارش در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته 
)يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 29 هزار و 69۳ تومان 
به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت2۴ هزار و ۳76 تومان 
معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روزيك شنبه، 
حواله يورو با ميانگين قيمت ۳1 هزار و ۳60 تومان فروخته 
و قيمت حواله دالر نيز 25 هزار و ۴2۳ تومان ثبت ش��د. 

قيمت دالر چند هفته گذشته به ثبات رسيده و در كانال 
2۴ هزار توماني در نوسان است. به دنبال تحوالت امريكا، 
ارزش جهاني دالر نيز كاهش پيدا كرد. اين در ش��رايطي 
است كه قيمت رمزارزها )ارزهاي ديجيتال( در بازارهاي 

مالي دنيا رو به افزايش است.

   كاهش قيمت طال به پايين ترين نرخ 
در 6 هفته گذشته

تقويت ارزش دالر و افزايش سوددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا سبب شده تا جذابيت بازار طال براي سرمايه گذاران 
كاهش يابد و برهمين اساس نيز قيمت طال روز دوشنبه 
شاهد كاهش بود و به پايين ترين رقم   طي حدود 6 هفته 
گذشته رسيد. به گزارش رويترز، در حالي كه تقويت ارزش 
دالر و افزايش سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا سبب 
شده تا جذابيت بازار طال براي سرمايه گذاران كاهش يابد، 
قيمت طال روز دوشنبه شاهد كاهش بود و به پايين ترين 
رقم طي حدود 6 هفته گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال با 0,۳2 درصد افت به 18۴۳ دالر و 
۳ سنت رسيد. قيمت طال ديروز به پايين ترين رقم از دوم 
دسامبر يعني 1816 دالر و 5۳ سنت رسيده بود. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه فوريه 
نيز با 0,25 درصد رشد به 18۴0 دالر رسيد. استفن اينز 
تحليلگر بازار طال در موسسه آكس��ي تريدر در اين باره 

گفت: »روزهاي طاليي بازار طال رو به اتمام است.« »باال 
رفتن سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا تاثير بسيار 
منفي اي بر قيمت طال داشته و اين در حالي است كه دالر 
نيز در حال ترميم است.« ميزان سوددهي اوراق قرضه 10 
ساله دولت امريكا همچنان در باالي يك درصد قرار دارد 
و اين عامل سبب شده تا ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي 
معتبر جهاني در نزديكي باالترين رقم ۳ هفته اخير باقي 
بماند. اين وضعيت افت قيمت طال را تشديد كرده است. 
توجه س��رمايه گذاران همچنين معط��وف اظهارات روز 
جمعه معاون فدرال رزرو است كه گفته اقتصاد امريكا در 
سايه توزيع واكسن كرونا و افزايش هزينه هاي دولت در 
مسير يك سال »تحس��ين برانگيز« قرار دارد.جو بايدن 
رييس جمهور منتخب امريكا روز جمعه تلويحا از افزايش 
يارانه هاي كرونايي پرداختي به خانواده ها حمايت كرد. 
اين در حالي است كه بر اساس آمارها در ماه دسامبر، تعداد 
فرصت هاي شغلي در اقتصاد امريكا براي اولين بار طي 8 
ماه گذشته كاهش داشته اس��ت. در بازار طال نيز با اعالم 
اونس 1850 دالري و قيمت دالر 2۴ هزار و 900 تومان، 
قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميلي��ون و 111 هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون 
و ۳50 هزار تومان و قيمت س��كه طرح قديم 11 ميليون 
تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون و 50 هزار تومان و 

سكه گرمي 2 ميليون و ۳00 هزار تومان و مظنه هر مثقال 
طال ۴ ميليون و 815 هزار تومان معامله شد.  قيمت طال و 
سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل با 
نوسان جزئي همراه شده است؛ در روزهاي اخير كاهش 
قيمت جهاني طال به همراه كاهش افزايش قيمت ارز در 
بازار داخلي موجب كاهش محسوس قيمت ها در بازار طال 
و سكه شده بود ولي از عصر ديروز مدار قيمتي در بازار تغيير 
كرده و روبه افزايش است.از جمله داليل افزايش قيمت طال 
و سكه، افزايش قيمت ارز بود كه موجب شد تا سكه بازان از 
فروش دست نگه دارند و بازار را به سمت افزايشي هدايت 
كنند اين درحالي است كه ديروز قيمت طالي جهاني با 
كاهش چشم گير همراه شده. گفتني است در بازار جهاني 
قيمت طال با افت شديد همراه شده و به پايين ترين نرخ در 
6 هفته گذشته رسيده است؛ تقويت ارزش دالر و افزايش 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا سبب شده تا جذابيت 
بازار طال براي سرمايه گذاران كاهش يابد برهمين اساس 
نيز قيمت طال ديروز شاهد كاهش بود و به پايين ترين رقم 
طي حدود 6 هفته گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر اونس طال ديروز با 0,۳2 درصد افت به 18۴۳ 
دالر و ۳ سنت رسيد. قيمت طال  به پايين ترين رقم از دوم 
دسامبر يعني 1816 دالر و 5۳ سنت رسيده بود. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه نيز با 0,25 

درصد رشد به 18۴0 دالر رسيد.

واكنش كانون بانك هاي خصوصي 
به نامه دادستاني درباره سود تسهيالت

با توج��ه به طرح برخي موارد مطرح ش��ده از س��وي 
دادس��تان كل كش��ور در نامه اي به رييس كل بانك 
مركزي، كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 

نيز برخي توضيحات را در اين خصوص ارايه داد.
به گزارش ايِبنا، هفدهم دي ماه، دادستان كل كشور در 
نامه اي به رييس  كل بانك  مركزي در راستاي حمايت 
از توليد، بر اجراي راي وحدت رويه شماره 79۴ ديوان 
عالي كشور تاكيد كرده و نوشت، »مطابق راي وحدت 
رويه 21 مرداد 99 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه 
به استناد قسمت اخير ماده ۴71 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 92 براي دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از 
قضايي و غير آن الزم االتباع مي باشد، شرط مندرج در 
قرارداد اعطاي تسهيالت بانكي نسبت به سود مازاد بر 
مصوبات بانك مركزي باطل است. عدم رعايت اين امر در 
قراردادهاي تنظيمي توسط بانك ها موجب طرح دعاوي 
متعدد از سوي شركت هاي توليدكننده طرف قرارداد 
با بانك هاي اعطاكننده تسهيالت مي گردد كه مستلزم 
صرف زمان زيادي بوده و موانع و مش��كالت متعددي 
را ايج��اد مي نمايد. منتظري در اين نامه تصريح كرده 
است: از اين رو در راستاي حمايت از صنايع و رونق توليد 
داخلي در جهت نيل به اقتصاد مقاومتي شايسته است 
دستور فرماييد مراتب به منظور تصحيح قراردادهاي 
تسهيالت منعقده توليدكنندگان با بانك ها در مورد 
قراردادهاي قبل از تاري��خ راي وحدت رويه بدون نياز 
طرح دعوا در محاكم قضايي و رعايت آن در قراردادهاي 
آتي به بانك ها اع��الم گردد و از نتيج��ه اين مرجع را 
مطلع نمايند.«  در همين راس��تا بانك ها نيز مواضع و 
توضيحاتي قابل توجه دارند كه محمدرضا جمشيدي، 
دبيركانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين 
باره با ايِبنا گفت وگويي داشت كه در زير مي خوانيد: طي 
روزهاي اخير دادستان كل كشور طي نامه اي به رييس 
كل بانك مركزي ابالغ كردند مبني بر اينكه »ش��رط 
مندرج در قرارداد اعطاي تس��هيالت بانكي نسبت به 
سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي باطل است« سوال 
اين است كه آيا بانك ها برخالف نرخ هاي مصوب شوراي 
پول و اعتبار نرخ هاي ديگري در قراردادهاي تسهيالت 
اعطايي درج مي كنند كه نيازمند اين تذكر دادستان 

شده است؟
براساس روال بانك هاي خصوصي، متن قراردادهاي 
تسهيالت اعطايي براساس فرم هاي يكنواخت ابالغي 
بانك مركزي است و نرخ ها نيز طبق ابالغيه هاي مختلف 
بانك مزبور در سيس��تم هاي محاسباتي الكترونيكي 
تعريف مي ش��ود و به همين نحو نيز در قراردادها درج 
مي شود. نكته قابل توجه اين است كه در همه بانك ها 
در اكثر موارد اعطاي تسهيالت از طريق دو گونه عقود 
اسالمي قراردادهاي مبادله اي و قراردادهاي مشاركتي 
انجام مي گيرد. در قراردادهاي مبادله اي نرخ براي همه 
عقود ثابت بوده و مطابق نرخ هاي ابالغي بانك مركزي 
اس��ت. منتهي بايد توجه داشت كه در بازه هاي زماني 
مختلف نرخ هاي مختلفي از س��وي بانك مركزي به 

بانك ها ابالغ شده است. 
كم��ا اينكه از تاريخ 20 بهمن 90 تا 11 تير 9۳ س��ود 
مورد انتظار براي عقود مش��اركتي را بين 18 الي 21 
درصد تعيين كردند و از تاريخ 11 تير 9۳ تا 1 اس��فند 
9۴ نيز سقف سود معادل 2۴ درصد تعيين شد و پس 
از تاريخ مزبور، حداكثر سود مورد انتظار در قراردادهاي 
مش��اركتي 22 و نهايتًا از تاري��خ 16 تير 95 و تاكنون 

معادل 18 درصد مقرر شده است.
 اگر بانك ها براساس نرخ هاي ابالغي بانك مركزي اقدام 
به عقد قرارداد و اعطاي تسهيالت كرده اند، دليل ابالغ 

اين نامه چيست؟
با ابالغ نرخ سود 18 درصد بر قراردادهاي مبادله اي و 
پيش بيني سود مورد انتظار در قراردادهاي مشاركتي 
از تاري��خ 95/۴/1۴ تعدادي از اس��تفاده كنندگان از 
تس��هيالت بانك ها كه قراردادهاي آنها قبل از تاريخ 
مزبور و براس��اس نرخ ه��اي ابالغي درزم��ان انعقاد 
قراردادهاي آنها محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته بود 
شكاياتي را تسليم مراجع قضايي كرده و مدعي بودند 
كه بانك ها بيش از نرخ 18 درصد سود تسهيالت آنها 
را محاسبه كرده اند. در ميان اينگونه شكايات، موردي 
از سوي يكي از بانك هاي غيرمجاز ولي فعال در كشور 
با توجه به كاربرد و نوع معامله كه حسب پيش بيني 
مشتري و بانك سودي بيش از نرخ هاي ابالغي بانك 
مركزي عايد مي گردانيد، نرخ س��ود م��ورد انتظار را 
حسب ماده 10 قانون مدني بنا به رضايت و اراده طرفين 
بيشتر را تعيين كرده بودند كه متاسفانه قاضي بدون 
توجه به فعاليت غيرمجاز بانك مربوطه كه به موجب 
قانون نمي توانسته است در امور بانكي دخالت داشته 
باش��د، نرخ اضافي را مورد تاييد قرارداده بود و ديوان 
عالي كشور هم بر رد چنين رأيي اعالم نظر كرده بود و 
لذا به منظور اتمام حجت با كليه بانك ها، دادستان كل 
هم نظري��ه نهايي قوه قضاييه را به رييس كل محترم 
بانك مركزي منعكس كرد. آيا قراردادهاي بانك هايي 
كه احتمااًل براساس ماده 10 قانون مدني با نرخ هايي 
وراي نرخ هاي ابالغي منعقد شده باشد، باطل و قابل 
اجرا نخواهند بود. خير اينچنين نيست؛ رأي صادره بر 
بطالن سود مازاد بر نرخ هاي ابالغي است لذا قراردادها 
بايد براساس نرخ هاي زمان انعقاد قرارداد مورد تسويه 
قرار گيرند. البته بانك ها توقع دارند تا تمامي دعاويي 
كه از سوي بدهكاران در محاكم قضايي مطرح مي شوند 
نرخ هاي ابالغي در زمان انعقاد ق��رارداد مورد توجه 
قضات محترم قرار گيرد تا حقي از بانك ها ضايع نشود.

در حال حاضر م��واردي از آراي صادره محاكم حاوي 
تصميماتي اس��ت كه براس��اس اظهارنظر نادرست 
كارشناس پرونده است كه به نرخ زمان انعقاد قرارداد 
توجه نداشته است و نرخ زمان تسويه بدهي را مالك 
اظهارنظر خود ق��رار داده ان��د. در صورتي كه محاكم 
قضايي در كنار كارشناسان رسمي، از خبرگان بانكي نيز 
استفاده مي كردند به طور حتم شرايط بهتري را شاهد 
بوديم و يا الاقل براي بررسي و كارشناسي از موضوعات 
بانكي به جاي كارشناسان رسمي مالي يا حسابداري يا 

حسابرسي از كارشناسان بانكي استفاده مي شد.

نخستين شعبه »ملي پالس« 
افتتاح  شد

نخستين شعبه »ملي پالس« بانك ملي ايران با رويكرد 
بانك��داري ديجيتال و ارايه مش��اوره هاي حضوري به 
مشتريان فعال در حوزه هاي مختلف اقتصادي، افتتاح 
شد. دكتر محمد رضا حسين زاده مديرعامل بانك كه 
به صورت ويديوكنفرانس در اين مراسم حضور داشت با 
بيان اينكه صنعت بانكداري جهان و كشور ما با سرعت 
به سمت ديجيتالي شدن پيش مي رود، اظهار كرد: بانك 
ملي ايران در اين زمينه پيش��تاز است و تا كنون ده ها 
محصول در اين حوزه را به مشتريان خود عرضه كرده 
است. وي با اشاره به اينكه بانك ملي ايران تاكنون بيش 
از 800 شعبه خود را كاهش داده و اين روند ادامه خواهد 
داش��ت، اظهار كرد: بدون شك نمي توان همه شعب 
بانك ها را تعطيل كرد، بلكه بايد تعادل در اين زمينه را 
حفظ كرد، اما رويكرد تعامل شعب با مشتريان بايد تغيير 
كند و »ملي پالس« نخستين گام در همين راستاست. 
حسين زاده با بيان اينكه »ملي پالس« نخستين شعبه 
با رويكرد نوين در نظام بانكي است، ارايه خدمات ويژه به 
مشتريان، فعاالن اقتصادي، دانشجويان و استارت آپ ها 
در اين شعبه را باعث تغيير رويه هاي بانكي خواند و ادامه 
داد: در اين شعبه پول تبادل نمي شود و همه فرآيندها بر 
مبناي بانكداري ديجيتال است. وي اظهار كرد: فضاي 
در نظر گرفته شده در شعبه براي تعامل چهره به چهره با 
مشتريان و ارايه مشاوره هاي بانكي، مالي و پولي مي تواند 
تصوير تازه اي از بانكداري را در كشور به نمايش بگذارد 
و بدون ش��ك مشتريان پس از خروج از »ملي پالس« 
خاطره بس��يار متفاوتي از حض��ور در بانك ملي ايران 
خواهند داشت. مديرعامل بانك ملي ايران با تاكيد بر 
اينكه چند شعبه جديد »ملي پالس« در تهران افتتاح 
خواهد شد، گفت: برنامه ريزي ش��ده تا در هر استان، 
دس��ت كم يك ش��عبه »ملي پالس« راه اندازي شود. 
رييس هيات مديره بانك ملي ايران نيز در اين مراسم 
با تقدير از خدمات دست اندركاران راه اندازي نخستين 
شعبه »ملي پالس«، تاكيد كرد كه نظام بانكي بايد به 
سمت ايجاد طرح هاي نو و متناسب با نيازهاي جامعه 
حركت كند. عباس شفيعي با تاكيد بر اينكه روش هاي 
ارتباط ميان مش��تري و بانك بايد به روزرساني شود، 
خاطرنشان كرد: »ملي پالس« ايده بسيار جديدي بود 
كه با همت طيف وسيعي از مديران و كاركنان بانك، 
عملياتي شد و اين تجربه باز هم ادامه خواهد داشت. وي 
با اظهار اميدواري نسبت به اينكه فعاليت هاي بانك ملي 
ايران در اين حوزه بتواند چشم انداز تازه اي از بانكداري در 
كشور را به نمايش بگذارد، افزود: بانك ملي ايران همواره 
در پياده سازي فعاليت هاي حوزه بانكداري ديجيتال 
پيشتاز بوده و امروز نيز برگ تازه اي از اين فعاليت ها ورق 
خورد. عضو هيات مديره بانك ملي ايران نيز پاسخگويي 
به عاليق و ساليق جوانان را از برنامه هاي اساسي بانك 
خواند و گفت: »ملي پالس« با همين رويكرد طراحي و 
اجرا شده است. سيد فريد موسوي با بيان اينكه گام هاي 
بانك ملي ايران در راستاي ايجاد تحول در نظام بانكي 
ادام��ه دار خواهد بود، اظهار ك��رد: »ملي پالس« نماد 
خودباوري در نظام بانكي است و مي توان آن را با خدمات 
بانكداري در كشورهاي توسعه يافته مقايسه كرد. در 
اين مراسم كه حسن مونسان معاون شعب و جمعي از 
مديران امور و روساي ادارت كل بانك ملي ايران به همراه 
اصحاب رسانه حضور داشتند، از بخش هاي مختلف 
شعبه »ملي پالس« بازديد و درباره نحوه عملكرد آن 
توسط كارشناسان بانك توضيحاتي ارايه شد. نخستين 
شعبه »ملي پالس« در محل سابق شعبه فخررازي رو 
به روي دانش��گاه تهران واقع شده است. در اين شعبه 
همه س��امانه هاي بانكداري ديجيت��ال از جمله ربات 
آلفا، خودگردان، خودبانك، خودپرداز، كيوسك چند 
منظوره، CASHLESS و VTM وجود دارد. همچنين 
مش��تريان مي توانند با مراجعه به كارشناسان شعبه، 
ضمن دريافت مشاوره هاي بانكي، از فضاي كتابخانه و 

كافي شاپ بهره مند شوند.

قواعدي براي كنترل تعارض 
منافع شوراي پول و اعتبار 

محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: به دنبال بررس��ي »طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي« قواعدي براي كنترل تعارض 
منافع اعضاي هيات عالي بان��ك مركزي يا همان 
ش��وراي پول و اعتبار فعلي و بهبود استقالل بانك 
مركزي تصويب ش��د. محمدرضا پورابراهيمي در 
تشريح جلس��ه كميس��يون اقتصادي مجلس از 
تصوي��ب م��اده 7، 8، 9 و 10 و 17 طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي خبر داد و گفت: در ماده 7 احكام 
مرتبط با هيات عالي بانك مركزي مصوب ش��د از 
جمله اين احكام عبارتند از: نحوه عزل اعضاي هيات 
عالي كه منجر به تقويت استقالل بانك مركزي شده 
است، احكام تعارض منافع اعضاي هيات عالي كه 
ضوابط بسيار خوبي براي كنترل تعارض منافع هيات 
عالي تعبيه كرده است نيز در ذيل ماده 7 بررسي و به 
تصويب رسيد. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه در ماده 8 وظايف و 
اختيارات هيات عالي به عن��وان مهم ترين مرجع 
تصميم گيري در بانك مركزي مصوب شد، افزود: 
همچنين در ماده 9 هيات عالي موظف ش��د يك 
سري كميته هاي تطبيق و كميته هاي حسابرسي 
كه مرتبط با حاكميت ش��ركتي و اداره خود بانك 
مركزي است را تشكيل دهد. وي اضافه كرد: در ماده 
10 نيز نحوه اداره جلسات هيات عالي مصوب شد 
اينكه اين جلسات با حضور چه افرادي به رسميت 
مي رسد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي اضافه كرد: همچنين مطابق ماده 17 اين 
طرح، هياتي متشكل از نمايندگان سه قوه باعنوان 
نظارت و حسابرسي كه ناظر بر عملكرد بانك مركزي 
و هيات عالي هستند تشكيل مي شود و صورت هاي 
مالي بانك مركزي نيز بايد توسط آنها حسابرسي و 
اظهارنظر شود لذا مقرر شد؛ صورت هاي مالي بانك 

مركزي به تاييد سران سه قوه برسد.



محمد علي   رفيعي|
بورس ايران پس از روي كار آمدن دولت يازدهم مي رفت تا 
جايگاه واقعي خود كه همانا تاثيرگذاري بيشتر در اقتصاد 
و توليد ايران بود را به دس��ت آورد. جايگاهي كه به دليل 
برخي نگاه هاي سنتي به اقتصاد و بازار، در دهه هاي گذشته 
هيچگاه نتوانست به يك اصل تبديل شود. دولت حسن 
روحاني با وزيري كه مي كوشيد اقتصاد را از سياست زدگي 
جدا كند كارهاي خوبي در زمينه اعتماد س��ازي در بازار 
سرمايه انجام داد. خوشبختانه در همان ماه هاي اول روي 
كار آمدن بازار، بحث برداشته شدن تحريم هاي جهاني و 
گفت وگوي هسته اي با قدرت هاي بزرگ جهان دليل آرام 
گرفتن بازار و تثبيت وضعيت اقتصادي كشور شد. برجام و 
تالش هاي بعد از آن نيز توانست به خوبي نقش خود را بر بازار 
سرمايه كشور ايفا كند و به دليل كاهش سطح تحريم ها، 

توانست تاثير خوبي بگذارد.

    تكرار يك داستان بعد از گذشت 6 سال!
اما تغيير روند بازار سرمايه در 2 سال آخر فعاليت دولت 
ده��م و 2 س��ال ابتدايي دولت يازدهم، نش��ان مي دهد 
تغييرات بورس در سال 92 بسيار س��ريع اما در ابتداي 
سال 93 با كندي عجيبي رو به رو مي شود. در جدول ذيل 
تغييرات شاخص بورس در س��ال هاي 91، 92 و ابتداي 
سال 93 قابل مشاهد است. در سال هاي 91 و 92 تغييرات 
ن��رخ ارز، عدد 200 درصد را به ن��ام خود ثبت مي كند و 
قيمت دالر در ب��ازار آزاد از 1200 تومان به عدد 3600 
مي رسد. شاخص بورس نيز پس از وقفه اي كوتاه از كانال 
25 هزار در شهريور 91 عبور كرده و تا مرز 75 هزار حركت 
مي كند. البته همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود 
ش��اخص در دي ماه 92 به عدد 89 هزار نيز مي رسد اما 
در پايان س��ال 92 با ريزش همراه بوده و با عدد 79 هزار 
سال 92 به پايان مي رسد. در اولين ماه از سال 93 اتفاقي 
در بازار س��هام رخ داد كه گويي قرار است در سال 99 نيز 
تكرار شود يعني ريزش هنگفت و سنگين بازار كه تنها در 
مدت دو روز يعني 23 تا 24 فروردين ماه، بيش از 9 هزار 

ميليارد تومان خسارت بر باد آورد.

    نگاه بدون پشتوانه علمي طيب نيا
به بازار سرمايه

علي طيب نيا وزير اقتصاد دول��ت يازدهم در آخرين 
روزهاي س��ال 92 اعتماد مردم به بازار سرمايه را يك 
موفقي��ت براي دولت متبوع خ��ود و وزارتخانه تحت 
ام��رش دانس��ت. وي در جمع فعاالن بازار س��رمايه 
ضمن بي��ان اين مطلب كه مردم ني��از دارند دارايي و 
پس اندازهاي خود را با باالتري��ن بازدهي و كمترين 
ميزان ريس��ك حفظ كنند، بورس را بهترين انتخاب 
براي رس��يدن به اين هدف دانس��ت. ج��دا از اينكه 
بخواهيم عملكرد طيب نيا را به عن��وان وزير اقتصاد 
دولت يازدهم نقد يا تاييد كنيم اما ذكر اين نكته بسيار 
ضرورت دارد كه ورود گله اي مردم به بازار سرمايه بدون 
داشتن كمترين دانش مالي و س��واد بورسي و بدون 
محدوديت نقطه منفي وزارت همين آقاي وزير است. 
تصميمي كه باعث شد در دولت دوازدهم نيز ميليون ها 
نفر با بازي هاي رسانه اي و سياسي هرچه داشتند را به 
پول نقد تبديل كرده و وارد بازاري ناش��ناخته شوند. 
ايراني ها از ديرباز دوست داشته اند يك شبه پولدار شوند 
و وقتي وزراي به ظاهر باسواد و اقتصاد دان دولت تنها 
براي پر و پيمان شدن گزارش هاي ساالنه خود، مردم 
را فريب مي دهند، بي ش��ك مردماني كه در مثل نيز 
خواب يك شبه ره صدساله را پيمودن را بارها ديده اند، 

وارد بازي شده و هر آنچه كه دارند را از كف مي دهند.

     بورس نيازي به سواد مالي ندارد؛ تنها...!
شايد تا قبل از س��ال 92 و به دليل اعتقادي كه رييس 

دولت هاي نهم و دهم به بازار سرمايه نداشت و تبليغي 
كه رخ ن��داد، ميزان ش��ناخت مردم اي��ران از اين نوع 
س��رمايه گذاري در حد اساتيد دانشگاه و برخي فعاالن 
اقتص��ادي و فرنگ رفته ها محدود مي ش��د امابه لطف 
نگ��رش دولت يازدهم و دوازدهم ب��ه بورس و تبليغات 
گسترده كه به كمك رسانه هاي به ظاهر تخصصي رخ 
داد، اشتياق براي ورود به اين چالش جديد سرمايه داري 
بيشتر شد زيرا همگان فكر مي كردند اگر امروز سهمي را 
120 تومان خريدند، يكماه بعد مي توانند 1000 تومان 
بفروش��ند و اين مهم در حالي ك��ه پايه حقوق حتي 1 
ميليون تومان هم نمي شد يعني ثروت يك شبه! جالب 
اينجاس��ت كه حتي اتفاقات رخ داده در اوايل دهه 90 
شمسي و ريزش شديد شاخص سهام نيز باعث نشد تا 
دوس��تان دولتي از خواب ناز بيدار شوند زيرا اين خواب 
هزار بار مي ارزد به بيداري.  خوابي كه تمام بدهي نظام 
بانكي، كسري بودجه سال هاي مختلف از جمله 99 و 
بي كفايتي هاي وزارت خانه ها و ش��ركت هاي مختلف 
دولتي و ش��به دولتي در پش��ت ابر نهان شد. متاسفانه 
مديران بازار سرمايه كه در مصاحبه هاي خود بارها اعالم 
مي كردند ورود به بورس و س��رمايه گذاري نياز به سواد 
مال��ي دارد اما در عمل جوري دروازه هاي اين ورود را به 
طال و جواهر مزين كردند كه ش��كاك ترين افراد به اين 

حوزه را نيز واداشت تا ورود كنند.

    بودجه 99 و نوشدارويي به نام حقيقي ها
دولت حسن روحاني از س��ال 92 تا به امروز سعي كرده 
اس��ت حداقل در حرف اع��الم كند كه بازار س��رمايه را 
مي شناسد، مي فهمد و درك مي كند كه چه كمك هايي 
مي تواند به اقتصاد بيمار ايران بكند اما در اصل اين دولت 
7 س��اله به خوبي نشان داده اس��ت نه تنها اين بازار را به 
خوبي نمي شناسد بلكه بر عكس دولت احمدي نژاد حتي 
نقش بازي كردن نيز بلد نيست. كسري 220 هزار ميليارد 
توماني دولت كه در بهمن ماه 98 اعالم شد خبر از سالي 
سخت براي دولت و ملت ايران مي داد البته اين عدد تا قبل 
از پايان س��ال 98 به 180 هزار ميليارد تومان و در فصل 
بهار 99 به صفر رسيد! اتفاق عجيب اينكه در مدت يادشده 
هيچ اتفاق مثبتي در اقتصاد ايران و سطح روابط بين المللي 
كش��ور رخ نداده بود كه دولت بتواند كسري بودجه را به 
صفربرساند بنابراين؛ تنها راهي كه براي به صفر رساندن 
اين ميزان كسري وجود دارد، برداشت از صندوق توسعه 
ملي است كه امكانش وجود ندارد و دومين راه كه راحت تر 
است برداشت اين كسري از جيب مردم بود كه همين مهم 
رخ داد. دولت به كمك مجلس، بازار سرمايه و اطرافيان اين 
بازار و متاسفانه برخي از رسانه هاي تخصصي، در سال 98 
و اوايل 99 جو بسيار مثبتي در اطراف اين بازار ايجاد كردند 
و يك كلمه از ريسك، نياز س��واد مالي، خطرات فروش 
سرمايه هاي فيزيكي و وارد كردن آنها به بورس و ...گفته 

نشد يا اگر هم مطلبي در اين مورد منتشر شد، در هياهوي 
ايجاد شده و تبليغات سايت ها و خبرگزاري هاي وابسته 
به س��ازمان بورس و برخي از نهاد ه��اي ديگر اقتصادي 

هيچ وقت ديده نشد.

    زيان 60 تا 80 درصدي حقيقي ها
در كمتر از 6 ماه!

در س��ال 99 در ابتداي س��ال بازار با ي��ك اصالح قابل 
پيش بيني رو به رو ش��د كه اين اصالح با مثبت ش��دن 
ليدرهاي بازار كه در آن زمان شبندر و شپنا سر ليست آنها 
بودند، بازار به حالت ثبات برگشت البته اين مهم تنها تا 
ماه دوم مرداد دوام آورد و از اواسط مردادماه، بازار سرمايه 
وارد اصالحي تاريخي شد كه تا امروز ادامه دارد. تبليغات 
بيش از حد در رسانه ها و بزرگنمايي اين مطلب كه بورس 
ريس��ك ندارد، دليل ورود ميليوني مردم به بازاري شد 
كه تنها خوش��ي هاي آن را ديده وهيچگاه قرمزي آن را 
تص��ور هم نمي كردند. در حال حاضر بس��ياري از اهالي 
بازار سرمايه با زيان هاي 40 تا 60 درصد دست به گريبان 
هس��تند و ديدن فرش سبز بازار به جاي سرخپوشي آن 

تقريبا به يك آرزو تبديل شده است.

    دست بردن در صورت هاي مالي
و چالش حقيقت

بازار سرمايه در سال 98 با آرزوي رسيدن به شا خص باالي 
يك ميليون تومان كار خود را آغاز كرد و در حالي كه تقريبا 
به اين آرزو رسيده بود با يك اصالح به عدد 650 هزار رسيد 
و اين رويا نيز تا زمستان 98 در حد همان آرزو باقي ماند. 
در زمستان 98 شاخص بهبود يافت و وارد كانال 900 و 
سپس يك ميليون شد كه اين مهم نيز تا ابتداي سال 99 
ادامه و بعد از آن ريزش جديدي آغاز ش��د. دستكاري در 
صورت هاي مالي و غلو در اظهارنظرهاي بورسي دليل روند 
رو به رشد بازار سرمايه در روزهاي پاياني بهار و روزهاي 
ابتدايي تابستان شد. بازار ركورد شاخص 2 ميليون را نيز 
به نام خود ثبت كرد اما اين ركورد غير واقعي همچنان كه 
ماه پشت ابر نمي ماند پشت صورت هاي مالي نتوانست تا 
ابد پنهان شود و بعد از خروج دولت از روند بازار سرمايه، 
ريزشي تاريخي شكل گرفت. متاسفانه همه اين اتفاقات 
به دليل درآمدزايي نامتعارف دولت و براي رفع كس��ري 
بودجه ب��ا برنامه ريزي قبلي محقق ش��د و در اين ميان 
تنها حقيقي هاي بازار ضرر كرده و دولت و دوس��تانش 
چنان س��ودي به جيب زدند كه باورش براي خودشان 

نيز سخت بود.

    درآمد دولت از عرضه سهام در
بازار سرمايه 35 هزار ميليارد تومان بوده است

محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه ستاد بودجه 1400 در 
جمع خبرنگاران گفت پيش بيني ما اين بود از طريق عرضه 
سهام دولتي در بازار سرمايه حدود 11 هزار و 900 ميليون 
تومان كسب كنيم، اما در 5 ماه نخست سال بالغ بر 35 هزار 
ميليارد تومان از اين طريق كسب كرديم و در سال آينده بازار 
سرمايه براي دولت از طريق عرضه سهام هاي دولتي منابع 
قابل توجه ديگري كسب خواهد كرد تا بتوانيم سياست هاي 

خروج از ركود و افزايش اشتغال را دنبال كنيم.
اعتراف خواسته يا ناخواسته دولت به سود 35 هزار ميلياردي 
دولت از بازار سرمايه در 5 ماه ابتدايي سال 99  كامال نشان 
مي دهد كه بازي دولت با بازار س��رمايه تنها براي جبران 
بي كفايتي و عدم تحقق برنامه هاي وزارت خانه هايي است 
كه ميليارد ها ميليارد بودجه مملكت را برباد دادند اما هيچ 
چيزي به كشور و اقتصاد ايران اضافه نشد. بازار سرمايه زيان 
ميلياردي دولتي ها را از جيب مردم برداش��ت كرد و حاال 
نيز با قيافه حق به جانب در مورد داليل زيان مردم سخن 

مي گويند گويي خودشان از اين بازي خبر نداشتند.
دوستان يادشان مي رود كه ماه پشت ابر نمي ماند!
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ديد يكساله سهامداران
به بازارسرمايه

ماشااهلل عظيمي، عضو ش��وراي عالي بورس با تاكيد 
بر س��رمايه گذاري بلندمدت در بورس بيان كرد: نگاه 
سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس بايد يك ساله 
باشد، سود بانكي كه سرمايه گذاران از سپرده بانكي به 
مدت يك سال در نظر دارند را بايد كف سرمايه گذاري 
در بورس قرار دهيم. وي به نكته ديگر كه باعث تمايز 
سرمايه گذاري در بورس شده است اشاره كرد و گفت: 
س��رمايه گذاران با هر ميزان دارايي مي توانند نسبت 
به سرمايه گذاري در بورس اقدام كنند، اين در حالي 
است كه در وضعيت فعلي سرمايه گذاري در بازارهاي 
موازي نيازمند ميزان نقدينگي زيادي است كه از توان 
بسياري از افراد براي سرمايه گذاري در اين بازارها خارج 
است. عظيمي با اشاره به نكته سوم سرمايه گذاري در 
بورس، ادامه داد: اگر سرمايه گذاران سپرده بلندمدت 
يك ساله را در بانك داشته باشند، اما در مدت ٦ ماه اقدام 
به دريافت سپرده خود كنند سود سپرده از يك ساله 
به كوتاه مدت تبديل مي شود و به نصف سود تعديل 
خواهد شد. عضو شوراي عالي بورس خاطرنشان كرد: 
سرمايه گذاري در بازار س��رمايه مانند بانك نيست و 
سود سرمايه گذاران در صورت برداشت سرمايه خود 
از اين بازار كاهش پي��دا نمي كند و در صورت فروش 
سهام خود، بعد از دو روز سرمايه افراد به صورت كامل 
به حس��اب آنها واريز خواهد ش��د. وي اظهار داشت: 
س��هامداران بايد در زمان س��رمايه گذاري در بورس 
نسبت به تحليل و بررسي سهام دقت نظر داشته باشند 
و براساس گزارش شركت ها، سهامي را انتخاب كنند 
كه از آينده خوبي برخوردارند و پيش بيني مي كنند كه 
چه ميزان سود در اختيار آنها قرار مي گيرد. عظيمي 
خاطرنشان كرد: بازار جاي نوسان است، نوسان هاي 
اخير در بورس چندان معقول نيست و علت آن ناشي از 
متغيرهاي بيروني و دخالت هاي صورت گرفته در اين 
بازار است. عضو شوراي عالي بورس خاطرنشان كرد: 
سرمايه گذاري با نگاه كمتر از يك سال هيچ فايده اي 
ندارد، افرادي كه بدون هيچ اطالعاتي به اين بازار ورود 
مي كنند و صف خريد ايجاد مي كنند در زمان اصالح 
بدون هيچ تحليلي به سرعت اقدام به فروش سهام و 
ايجاد صف هاي فروش مي كنند كه همين امر زمينه 
ايجاد نوس��ان ش��ديد در بازار را فراه��م مي كند. وي 
افزود: در چند روز اخير تصميمات حاكميتي در زمينه 
قيمت گذاري، بازار را تحت تاثير خود قرار داد، در حالي 
كه ما اين اقدام را قبول نداريم و به جز ايجاد روند منفي 
و عدم اطمينان نسبت به سرمايه گذاري در اين بازار 
فايده ديگري ندارد. عظيمي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه روند معامالت بورس بهبود پيدا مي كند يا خير، 
گفت: سهام شركت ها نبايد در بازار رها شوند، الزام شده 
است كه بسياري از سهام داراي سبدگردان و متولي 
باشند. عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه اتفاقات 
چند وقت اخير زمينه عمق بخشيدن معامالت بورس را 
فراهم كرد، خاطرنشان كرد: سهامداران نبايد بي اطالع 
براي سرمايه گذاري در اين بازار ورود كنند بلكه بايد 
ضمن اس��تفاده از تجربيات افراد خب��ره مانع از ضرر 
وزيان هاي احتمالي و سنگين در اين بازار شوند. وي 
اظهار داشت: اكنون در شوراي عالي بورس در حال 
تنوع بخشيدن به اين صندوق هاي سرمايه گذاري 
و افزايش ظرفيت آنها هس��تيم كه اين مس��ائل، 

ريسك هاي تهديدكننده بازار را كاهش مي دهد.

تشكيل انديشكده
تخصصي بورس

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: انديش��كده و پژوهش��كده تخصصي 
بورس، به عنوان مغز متفكر اين بازار مي تواند با توليد 
محتواي فك��ري، خألهاي موج��ود در اين بخش را 
جبران كند. شبيه به نقش��ي كه مركز پژوهش هاي 
مجلس يا پژوهشكده مالي و بانكي هم ايفا مي كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه حمايت از بازار س��رمايه همواره در 
اولويت برنامه هاي مجلس بوده است گفت: تصويب 
طرح افزايش سرمايه شركت هاي بورسي و فرابورسي 
از طريق صرف سهام و مقابله با قيمت گذاري دستوري 
اخير در موضوع فوالد از جمله اين اقدامات بوده است. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، همچنين هر 
نوع دخالت غيرمرتبط در تصميم گيري هاي ناظران 
بازار سرمايه را مغاير با قانون و غيرقابل قبول دانست. 
پورابراهيمي با بي��ان اينكه بازار س��رمايه همچنان 
پربازده ترين بازار در مقايسه با بازارهاي موازي است، 
افزود: بازار س��رمايه شتابان در حال حركت است؛ لذا 
متناسب با آن بايد تغييراتي در راستاي تقويت مقررات 
نظارتي و توس��عه زيرس��اخت ها و همچنين ارتقاي 
همكاري ساير دس��تگاه ها با اين نهاد ايجاد شود . وي 
اظهار داشت: هم اكنون ظرفيت خوبي در كميسيون 
اقتصادي مجلس براي توس��عه زيرساخت هاي بازار 
سرمايه ايجاد شده است . پورابراهيمي افزود: در جلسه 
ديروز بورس تهران كه با حضور رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران و مدي��ران عامل اركان و اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد، مقرر شد تا 
آخر هفته جاري كليه پيشنهادهايي كه متوليان بازار 
س��رمايه در خصوص توسعه زيرساخت ها و تثبيت و 
تنظيم بخش��ي به اين بازار ارايه دهند، به كميسيون 
اقتصادي ارسال شود تا در هفته آينده در دستور كار 
هفته آينده مجلس قرار گيرد . وي با اش��اره به اينكه 
گزارش كميسيون اقتصادي در قالب ماده 45 )قانون 
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت( نيز در رابطه با بازار س��رمايه حدود دو ماه قبل 
مطرح شده است، اظهار داشت: اين گزارش به محض 
ورود به صح��ن با فوريت در دس��تور كار قرار خواهد 
گرفت. پورابراهيمي در پايان بر ضرورت ايجاد آرايش 
كامال حرفه اي نهاد ناظر بازار سرمايه در مديريت فضايي 
مجازي و خنثي س��ازي برخي شيطنت ها و شايعات 
رسانه اي كه از سوي كانال هاي غير رسمي انجام و منافع 

سهامداران را هدف مي گيرد، تاكيد كرد .

رخدادهاي اخير، اميد به رفع 
چالش هاي بورسي را ارتقا داد

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران در پيامي 
ضمن قدرداني از حاميان كش��ف قيمت مبتني بر 
رقاب��ت آزاد در بورس كاال تأكيد ك��رد: بورس، نهاد 
اصل��ي ايجاد و حفظ تع��ادل در اقتصاد اي��ران و به 
تعبيري، دماسنج اقتصاد كشور است كه تحوالت آن 
متأثر از متغيرهاي متعدد برون و درون بورسي است و 
كاركرد بهينه آن به اراده ملي و هم افزايي و هماهنگي 
همه نهادها و دستگاه هاي ذينفع و مرتبط، بستگي 
دارد و رخداده��اي اخير، اميده��ا به تقويت چنين 
فضايي را ارتقا داده اس��ت. متن پيام حسن قاليباف 

اصل به اين شرح است: 
بورس ايران، روزهاي تلخ و ش��يرين بس��ياري را در 
حافظ��ه تاريخي ثبت كرده و گردنه هاي بس��ياري 
را با موفقيت پش��ت س��ر گذاش��ته اس��ت. به گواه 
تجربه، كاميابي هاي بورس، هرگاه، هم افزايي ملي و 
همگامي مردم، كارشناسان و مسووالن، ايجاد شده، 
برگه زريني به كارنامه بورس افزوده ش��ده اس��ت. 
طي روزهاي اخير نيز ش��اهد يكي ديگر از مصاديق 
اين هم افزايي ملي بوديم. رياس��ت جمهور محترم 
كه همواره پشتيبان بازار س��رمايه بوده اند، مجدداً، 
بر ضرورت پرهيز از مداخالت غير كارشناس��ي در 
بورس تأكيد كردند و معاون اول رييس جمهور هم 
به عنوان يكي از حاميان بورس، تصميمات شوراي 
عالي بورس را براي دولت معتبر دانس��تند و س��اير 
اعضاي كابينه نيز هر يك، به س��هم خود كوشيدند 
در كالم و اجرا، هميار بازار سرمايه باشند. نمايندگان 
محترم مجلس هم به نوبه خود، عزم جزمشان براي 
استمرار قانون مداري در بازار سرمايه با هدف صيانت 
از منافع ميليون ها سهامدار را اثبات كردند و هم زمان، 
سهامداران و فعاالن بازار نيز همانند گذشته، مطالبه 
جدي ش��ان در زمينه تقويت س��ازوكارهاي رقابت 
منصفانه، كارآ و شفاف در بورس را پيگيري كردند. از 
سوي ديگر، كارشناسان مستقل نيز در تداوم حمايت 
مكررشان از اصل شفافيت معامالت و ضرورت كشف 
قيمت با عرضه و تقاض��اي رقابتي، حضوري فعال و 
موثر داشتند و رسانه ها هم با اطالع رساني هاي دقيق 
و توليدمحتواهاي حرفه اي، رسالت خود براي دفاع 
از منافع س��هامداران و توليدكنندگان بورسي را به 
نحو شايس��ته انجام دادند. بورس، ب��ه عنوان ركن 
اصلي بازار سرمايه، نهاد اصلي ايجاد و حفظ تعادل 
در اقتصاد ايران و به تعبيري، دماسنج اقتصاد كشور 
است كه تحوالت آن متأثر از متغيرهاي متعدد برون 
و درون بورسي است و كاركرد بهينه آن به اراده ملي 
و هم افزايي و هماهنگي همه نهادها و دستگاه هاي 
ذينفع و مرتبط، بستگي دارد و رخدادهاي اخير، اميد 
به تقويت بورس و رفع چالش هاي بورس��ي را ارتقا 
داده است. همس��و با ارزيابي كارشناسان و ناظران 
مس��تقل، تأكيد داريم با همه دشواري هاي كنوني، 
هنوز هم بورس، مناسب ترين و سالم ترين بازار براي 
جذب س��رمايه هاي خرد و كالن و بازدهي منطقي 
به صاحبان اين سرمايه ها است و يگانه ابزار كارآمد 
براي تأمين منابع مالي بنگاه هاي دولتي، عمومي و 
خصوصي محسوب مي شود و به يقين، در ايفاي نقش 
موثر خود، به عنوان موتور محرك اقتصاد كش��ور، 
س��ير صعودي خواهد داش��ت. اينجانب، به عنوان 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ايران، به سهم 
خود، قدردان و سپاس��گزار حمايت هاي گرانسنگ 
و ارزشمند از بورس هستم و اميدوارم با تكيه بر اين 
هم افزايي ملي و تالش مضاع��ف مديران قانونمند 
بورسي، بتوانيم زمينه ارتقاي بيش ازپيش، جايگاه و 
اهميت اين بازار و مهار چالش هاي موجود آن را فراهم 
كنيم. در همين چارچوب، مقامات بورسي نيز همانند 
هميشه، براي شنيدن رهنمودها، انتقادهاي سازنده و 
پيشنهادهاي كارشناسي گره گشا، گوش هاي شنوا و 

آمادگي تعامل حداكثري خواهند داشت .

دولت بايد با تقويت بورس
ضرر مردم را جبران كند

علي اكبر بسطامي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
با انتقاد از وضعيت بازار بورس كه به دليل نوسانات 
بس��يار مردم را دچار ضرر و زيان كرده است، گفت: 
تقريبا از ابتداي سال آقاي رييس جمهور بارها اعالم 
كردند بازار بورس بازاري قابل اعتماد اس��ت و مردم 
سرمايه هاي خود را به سمت آن سوق دهند. اگرچه 
اين بازار مدتي به صورت حبابي رشد داشت اما چند 
ماه است روند نزولي پيدا كرده و 60 درصد سرمايه 
مردم از بين رفته اس��ت. نماينده مردم ايالم، ايوان، 
چرداول، مهران و ملكش��اهي و سيروان در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه به دليل سياست هاي 
غلط اقتصادي دولت، مردم در عسر و حرج هستند، 
ادامه داد: سرمايه مردم به دليل بي تدبيري دولت در 
حال از بين رفتن اس��ت و اقشار متعددي از جامعه 
دچار چالش ش��ده اند لذا دولت و مسووالن مربوطه 
بايد چاره  انديشي كنند وي با بيان اينكه اصل سرمايه 
برخي از مردم نابود شده و آنها نيازمند كمك هستند، 
افزود: اين دولت است كه مردم را در شرايط سختي 
قرار داده لذا بايد اين مساله را مديريت كنند تا جايي 
كه ضرر آنها جبران شود. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس با بيان اينكه دولت كس��ري بودجه خود را 
از بازار س��رمايه و فروش اوراق جبران كرده اس��ت، 
گفت: مسبب اصلي تالطم ايجاد شده در بازار بورس 
دولت است. عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
1400مجلس اضافه ك��رد: افرادي ك��ه در بورس 
سرمايه گذاري كردند بروز تالطم شديد در اين بازار 
را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس كردند اين 
در حالي است كه دولت در كمال بي مسووليتي مردم 
را به سرمايه گذاري در بورس تشويق كرد، اما در ادامه 
چتر حمايتي خود را از باالي سر اين بازار برداشت به 
همين دليل سرمايه گذاران نه تنها سودي نبردند بلكه 

اكنون از ارزش پول آنها كاسته  شده است.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را طي سال هاي گذشته بررسي مي كند

بورس در  دام تصميمات سياسي 

مدير روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با »تعادل« تاكيد كرد

مردم سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس را دنبال كنند
س��ياوش وكيلي، مدير روابط عموم��ي و امور بين الملل 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگ��و با »تعادل« 
تاكيد كرد: سازمان بورس به سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در اي��ن بازار تاكيد دارد و ب��ا آموزش هاي خود مردم را به 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در اين بازار دعوت مي كند. 
اين مقام مسوول درخصوص س��رمايه گذاري در بورس 
گفت: تمامي مديران و مسووالن سازمان بورس مردم را 
به سرمايه گذاري غيرمستقيم در اين بازار دعوت مي كنند 
چراكه سرمايه گذاري مستقيم نيازمند دانش و تخصص 
حرفه اي است. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: همه اركان بورسي، تمام 
تالش خود را براي حفظ منافع حداكثري س��هامداران 
به ويژه صاحبان س��رمايه هاي خرد و س��اير بازيگران در 
بازار س��هام مي كنند.  وكيلي ادامه داد: اطالع از خبرها و 
تحليل هاي بورس را حق مس��لم و غيرقابل سلب مردم 
و س��رمايه گذاران اين بازار مي داني��م و تنها و مهم ترين 
توصيه ما اين اس��ت كه س��هامداران، مطالب بورسي را 
فقط از رس��انه هاي حرفه اي پيگيري كنند.همچنين به 
رسانه هاي جنجالي، خبرسازي ها و شايعات منتشرشده 
بي اعتنا باشند تا شاخص بازار به صورت متعادل و مطلوب 
حركت كند. مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
بورس تاكيد كرد: آموزش فرهنگ خريد و فروش و معامله 
سهام بر اساس تحليل، با تكيه بر توان و هدايت رسانه هاي 
جمعي محقق مي شود و مس��ووليت فرهنگ سازي آن 
بر دوش رس��انه ها اس��ت و با كمك رس��انه هاي رسمي 
مي توان ميزان آموزش و س��رمايه گذاري هدفمند را در 
بورس افزايش داد و درنهايت يك خروجي بسيار مطلوب 

از اين بازار داش��ته باشيم. وي درخصوص نقش رسانه ها 
در فرهنگ س��ازي بورسي گفت: رس��انه هاي مي توانند 
كمپين هاي اطالع رس��اني در فضاي مجازي باتوجه به 
توليد محتوا و محصوالت سمعي و بصري خود راه اندازي 
كنند كه اين موضوع به افزايش سواد مالي فعالين مجازي 
و سرمايه گذاري درس��ت مي انجامد.  وكيلي تاكيد كرد: 
اگر اين كمپين ها با هدف و باتولي��د محتواي درجه اول 
هدايت ش��وند مي توانند حتي مسير س��رمايه گذاري را 
تغيير دهند، مردم و مخاطبان را با يك سواد مالي روبه رو 
سازند. مديرروابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس 
درنهايت گفت: س��هامداران بايد از مراجع مناسب نحوه 
سرمايه گذاري در بورس و اخبار اين حوزه را دنبال كنند. 

شايعات نيز آفت بازار سرمايه هستند و انتشار شايعات در 
شبكه هاي اجتماعي عالوه بر اينكه به ديگران آسيب مي زند 
هويت رسانه اي را نيز مخدوش مي كند. پيش از اين مدير 
روابط عمومي و امور بين الملل سازمان بورس و اوراق بهادار 
تاكيد كرده بود كه در بخش زيادي از تاريخ 50 ساله بازار 
سرمايه، تنها ابزار معامالتي بازار، معامالت سهام و حقدم 
تقدم شركت ها – آن هم در قالب محدود - بوده كه سياست 
buy-and-hold- سرمايه گذاران تنها مي توانس��ت

and sell تعريف شود اما اكنون ابزارهاي مالي رشد قابل 
توجهي پيدا كرده است. اكنون در مجموع دو بورس اوراق 
بهادار و دو بورس كااليي كش��ور حدود 40 ابزار و قرارداد 
وجود دارد كه به س��رمايه گذاران توصيه مي شود از همه 

قابليت هاي اين ابزارها استفاده كنند، چرا كه سهامداران 
مي توانند از بابت رشد و هم از افت قيمت ها به سودآوري 
برس��ند يا خود را در برابر نوسانات قيمت ها بيمه كنند. 
ابزارهاي معامالتي دو بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران شامل سهام، حق تقدم سهام، آتي و آتي سبد سهام، 
اختيار معامله سهام و فروش تعهدي است كه بسياري از 
 آنها همانند دنيا قابليت معامل��ه در بازارهاي دو طرفه يا

 two-sided-market را به سرمايه گذاران مي دهد. 
بازارهاي اوراق بهادار براي س��رمايه گذاراني كه محافظه 
كارتر هس��تند و تمايل به نرخ هاي سود بدون ريسك يا 
 fixe كم ريس��ك را دارند انواع ابزارهاي درآم��د ثابت يا
income شامل اوراق مرابحه و مرابحه عام، اسناد و اوراق 
خزانه، اوراق مشاركت، خريد دين، رهني، وكالت و وكالت 
عام، اجاره، ساخت، منفعت، استصناع و گواهي سپرده را در 
جعبه ابزار مالي خود دارد، اين ابزارها از حيث تنوع نسبت به 
ساير بازارهاي مالي كشورهاي اسالمي كم نظير هستند.  در 
بورس هاي دنيا براي سرمايه گذاراني كه فرصت زيادي 
براي آشنايي با بازار سرمايه را ندارند و به نوعي يا وقت، 
تجربه و دانش كافي را ندارند، ش��يوه سرمايه گذاري 
غيرمستقيم يا Indirect investment پيشنهاد 
مي شود كه در ايران نيز اين موضوع در قابل قراردادهاي 
شركت هاي سبدگرداني يا صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك دنبال مي شود، سرمايه گذاران مي توانند در 
ان��واع صندوق هاي س��رمايه گذاري نظير صندوق در 
سهام، درآمد ثابت، مختلط، امالك و مستغالت، كااليي، 
پروژه، جسورانه، خصوصي و اختصاصي سرمايه گذاري 

غيرمستقيم داشته باشند.

بررسي وضعيت بازارسرمايه از سال 91 تا 93
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1393/01/23765013112460.626148.01
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1393/01/27741613161449.483142.19



گروه راه و شهرسازي|
كرون��ا، مش��كالت ارزي، فرس��ودگي ن��اوگان هوايي، 
بدهي هاي انباش��ته، پرداخت انواع عوارض به نهادهاي 
مختلف و حاال پيشنهاد پرداخت 2 درصدي عوارض به 
اورژانس در اليحه بودجه 1400 عنان از كف ايرالين هاي 
نيمه جان ربوده و آنها را با مشكالت مالي جدي و جديدي 
مواجه كرده اس��ت. از همين رو، انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي با هدف جلوگيري از زمين گير شدن ناوگان 
هوايي به دليل ناتواني در تامين هزينه هاي تهيه قطعات 
هواپيما از دولت خواس��ته اس��ت، عوارض 5 درصدي 
شهرداري روي بليت پروازها را حذف كند و رعايت سقف 
60 درصدي ظرفيت هواپيماها در دوران كرونا را بردارد.به 
گفته مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيماي��ي، در حال حاضر 4 نوع ع��وارض روي بليت 
پروازها دريافت مي ش��ود كه شامل عوارض شهرداري، 
هالل احمر، ايمني و فرودگاهي است. در همين حال، در 
قانون بودجه 1400 هم پيشنهاد شده است 2 درصد بابت 
ارايه ب��ه اورژانس به عنوان عوارض روي بليت پروازهاي 
خارجي درج شود. اسعدي ساماني ديروز در يك نشست 
خبري اظهار كرد: از سوي ديگر، مشكلي كه شركت هاي 
هواپيمايي با ش��هرداري بابت اين ع��وارض 5 درصدي 
دارند اين است كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ماده 
46 و 47 شهرداري محل برخاست هواپيما و شهرداري 
محل فرود به عنوان محل هاي اخذ عوارض تعيين شده 
اس��ت كه اين تناقض است و ما پيشنهاد داده ايم كه اواًل 
اين عوارض چون محلي از اعراب ندارد برداشته شود يا 
حداقل فقط شهرداري مبدأ پرواز اين 5 درصد را دريافت 
كند. دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي افزود: حتي 
شهرداري ها از شركت هاي هو اپيمايي كه سال تأسيس 
آنها به تازگي است، بابت سال هاي قبل، عوارض شهرداري 
مطالبه مي كنند، ي��ا ما در قزوين ف��رودگاه نداريم، اما 
شهرداري قزوين مطالبه عوارض مي كند. شهرداري ها 
كميسيون ماده 7 تشكيل مي دهند و از حساب ايرالين 
برداش��ت مي كنند. وي گفت: در قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، در ابتدا موضوع عوارض شهرداري حذف شد، اما 
شهرداري ها موضوع درآمد پايدار شهرداري ها را تصويب 
كردند و طبق همان ماده 46 و 47 از حس��اب شركت ها 
برداشت مي كنند. اسعدي ساماني افزود: مشكل ديگري 
كه وجود دارد اين است كه شهرداري ها براساس سقف 
نرخ��ي بليت مطالبه ع��وارض دارند، يعن��ي اگر بليت 
پروازي در طيف 300 تا 700 هزار تومان فروخته شود، 
شهرداري ها آن سقف قيمتي را مدنظر قرار مي دهند كه 
از دولت مطالبه داريم، اين مشكالت رفع شود. او افزود: 
از سوي ديگر، طبق ماده 119 قانون گمركي هواپيماي 
باري و مسافري از حقوق ورودي گمركي معاف است، اما 
بايد ماليات بر ارزش افزوده بپردازد، ضمن آنكه قطعات و 
موتور هواپيما از حقوق ورودي معاف نيست و اين مشكل 
هم بايد رفع ش��ود.دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
ادامه داد: هزينه هاي ارزي نيز يكي ديگر از مش��كالت 
شركت هاي هواپيمايي است كه در اين باره مي توان به 
هزينه خريد و اجاره هواپيما، خريد موتور و قطعه، هزينه 
نشست و برخاست، پاركينگ، ناوبري، آموزش خلبان، 
حق عضويت ياتا، هندلينگ و سوخت گيري در پروازهاي 

خارجي اشاره كرد. 

   احتمال زمين گير شدن ناوگان هوايي
اس��عدي س��اماني تأكيد كرد: با وجود آزادسازي نرخ 
بليت شركت هاي هواپيمايي، شركت ها به افزايش 10 
درصدي نرخ ها كه مصوبه شوراي عالي هواپيمايي است 
تمكين كرده اند، اما درآمد شركت هاي هو اپيمايي واقعًا 
كفاف حقوق پرسنل را هم نمي دهد، به اين ترتيب اگر 
عمر موتورها به پايان برسد، در تأمين موتور و قطعات با 
مشكالتي مواجه خواهند شد. دبير انجمن شركت هاي 

هواپيمايي گفت: در حال حاضر 158 فروند هواپيماي 
فعال داريم كه اگر نتوانيم موتور و قطعات را تأمين كنيم، 
اين هواپيماها هم زمين گير مي شوند. در كل، 328 فروند 
هواپيما داريم كه برخي در چك هستند، برخي هم معطل 

موتور و قطعات هستند. 

    شكايت به ديوان عدالت اداري
اسعدي س��اماني گفت: در حوزه عوارض شهرداري به 
ديوان عدالت اداري شكايت كرده ايم تا رسيدگي شود و 

شهرداري ها حساب شركت ها را مسدود نكنند. 
وي بيان كرد: با وجود افزايش تقاضا در حوزه حمل و نقل 
هوايي، پس از محدوديت هاي ورود و خروج از شهرها، اما 
ضرورت رعايت 60 درصد ظرفيت ها كماكان موجب شده 
است آمار انتقال مسافران باال نباشد و در آبان 99 نسبت به 
آبان 98، 50 درصد كاهش مسافر داشته باشيم. صندوق 
توسعه حمل و نقل ايجاد شده است كه انتظار داريم منابع 

مورد نياز صندوق اختصاص يابد.

   خسارت 2 هزار ميليارد توماني در نيمه اول 99
در اين حال، به گفته يونس دقيق كيا، رييس هيات مديره 
انجمن شركت هاي هواپيمايي، طبق برآورد انجام شده 
در ش��ش ماه ابتدايي امس��ال، تعدادي از شركت هاي 
هواپيمايي 2 هزار ميليارد تومان خس��ارت ديدند و اين 
ارقام با ارايه ديگر مس��تندات ش��ركت هاي هواپيمايي 
افزايش مي يابد.دقيق كيا كه اسعدي ساماني را در نشست 
خبري همراهي مي كرد، گفت: شركت هاي هواپيمايي 
آسيب هاي بزرگي از كرونا ديدند، ضمن آنكه با مشكالتي 
نظير تحريم، نوسانات ارزي و همچنين مشكالت داخلي 

مواجه هستند. 
وي بيان كرد: در س��ال 98 تعداد 170 هزار و 389 پرواز 
داخلي انجام ش��د و در قالب 235 هزار و 688 س��اعت 
پرواز، 18 ميليون و 539 هزار نفر جابه جا شدند، در حالي 
كه در شش ماهه سال 99 تعداد پروازها نسبت به سال 
قبل 35 درصد كاهش يافت و تعداد مسافر خالي نيز 47 
درصد كمتر شد. اين نشان مي دهد كه هواپيما با مسافر 
كمتر پرواز كرده است، در حالي كه هزينه هاي سوخت، 
سايتل پروازي، نشست و برخاست، عوارض فرودگاهي 
و... پابرجاست. دقيق كيا افزود: در سال 98 تعداد 34 هزار 

و 265 پرواز خارجي انجام شد و در قالب 95 هزار و 805 
ساعت پرواز 5 ميليون و 178 هزار و 217 مسافر خارجي 

جابه جا شدند. 

   كاهش 96 درصدي مسافر پروازهاي خارجي
رييس هيات مديره انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
بيان ك��رد: 96 درصد در پروازه��اي خارجي كاهش 
مسافر داشته ايم.وي با اش��اره به ديدار خود با رييس 
مجلس درباره مش��كالت ش��ركت هاي هواپيمايي 
و صنع��ت هوايي، گفت: برخ��ي نمايندگان مجلس 
پيشنهاد داده اند 2 درصد از محل فروش بليت هواپيما 
به اورژان��س اختصاص يابد، در حالي ك��ه ايكائو اين 
موضوع را به عنوان كمك هاي خيريه مي شناسد و آن 
را كدگ��ذاري نمي كند. در همه جا مي گويند صنعت 
هوانوردي تقويت ش��ود و نبايد از محل فروش بليت 
سهمي به خارج صنعت پرداخت ش��ود كه از رييس 
مجلس خواستيم كمك كند اين مشكالت رفع شود. 
وي گفت: از سوي ديگر، عوارض شهرداري 5 درصدي 
روي بليت ها اجرا مي شود و مشكلي كه داريم اين است 
كه طبق ماده 46 و 47 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 
تناقض اين دو ماده، در حال حاضر هم شهرداري مبدأ 
و هم شهرداري مقصد از شركت هاي هواپيمايي مطالبه 
اين 5 درصد را دارند و حتي جايي مثل شهرداري مشهد 
حساب بانكي 12 شركت هواپيمايي را مسدود كرده 
اس��ت. وي ادامه داد: در قانون ماليات بر ارزش افزوده 
ماده 46 و 47 عنوان ش��ده است كه شهرداري محل 
فعاليت اين 5 درصد را دريافت كند و همچنين عنوان 
شده است كه شهرداري محل فروش بليت اين رقم را 
دريافت كند كه همين موارد به تناقض انجاميده است 
و براي ما مشكل آفرين است. دقيق كيا تأكيد كرد: اين 
موضوع و پرداخت عوارض به ش��هرداري هيچ محلي 
از اعراب ندارد، چرا مس��افر و شركت هواپيمايي بايد 
بابت پرواز به شهرداري پول بپردازد؟ ما خواستار اين 
هستيم كه عوارض متفرقه از روي قيمت بليت برداشته 
شود. وي با اشاره به اينكه الزام فروش فقط 60 درصد 
پروازها براي ما مشكل آفرين شد، گفت: شركت هاي 
هواپيمايي خارجي به ايران مي آيند و با ظرفيت تكميل 
برمي گردن��د، در حالي كه ش��ركت هاي هواپيمايي 

داخلي باي��د اين 60 درصد را رعايت كنند و اين جاي 
تناقض دارد.  رييس هيات مديره انجمن شركت هاي 
هواپيمايي بيان كرد: ايكائو هيچ جا توصيه اي مبني 
بر فروش 60 درصد از پروازها نداش��ته اس��ت، ما اين 
مش��كل را با رييس جمهور هم مطرح كرديم، بر اين 
مبني كه به چه دليل ش��ركت هاي داخلي با ظرفيت 
60 درصد پرواز كنند، اما ش��ركت هاي خارجي كه به 
خاك ايران مي آيند، با ظرفيت تكميل مس��افر سوار 
مي كنند؟ وي گفت: وقتي كه شرايط انتقال پول براي 
خريد قطعه با مشكل مواجه است و ما در تأمين موتور 
و قطعات هواپيما به دليل نوس��انات ارزي مشكالت 
زيادي داريم، چرا بايد 40 درصد پرواز خالي بماند، در 
حالي كه سيس��تم هاي تهويه هوا در هواپيماها فعال 
است. وي گريزي هم به قيمت هاي بليت هواپيما زد و 
گفت: با وجود آنكه براساس برنامه پنجم و همچنين 
برنامه ششم قيمت گذاري بليت پروازهاي داخلي آزاد 
است و تكليفي نيست، افزايش 10 درصدي نرخ ها را 
در آبان ماه امسال پذيرفتيم، با وجود آنكه هزينه هاي 
بسياري بر دوش شركت هاي هواپيمايي است. خودتان 
مي دانيد در چند وقت اخير بس��ياري از كاالها و مواد 
غذايي و... چقدر گران ش��ده اس��ت، اما شركت هاي 
هواپيمايي به سبب مسووليت اجتماعي خود پذيرفتند 

كه فقط 10 درصد در نرخ هاي بليت افزايش يابد.

   هيچ ايراليني اعالم ورشكستگي نكرده است
وي گفت: وضعيت شركت ها از نظر اقتصادي مناسب 
نيست. البته هيچ شركتي اعالم ورشكستگي نكرده 
است و ما هم اجازه نمي دهيم اين اتفاق رخ دهد. طبق 
برآوردي كه داشته ايم و با احتساب صورت هاي مالي 
چند شركت هواپيمايي، در ش��ش ماهه اول امسال 
بيش از 2 هزار ميليارد تومان خسارت ثبت كرده ايم 
ك��ه اين رقم افزاي��ش مي يابد.  ريي��س هيات مديره 
انجمن شركت هاي هواپيمايي تأكيد كرد: با اين حال 
ما مصوبه ش��وراي عالي هواپيماي��ي را پذيرفته ايم و 
برنامه اي براي افزايش بليت هواپيما نداريم. همچنين 
بدهي شركت هاي هواپيمايي به شركت فرودگاه ها و 
ش��ركت پااليش و پخش فرآورده نفتي به تدريج در 
حال پرداخت است و صورتحساب ها روزانه شده است.
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تكذيب مقبره ٥ ميليارد توماني 
در بهشت زهرا)س( 

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا)س( با تكذيب خبر 
وجود قبر ٤٠٠ ميليون توماني و مقبره ٥ ميليارد توماني 
در بهش��ت زهرا)س(، اين موضوع را دروغي طنز آميز 
خواند. به گزارش مهر، در پي انتش��ار اخباري مبني بر 
وجود قبر 400 ميليوني و مقبره هاي خصوصي به رقم 
5 ميليارد تومان در بهشت زهراي تهران، روابط عمومي 
اين س��ازمان اين موضوع را تكذيب كرد. بر اين اساس 
سازمان بهشت زهرا)س( اعالم كرده است: »بخش هاي 
مربوط به بهشت زهرا)س( در اين اخبار منتشر شده از 
پايه بي اساس بوده و تكذيب مي شود و بارها اين موضوع از 
طريق رسانه هاي جمعي توسط سازمان بهشت زهرا)س( 
اطالع رساني شده و نمايندگان افكار عمومي و خبرنگاران 
با مراجعه حضوري اين موضوع را راستي آزمايي كرده اند. 
به عالوه تصوي��ب اليحه قيمت گذاري قب��ور يكي از 
اقدامات مهم و شايس��ته و قابل توجه شوراي اسالمي 
شهر تهران در سال هاي اخير بوده كه به صورت شفاف 
قيمت قبور و خدمات بهشت زهرا)س( به تصويب شوراي 
اسالمي شهر تهران رسيده است و بر اساس تعرفه هاي 
مصوب ش��وراي اس��المي ش��هر تهران كه بيشترين 
آن بيس��ت ميليون تومان و كمترين آن رايگان است 
دريافت مي شود. بنابر اعالم سازمان بهشت زهرا)س(، 
اين در حالي است كه واگذاري يك طبقه قبر رايگان به 
شهروندان در صورت درخواست همچنان در دستور كار 
سازمان بهشت زهرا)س( قرار دارد و اين سازمان بطور 
متوسط در سال ١٥ هزار قبر رايگان براي دفن متوفيات 
به ش��هروندان تهراني اختصاص مي دهد. هزينه هاي 
خدمات در بهش��ت زهرا)س( نيز تابع همين ضوابط و 
قوانين مصوب شوراي اسالمي شهر تهران است. سازمان 
بهشت زهرا)س( براي چندمين بار با تاكيد بر كذب بودن 
اينگونه اخبار و گزارش ها كه با هدف جلب مخاطب و 
باال رفتن بازديد سايت ها تنظيم و منتشر مي شود، به 
شهروندان گرامي و مردم آگاه و فهيم تهران يادآوري 
مي نمايد كه به هيچ عنوان به اين گونه اخبار و گزارش ها 
توجه نكرده و مراقب سودجويي و كالهبرداري برخي 
افراد بوده و در خصوص قيمت قبور فقط مرجع رسمي 
سازمان بهشت زهرا)س( اس��ت. بنابر اعالم سازمان 
بهش��ت زهرا)س(، در حال حاضر اين سازمان 11 ماه 
است كه در بحران بي سابقه در خط اول مبارزه با كرونا 
است و در يكي از س��خت ترين شرايط كاري پرسنل 
بهش��ت زهرا)س( در خط مقدم خدمات رس��اني به 
شهروندان با اين ويروس مبارزه مي كنند و تاكنون سعي 
نموده است نهايت تكريم و تعظيم خانواده هاي داغدار را 
با همه توان در يك شرايط سخت در دستور كار خود قرار 
دهد. سازمان بهشت زهرا)س( ضمن تكذيب مجدد، 
حق رسيدگي و شكايت از اولين منتشر كننده اين خبر 
كذب كه مسبوق به سابقه بوده و با هدف جلب مخاطب 
و باال رفتن بازديد سايت منتشر شده است، را در مراجع 

قضايي براي خود محفوظ مي داند.«

مذاكره با بنياد مستضعفان
براي يك باغ

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران از مذاكره جهت 
مشخص شدن وضعيت باغ مجاور آسايشگاه نيايش 
خب��ر داد و گفت: نامه نگاري ها با بنياد مس��تضعفان 
جهت واگذاري اين باغ به جانب��ازان بي نتيجه مانده 
است. زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، درباره درخواست شوراي 
شهر از بنياد مستضعفان جهت واگذاري باغي در كنار 
آسايشگاه روانپزش��كي نيايش براي جانبازان اظهار 
داشت: طي دو سال گذشته بارها از بنياد مستضعفان 
درخواست داش��ته ايم كه تكليف اين باغ را مشخص 
كند و اين باغ در اختيار بيم��اران اعصاب و روان قرار 
گيرد ول��ي تاكنون اين موضوع با وج��ود چندين بار 
نامه نگاري محقق نشده اس��ت.  وي گفت:  اخيراً طي 
مالقاتي كه با نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد داشتم 
دوباره اين موضوع مطرح شد و اميدواريم سرانجام اين 
باغ مشخص و در اختيار جانبازان قرار خواهد گرفت. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران همچنين درباره 
جابه جايي دستفروشان پاساژ پروانه گفت: بعد از يك 
سال بر اساس هماهنگي هاي بين شهرداري منطقه 
12، ش��ركت ساماندهي مش��اغل و مديريت اراضي 
عباس آباد دستفروشان پاس��اژ پروانه از اين به بعد در 
اراضي عباس آباد طي جمعه ها محصوالت خود را ارايه 
مي كنند و اميدواريم اين موضوع نتايج بسيار موثري 

را براي حمايت از دستفروشان به همراه داشته باشد.

انتشار معامالت ملكي
شهرداري تهران در سامانه شفافيت

عضو شوراي شهر تهران از انتشار اطالعات معامالت 
ملكي شهرداري در وب س��ايت شفاف خبر داد. به 
گ��زارش مهر، بهاره آروي��ن در صفحه توئيتر خود 
نوش��ت: اطالعات قراردادهاي ملكي ش��هرداري 
تهران روي وب سايت شفاف منتشر شد؛ اولين گام 
ش��فافيت بخش در حوزه امالك شهرداري تهران 
كه مقاوم ترين حوزه نسبت به شفافيت محسوب 
مي ش��ود.اين قراردادها از س��ال 98 و در دو بخش 
هزين��ه اي و درآمدي انتش��ار يافته اند.ب��ا اتصال 
سامانه هاي ثبت عملكرد مالي، حاال ثبت هرگونه 
درآمد و هزينه در رديف ه��اي بودجه اي مرتبط با 
معامالت ملكي، مشروط به ثبت اطالعات قرارداد 
و ملك در س��امانه هاي معامالت و امالك اس��ت. 
بنابراين، از اين پ��س اطالعات قراردادهاي جديد، 
برخط و بدون دستكاري به وب سايت شفاف منتقل 
مي شود.اطالعات منتشرشده شامل مواردي چون 
مح��دوده ملك، نحوه انعقاد و نوع ق��رارداد و مبلغ 
آن اس��ت؛ با وجود تالش ها هنوز موفق به انتش��ار 
جزييات مساحت و نوع ملك و اطالعات مربوط به 
نحوه قيمت گذاري و مستندات ارزيابي نشده ايم اما 
انتشار كامل اين اطالعات را تا پايان دوره با جديت 

پيگيري خواهيم كرد.

چشم انداز ايران  در بازار نفت
 يكي از نمونه ه��اي تاريخي تحريم نفت ايران به ماجراي 
ملي شدن صنعت نفت در دهه 30خورشيدي بازمي گردد. 
دوره اي كه بعد از ملي شدن صنعت نفت، فروش نفت ايران 
تحريم شد و پس از كودتاي نامبارك 28مرداد 32 ظاهرا 
اتمس��فر الزم براي ورود ايران به بازار نفت فراهم شد. در 
آن دوره در شرايطي كه رژيم پس از كودتا نيز بطور كامل 
مورد حمايت اياالت متحده و انگليس به عنوان 2ابرقدرت 
وقت قرار داشت )چون كودتا انگليسي و امريكايي بود( و در 
حالي كه در فضاي عمومي بين المللي نيز متقاضي مصرف 
بيشتر نفت بود، بيشتر از 19ماه طول كشيد تا ايران بتواند 
به بازارهاي نفتي بازگردد. اما امروز در اوپك به جز ونزوئال 
كه اساسا وزنه قابل توجهي در مناسبات جهاني به شمار 
نمي رود و س��هميه خودش هم در هواست، اغلب اعضاي 
اوپك حمايت همه جانبه اي از ايران نخواهند داشت. ايران 
سال هاس��ت كه به دليل تحريم هاي اقتص��ادي و فقدان 
جذب سرمايه هاي خارجي نتوانسته است، ساختارهاي 
توليد نفت خود را به روزآوري كند و اين امر باعث ش��ده تا 
ظرفيت هاي توليد نفت كشورمان دچار استهالك فراواني 
شود. اينكه آقاي زنگنه اشاره كرده اند كه با 1.2ميليارد دالر 
سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران مي تواند بخش قابل 
توجهي از عقب ماندگي خود را در صنعت نفت جبران كند، 
اظهارنظري است كه آقاي وزير از آن با خبر هستند. ايشان 
چون عامل بالكل و الخفيات است، بهتر از وضعيت با خبر 
هستند. البته آقاي وزير از اين خيال كه از همه چيز با خبر 
هستند بايد بيرون بيايند، چون از قديم االيام مي گويند، 
همه چيز را همگان مي دانند. مث��ال زماني كه من از علم 
پزشكي بي خبر هستم، بايد از اظهارنظر در خصوص علوم 
پزشكي خودداري كنم. اين اساسا يكي از ويژگي هاي فقه 
شيعه است كه آدمي را به استفاده از نظر صاحب نظران اهل 
فن فرا مي خوانن��د و او را به تقليد از اعلم در هر علم و فني 
توصيه مي كند. اما بوروكرات هاي كشورمان معموال به اين 
توصيه ها توجه نمي كنند. نمونه بارز يك چنين نگاهي را 
در بودجه 1400نيز مي توان رديابي كرد. بودجه اي كه به 
جاي سرمايه گذاري هاي ساختاري بر روي حوزه ها مولد، 
هزينه هاي جاري دولت را ح��دود 50درصد افزايش داده 
است. چرا كه تصور مي كنند اوضاع بازار نفت بسيار مطلوب 
خواهد بود و ايران بالفاصله پ��س از قرار گرفتن بايدن در 
راس ه��رم اجراي امريكا مي تواند جايگاه خ��ود را در بازار 
نفت پس بگيرد. بايد بدانيم بر اس��اس تحليل هاي دقيق 
كارشناسي در س��ال 2021، تقاضاي جهاني نفت براي 
سومين سال پياپي، روند نزولي دارد. دليل نخست به دليل 
اثرات بحران كرونا در اقتصاد بين المللي است كه باعث ركود 
جهاني شده است. به اين معنا كه مصرف انرژي كه سال ها 
مبتني بر افزايش جي دي پي جهاني در حال افزايش بود، اما 
امروز به دليل ارتباط متقابل و همگرايي اقتصادي با بازارها 
اين روند دچار روند معكوس ش��ده است. حتي در صورت 
بهبود اوضاع اقتصادي نيز كش��ورها به دنبال جايگزين 
كردن انرژي هاي پاك به جاي انرژي هاي فسيلي هستند. 
به عنوان مثال در آلمان كه مركز توليد بهترين نمونه هاي 
خودرو در سطح جهان است، توليد 10مدل خودرو متوقف 
شده است. بنابراين تقاضاهاي جهاني در خصوص نفت نه 
تنها در حال افزايش نيست، بلكه در حال كاهش مستمر 
اس��ت. از س��وي ديگر همانطور كه در باال هم اشاره كردم 
عربستان در اوپك و روسيه در اوپك پالس اشتهاي بااليي 
براي فروش باالي نفت دارند. بنابراين ايران چنانچه قصد 
دارد، سهم خود را در بازار نفت پس بگيرد، بايد يك مذاكرات 
سياسي و ديپلماسي سطح باال در حوزه انرژي را در دستور 
كار قرار دهد كه در حال حاضر يك چنين رويكردهايي در 
نظام سياسي در پيش گرفته نمي شود. بسياري از افرادي 
كه تخصصي در حوزه تخصصي انرژي ندارند در خصوص 
اين بازار اظهارنظر مي كنند و بازار اظهارنظرهاي غيرعالمانه 
در بخش هاي گوناگون حسابي داغ شده است. افرادي كه 
سياس��ت بين المللي مي دانند، به ابعاد و زواياي گوناگون 
ديپلماسي آگاهي دارند، علوم ارتباطي را درك كرده اند و 
ساير ويژگي هاي الزم را دارند بايد سكان هدايت ديپلماسي 
انرژي را به دست بگيرند. همان طور كه گفتم سوابق تاريخي 
گوياي آن است كه ايران در دهه 30خورشيدي و در حالي 
كه اقتصاد جهاني به نفت ايران نياز داشت و انگليس و امريكا 
هم از دولت ايران حمايت مي كردند، حدفاصل 28مرداد  32 
تا اسفندماه 33 زمان نياز داشت تا بتواند روند فروش نفت 
خود را دنبال كند. به نظر مي رسد، امروز ما بيشتر از اينكه 
به رويكردها خوش بينانه يا بدبينانه در خصوص بازار نفت 
و اساسا موضوعات كالن اقتصادي و راهبردي نياز داشته 
باشيم، محتاج رويكردهاي واقع بينانه اي هستيم كه بتوانند 
منافع ملت دردمند ايران را در فضاي پيراموني استيفا كنند.

منابع را درست  مصرف كنيد
پس از آن بايد به س��راغ اين سوال مهم رفت كه چرا منابع 
درآمدي پايدار در اقتصاد ايران وجود ندارد يا بسيار محدود 
اس��ت؟ اگر گام نخست به درستي اجرايي مي شد، در اين 
مرحله نيز مشكالت و دغدغه ها كمتر بودند، زيرا با توسعه 
بخش خصوصي، دست دولت در به دست آوردن ماليات 
باز مي شود و همين درآمدهاي پايدار راه را بر وابستگي به 
نفت و بس��ياري از ديگر مشكالت مي بندد. از طرف ديگر 
وقتي درآمد به سختي وصول شود، ديگر مانند نفت امكان 
بذل و بخشش آن وجود ندارد و بودجه نظم مي گيرد. در 
همين بستر، حمايت از اقشار كم درآمد نيز ساختار جديد 
پيدا مي كند. اگر منابع به دس��ت آمده در توليد و توسعه 
زيرساخت ها به كار گرفته شوند، نتيجه بلندمدت آن توسعه 
اقتصادي و رشد اقتصاد ملي خواهد بود، موضوعي كه به 
افزايش اشتغال و ثروت منجر شده و تعداد افرادي كه براي 
ادامه زندگي به كمك دولت نياز دارند را به حداقل مي رساند. 
وقتي تعداد كم شد راه براي حمايت افزايش پيدا مي كند و 
به جاي طرح هاي دامنه دار ارز 4200 توماني يا برنامه هاي 
غيرمستقيم، حتي امكان حمايت مستقيم و هدفمند نيز 
به وجود مي آيد. تمام اين مس��ائل به شرط آن است كه ما 
به سمت اصالحات ساختاري در اقتصاد حركت كنيم. تا 
زماني كه اين اصالحات در دستور كار قرار نگيرند، هر سال 
مجلس و دولت هاي مختلف بر سر حمايت و عدم حمايت 
چانه مي زنند و در نهايت طرح هايي به اجرا مي رسد كه جز 
افزايش مشكالت قبلي هيچ نتيجه اي در بر ندارند، موضوعي 
كه امروز نيز با آن مواجهيم و اگر چاره اي برايش پيدا نشود، 
در سال هاي آينده نيز دامنگير اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.

پرداخت عوارض 2 درصدي به اورژانس در اليحه بودجه 1400 فرياد صنعت نيمه جان هوايي را درآورد

دادخواهي ايرالين ها از دولت و مجلس 

پيش بيني زلزله ممكن نيست
فريبرز ناط��ق الهي اس��تاد پژوهش��گاه بين المللي 
زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله با تاكي��د بر اينكه 
سيستم هشدار سريع زلزله تهران پس از تكميل قادر 
 )S( و اس )P( به تخمين فاصله زماني بين موج پ��ي
زلزله است، نه پيش بيني زلزله، گفت: هيچ كشوري 
تاكنون خود زلزله را پيش بيني نكرده  اس��ت. به نظر 
مي رسد برخي رس��انه ها برداش��ت دلخواه خود را از 
سخنان رييس سازمان پيش بيني و مديريت بحران 

شهر تهران منتشر كرده اند.
به گزارش »تعادل«، امواج پ��ي يا امواج اوليه يا امواج 
فشاري امواجي هستند كه جهت انتشار آنها در راستاي 
ارتعاش ذرات است، امواج صوت ملموس ترين امواج 
فشاري هس��تند. اين امواج مي توانند از درون گازها، 
مايعات و جامدات عبور كنند، هر چند كه امواج برشي 
نمي توانند از سياالت عبور كنند. امواج فشاري خيلي 
س��ريعتر از امواج برش��ي و امواج سطحي مستهلك 
مي ش��وند، از اي��ن رو، در زمان زلزل��ه موجب خرابي 

نمي شوند. ولي به دليل كوتاه بودن طول موجشان - در 
مقايسه با ديگر امواج زلزله - به سرعت پخش مي شوند. 
به همين دليل به آنها امواج اوليه گفته مي شود زيرا قبل 
از امواج ديگر قابل ثبت هستند. لرزه سنج و شتابسنج 

اين امواج را ثبت مي كند.
استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله درگفت وگو با مهر در پاسخ به سوالي در خصوص 
اظهارنظر رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران در 
خصوص پيش بيني زلزله عنوان كرد: كرمي محمدي 
از همكاران بنام دانشگاهي ما است. از ديد بنده برخي 
رس��انه ها برداشت ش��خصي و تيتر دلخواه خود را از 

صحبت هاي ايشان منتشر كردند.
وي افزود: اما دليل اينكه من يادداش��تي تحت عنوان 
سخنان رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران به 
رس��انه ها ارايه دادم اين بود كه پس از انتشار اين خبر 
با تماس هايي از سوي برخي از رسانه ها مواجه شدم. 
پس از جس��ت وجو در اخبار متوجه شدم كه علت آن 

تيتر نادرس��تي بود كه يكي از رس��انه ها در خصوص 
صحبت هاي رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران 
ارايه كرده بود. ناطق الهي تاكيد كرد: سيستم هشدار 
سريع زلزله ش��هر تهران پس از تكميل قادر است به 
پيش بيني زماني فاصله موج P و موج S زلزله بپردازد. 
اين مدت زمان اندك فرصتي را براي قطع شريان هاي 
حياتي ايجاد مي كند. اين امر در كشورهاي مختلف و 
در شرايط آزمايشگاهي بررسي و تاييد شده است؛ اما 
پيش بيني خود زلزله تاكنون در هيچ جاي دنيا انجام 

نشده است.
وي گفت: اين پروژه همچنان ني��از به آزمون وخطا و 
بررس��ي دارد زيرا با توجه به ش��رايط خاك و ساختار 
زمين شناسي تهران بايد اين سيستم كاليبره شود تا 
بتواند درنهايت 5 تا 20 ثانيه بين موج P و S را تخمين 
بزند.ناطق الهي با تاكيد بر اينكه اقدام شهرداري تهران 
براي راه اندازي سيستم هش��دار سريع زلزله اقدامي 
بسيار خوب و هم راستا با بسياري از شهرهاي لرزه خيز 

در س��طح دنيا اس��ت، گفت: اميدواريم درنهايت 5 تا 
10 س��ال آينده اين بازه زماني قابل پيش بيني باشد. 
تصور مي شود اعالم عمومي اين خبر از سوي سازمان 
مديريت بحران شهر تهران با هدف جلب مشاركت و 
همكاري مس��ووالن ذي ربط براي تكميل اين پروژه 
صورت گرفته اس��ت.وي در بخش ديگري از سخنان 
خود بر آموزش و مقاوم س��ازي ساختمان ها در شهر 
ته��ران تاكيد و اظه��ار كرد: معتقدم ته��ران بيش از 
كارگ��ذاري 200 سنس��ور جهت تكميل سيس��تم 
هشدار س��ريع زلزله به مقاوم س��ازي ساختمان ها و 
توس��عه حوزه آموزش نياز دارد؛ زيرا در فقدان اين دو 
موضوع پيش بيني فاصله بين م��وج P و موج S زلزله 
كاري از پيش نمي برد. لذا بايد تمركز بيشتر بر كاهش 
آسيب پذيري شهر تهران معطوف كرد زيرا اگر در تهران 
زلزله اي بزرگ رخ دهد حجم آسيب ها به گونه اي خواهد 
بود كه به جد مي توان گفت فاجعه آميزترين زلزله در 

سه قرن اخير است.

تمساح در تهران!
چند هفته پس از شايعه وجود تمساح در درياچه چيتگر، 
حاال نگهداري از يك تمساح در مركز خريدي در غرب تهران 
خبر ساز شده است. اگر چه پرونده تمساح درياچه چيتگر 
بسته شد و مامورين آتش نشاني تأكيد كردند كه بعد از يك 
هفته جست وجو، ردي از تمساح نديدند، حاال خبر رسيده 
كه از يك تمس��اح در مركز خري��دي در تهران نگهداري 
مي ش��ود.  مهدي داوري مديرعامل سازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران در خصوص تمساح مركز خريدي در غرب 
تهران به فارس گفت: هنوز گزارشي در اين زمينه به سازمان 

آتش نشاني ارايه نشده است. وي ادامه داد: روش نگهداري 
حيوانات توسط سازمان محيط زيست بايد گفته شود، اما 
نگهداري برخي از حيوانات مي تواند باعث خطراتي براي 
شهروندان شود كه از نظر سازمان آتش نشاني كار منطقي 
نيست و اين حيوانات بايد در محيط هاي طبيعي نگهداري 
شوند يا در جاهايي كه استانداردهاي خاص را داشته باشد.  
وي با اشاره به نگهداري برخي از حيوانات توسط شهروندان 
گفت: اينطور حوادث معلوم نيست، اما ما در گذشته گرفتن 
مار را زياد داشته ايم، اما در حال حاضر كم شده است. وي 

از ش��هروندان خواس��ت از نگهداري حيوانات اينچنيني 
خودداري كنند، چرا كه آنان باعث آس��يب به شهروندان 
مي شوند و همچنين شرايط خود حيوان هم خوب نيست.

وي به مزاحمت هايي كه برخي از حيوانات مانند گربه، سگ، 
كالغ و زنبور براي شهروندان داشتند اشاره كرد و گفت: اين 
حيوانات در طبيعت تهران وجود دارند و مساله نگهداري 
آنها با حيواناتي مانند مار، تمساح و... متفاوت است. بهتر 
است شهروندان از نگهداري حيوانات وحشي خودداري 
كنند و آنها را به محل اصلي زندگي ش��ان بازگردانند.وي 

در خصوص گرفتن مار در چند سال اخير گفت: به دليل 
كم ش��دن باغات در تهران، ميزان مار در تهران كم شده 
است. براس��اس اين گزارش، نگهداري حيوانات وحشي 
باعث آسيب رسيدن به شهروندان مي شود. بهتر است كه 
مردم از نگهداري آنها خودداري كنند. در حال حاضر هم 
خبر رس��يده كه در مركز خريدي در غرب تهران تمساح 
نگهداري مي شود، اما آتش نشاني اعالم كرد در اين زمينه 
هنوز گزارشي دريافت نكرده و محيط زيست هم اعالم كرد 

كه موضوع را پيگيري مي كند.



انجمن واردكنن��دگان موبايل اعالم كرده ت��ا زماني كه 
مشخص نشود مبناي ارز براي دريافت تعرفه هاي گمركي 
در س��ال جديد چقدر خواهد بود، هيچ افزايش قيمتي را 
نمي توان پيش بيني كرد. او ضمن اش��اره به اينكه قيمت 
گوشي موبايل در حال حاضر در كمترين ميزان خود طي 
شش ماه گذشته است، اعالم كرد، با تمام اما و اگر هايي كه بر 
سر افزايش قيمت موبايل در سال آينده وجود دارد، افزايش 
قيمت گوشي موبايل در سال آينده زير ۱۰ درصد خواهد 
بود. در عين حال، در ش��رايط فعلي با توجه به تخصيص 
دالر ۲۵ هزار و ۵۰۰ توماني )دالر نيمايي به روز( به تمامي 
واردكنندگان گوشي تلفن همراه، بازار رقابتي شكل گرفته 
و گوشي هاي تلفن همراه با ارز حدود ۲۶ هزارتوماني وارد 
بازار شدند كه منجر به كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي و در برخي 
موارد ۲۰ درصدي گوشي شده و براي كساني كه قصد خريد 
گوشي دارند و در شرايطي كه نمي دانيم در آينده نيز چه 

اتفاقاتي رخ خواهد داد، بهترين زمان براي خريد است.
اصلي ترين عنصر تاثيرگذار روي قيمت كاالهاي وارداتي، 
ارز است. اما بايد قيمت ارز حواله را در نظر گرفت. گوشي 
موبايل هم يكي از اين كاالهاست. زماني كه تخصيص ارز 
براي واردات گوشي تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخي 
به اين مساله انتقاد كردند كه چرا وقتي تخصيص ارز تعلق 
گرفته قيمت گوش��ي تلفن همراه پايين نيامده است؟ 
انجمن واردكنندگان موبايل اعالم كرد دليل اين موضوع 
آن است كه تا زماني كه تامين ارز اتفاق نيفتد و كاال با آن 
ارز تخصيص گرفته، وارد نشود، قيمت ها پايين نمي آيد. 
تا قبل از تخصيص ارز گوشي هاي تلفن همراه با دالر ۳۲ 
هزار توماني وارد شده بود، بنابراين بايد صبر مي كرديم تا 
ارز ۲۶هزار توماني كه بانك مركزي تخصيص داده، تامين 
ش��ود و با ورود كاالهاي جديد، قيمت گوشي هاي تلفن 
همراه پايين بيايد. به همين دليل است كه از حدود ۲۵ روز 
قبل و با تخصيص ارز و كاهش محسوس قيمت دالر، اكنون 
شرايطي ايجاد شده تا در بازار تلفن همراه قيمت ها كاهش 
يابد. از س��وي ديگر، كميس��يون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي پيش��نهاد مصوبه افزايش تعرفه واردات گوشي 
۶۰۰ دالر به باال را مطرح كرده كه هنوز تصويب شدن يا 
نشدن آن مشخص نيست. اما رضا قرباني، عضو هيات مديره 
انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي اعالم كرد 
كه اين مصوبه در صورت تصويب هيچ تاثيري روي قيمت 
گوشي هاي زير ۶۰۰ دالر نخواهد گذاشت. قرباني پيش از 
صحبت درمورد تاثير اين مصوبه در قيمت گوشي موبايل 
اعالم كرد كه اين مصوبه به اشتباه براي گوشي هاي ۶۰۰ 

دالر عنوان شده و در حقيقت صحبت بر سر تغيير تعرفه 
واردات براي گوشي هاي باالي ۵۰۰ يورو است. او توضيح 
داد: از آنجايي كه يورو حدودا ۱.۲ برابر دالر است، مي توان 
گفت گوشي هاي ۶۰۰ دالري اما در واقعيت مصوبه براي 
گوشي هاي باالي ۵۰۰ يورو است. او معتقد است مصوبه 
افزايش تعرفه واردات گوش��ي هاي باالي ۵۰۰ يورويي، 
يقينا در قيمت گوشي هاي ارزان قيمت و زير ۵۰۰ يورو 
هيچ تاثيري نخواهد گذاشت؛ حتي يك هزارم درصد. او 
در خصوص تاثير اين مصوبه روي گوشي هاي باالي ۵۰۰ 
يورو توضيح داد: افزايش قيمت براي گوش��ي هاي باالي 
۵۰۰ يورو به اندازه همان ۶ درصد افزايش تعرفه خواهد بود 
و نه بيشتر. قرباني در تكميل اين مورد اعالم كرد: »اين كه 
بگوييم تعرفه واردات تلفن همراه از ۶ درصد به ۱۲ درصد 
مي رسد، اش��تباه است. به اين دليل كه اصال اين تعرفه از 
ابتدا ۶ درصد نبوده اس��ت. تعرفه واردات تجاري گوشي 
تلفن همراه ۴ درصد عوارض گمركي به عالوه ۱ درصد سود 

بازرگاني است و تعرفه واردات گوشي مسافري، ۴ درصد به 
 عالوه ۲ درصد )۲ برابر سود بازرگاني در مقايسه با واردات 
تجاري( است. به احتمال زياد اين اعدادي كه براي اولين 
بار در اخبار رد و بدل ش��ده، يك سوءتفاهم خبري بوده و 
باعث شده تا باقي رسانه ها به استناد همان خبر، اين اعداد 
را به عنوان مصوبه اعالم كنند. در نهايت بايد صبر كنيم تا 
مشخص شود چه چيزي دقيقا به تصويب مي رسد. عضو 
هيات مديره انجمن واردكنندگان موبايل معتقد اس��ت 
حتي اگر تعرفه واردات افزايش پيدا كند و همچنين منشأ 
ارز وارداتي از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱۵۰۰ تومان يا ۱۷۵۰۰ 
تومان برسد، باز هم افزايش قيمت موبايل زير ۱۰ درصد 

خواهد بود و افزايش قيمت محسوس نيست.

    افزايش قيمت موبايل در سال آينده
زير ۱۰ درصد است

قرباني اع��الم كرد كه به عنوان مديرعامل يك ش��ركت 
توليدكننده تلفن هم��راه در برخي از جلس��ات حضور 
داش��ته و تا آنجايي كه اطالع دارد قرار بر اين اس��ت كه 
تعرفه گمركي تغيير نكند و سود بازرگاني اضافه شود. او 
افزود: اگر اين عدد ۱۲ درصد را مبناي محاسبات در نظر 
بگيريم، و تعرفه ۴ درصد را هم بدون تغيير بگذاريم، پس 
بايد س��ود بازرگاني از يك درصد به ۸ درصد افزايش پيدا 
كند تا تعرفه ۱۲ درصد شود. در اين صورت سود بازرگاني 
از واردات رويه مس��افري به ۱۶ درصد مي رس��د و در كل 
تعرفه واردات مسافري ۲۰ درصد مي شود. از طرف ديگر 
منشأ ارز محاسبات تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني دالر 
۴۲۰۰ توماني است كه دولت پيشنهاد افزايش به ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ توماني داده و كميسيون تلفيق پيشنهاد ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان داده است. پس فعال نمي شود مشخص كرد 
كه چه ميزان و چند درصد افزايش قيمت اتفاق مي افتد. 
چيزي كه مشخص است براي گوشي هاي زير ۵۰۰ يورو 
هيچ اتفاقي نمي افتد و بحث برسر گوشي هاي باالي ۵۰۰ 
يورويي است كه فعال چيزي مشخص نيست و بايد صبر 
كنيم. رييس كميسيون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان 
موبايل، افزايش قيمت گوشي هاي موبايل در سال آينده را 
تاييد كرد اما در مورد ميزان افزايش معتقد است بايد صبر 
كرد تا بعضي چيز ها مشخص شود. قرباني در اين خصوص 
گفت: افزايش قيمت نه تنها موبايل، بلكه همه چيز اتفاق 
مي افتد. اما اينكه موبايل چند درصد گران مي شود هنوز 
مشخص نيست و به اتفاقات چند ماه آينده بستگي دارد. 
اما به صورت كلي حتي اگر تعرفه واردات افزايش پيدا كند 
و همچنين منشأ ارز وارداتي از ۴۲۰۰ تومان به ۱۱۵۰۰ 
تومان يا ۱۷۵۰۰ تومان برسد، باز هم افزايش قيمت موبايل 
زير ۱۰ درصد خواهد بود و افزايش قيمت محسوس نيست.

   پيشنهاد كاهش تعرفه گوشي هاي
كمتر از ۶۰۰ دالر

جالل رش��يدي  كوچي، عضو كميسيون تلفيق مجلس 
ش��وراي اس��المي، به تازگي اعالم كرد كه بر اساس آمار 
۹۵ درصد مردم از گوش��ي  ها و تبلت هاي زير ۶۰۰ دالر و 
۵ درصد از گوشي ها و تبلت هاي باالي ۶۰۰ دالر استفاده 
مي كنند. به همين خاطر پيش��نهاد اين كميسيون اين 

است تا عوارض ورودي گوش��ي ها و تبلت هاي زير ۶۰۰ 
دالر را از ۵ به ۳ درصد كاهش دهند. اين درحالي است كه 
رييس كميسيون تنظيم بازار و عضو هيات مديره انجمن 
واردكنندگان موبايل معتقد است كاهش تعرفه گوشي هاي 
موبايل زير ۵۰۰ يورو غيرممكن است. قرباني در توضيح اين 
مورد اعالم كرد: به هيچ عنوان امكان ندارد كه چنين اتفاقي 
حاصل شود. تعرفه ۴ درصد، كمترين تعرفه تعريف شده 
در كتاب است. هيچ كااليي در گمرك با تعرفه كمتر از ۴ 
درصد وارد نمي شود. تعرفه يك درصد سود بازرگاني هم به 
همين صورت، كمترين تعرفه ممكن تعريف شده در كتاب 
تعرفه است. او افزود: حتي زماني كه براي توليدكنندگان 
درخواست تخفيف در تعرفه داشتيم گفته شد از تعرفه 
۴ درصد كمتر امكان پذير نيس��ت. قرباني اعالم كرد كه 
كميس��يون تلفيق مجلس براي پيشنهاد اين مصوبه، با 
وزارت ارتباطات و فعالين حوزه موبايل كش��ور جلساتي 
را برگزار كرده و آنها در جريان اين اتفاقات قرار گرفته اند. 
موضع انجمن واردكنندگان موبايل به عنوان حامي رسمي 
واردكنندگان اين اس��ت كه با هرنوع افزايش هزينه هاي 

وارداتي و هر نوع ممنوعيت وارداتي مخالف باشند.

     قيمت گوشي به كمترين ميزان
در ۶ ماه گذشته رسيده است

قرباني اعالم ك��رد كاهش ۱۵ ال��ي ۲۰ درصدي قيمت 
در ب��ازار موبايل اتفاق افتاده و قيمت گوش��ي موبايل به 
كمترين ميزان خود در ۶ ماه گذش��ته رسيده است. او در 
اين خصوص توضيح داد: گوش��ي هاي موباي��ل با ارز ۲۶ 
هزار توماني وارد بازار شده و به دليل آنكه بانك مركزي به 
واردكنندگان تخصيص ارز داد، واردات وارد رقابت جدي 
ش��ده و واردكنندگان با آنكه مي توانند تا ۱۵ درصد روي 
واردات سود دريافت كنند اما به دليل رقابت به وجود آمده، 
گوشي هاي واردشده را با س��ود ۲ الي ۳ درصد به فروش 
مي رس��انند. پس االن بهترين زمان براي خريد گوشي 
موبايل است. او افزود: اگر هم در هفته هاي آينده افزايش 
تعرفه واردات قطعي شود، بالفاصله شاهد افزايش قيمت 
موبايل خواهيم بود؛ پس هركسي كه قصد خريد گوشي 
تلفن همراه دارد بهتر است االن كه قيمت موبايل در ۶ ماه 
گذشته به كمترين ميزان خود رسيده اقدام به خريد كند. 
قرباني در خصوص كاهش قيمت ها به چند مدل موجود در 
بازار نيز اشاره كرد و گفت: گوشي هاي اقتصادي تا ۵ ميليون 
تومان، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان كاهش قيمت داشته اند؛ 
براي مثال گوشي شيائومي نوت ۸ با ۶۴ گيگابايت حافظه، 
از ۶ ميليون و ۳۰۰ ه��زار تومان به ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسيده است. گوشي هاي ميان رده هم تا يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان كاهش قيمت داشته است؛ براي مثال 
گوشي شيائومي نوت ۹ پرو با حافظه ۱۲۸ گيگابايتي، از ۹ 
ميليون تومان به ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است. 
گوشي هاي پرچمدار نيز مانند آيفون از ۴ ميليون تومان 
تا ۱۲ ميليون تومان كاهش قيمت داش��تند. براي مثال 
آيفون ۱۲ با حافظه ۲۵۶ گيگابايتي، واردات شركتي، ۴ 
ميليون تومان كاهش قيمت داشته و آيفون ۱۲ پرو مكس 
با حافظه ۵۱۲ گيگابايت، بي��ن ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان 

كاهش قيمت داشته است.
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دفتر رياست جمهوري تركيه 
واتس اپ را تحريم كرد

دفتر رسانه اي رياست جمهوري تركيه اعالم كرد ديگر 
از واتس اپ براي اطالع رس��اني و ارتباط با خبرنگاران 
رسانه ها اس��تفاده نمي كند. به گزارش مهر به نقل از 
الجزيره، با توجه به تغيير سياست هاي حريم شخصي 
واتس اپ و انتقال تمامي اطالعات كاربران اين اپليكيشن 
به فيس بوك، دفتر رسانه اي رياست جمهوري تركيه از 
مهاجرت به اپليكيشن بومي BiP خبر داده كه توسط 
تركسل توليد شده است. بر اساس بيانيه دفتر مذكور، 
اطالع رساني در مورد برنامه هاي دفتر رياست جمهوري 
تركيه از اين پس به طور انحصاري از طريق اپليكيشن 
BiP انجام مي شود كه توسط شركتي به همين نام از 
زيرمجموعه هاي تركس��ل توليد شده است. به دنبال 
تغيير سياست هاي حريم شخصي واتس اپ بسياري 
از كاربران اين اپليكيشن در تركيه با استفاده از هشتگ 
 DeletingWhatsapp# پاك كردن واتس اپ يا
اع��الم كرده اند ديگ��ر از اين برنامه ك��ه تحت تملك 
فيس بوك است، استفاده نخواهند كرد و آن را از روي 
گوشي ها و رايانه هاي خود پاك مي كنند. اپليكيشن 
تركيه اي BiP بعد از اعالم خبر تغيير سياست حريم 
شخصي واتس اپ بسيار محبوب شده و در عرض ۲۴ 
س��اعت بيش از ۱.۲ ميليون نفر آن را در تركيه نصب 
كرده اند. اپليكيشن BiP در سراسر جهان بيش از ۵۳ 

ميليون نفر كاربر دارد. 

احداث ۱۵۰ سايت تلفن همراه 
روستايي در كردستان تداوم دارد 
مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات كردستان گفت: 
در ح��ال حاضر احداث و ارتقاي ۱۵۰ س��ايت تلفن 
همراه روستايي در مناطق مختلف استان در دست 
اجرا است. فردين سعيدي در گفت وگو با ايرنا با بيان 
اينكه احداث سايت هاي تلفن همراه جاده اي نيز در 
دست اجراست، اظهار كرد: از اين ۱۵۰ سايت تلفن 
همراه روستايي، ۱۰۰ سايت آن احداث خواهد شد و 
۵۰ سايت نيز به فناوري ۳G و ۴G ارتقا مي يابد. وي با 
بيان اينكه احداث و راه اندازي اين ۱۰۰ سايت حدود 
چهار ماه طول مي كشد، اضافه كرد: ارتقاي ۲۹ سايت 
توسط ايرانس��ل اجرا خواهد شد و شركت هاي وب 
نيز ۲۱ سايت را به ۳G و ۴G ارتقا مي دهد. مديركل 
ارتباطات و فناوري اطالعات كردستان با بيان اينكه از 
سال گذشته تاكنون ۲۸۶ سايت همراه اول در استان 
ارتقا يافته است، افزود: به دليل كوهستاني و سخت گذر 
بودن اغلب نقاط كردستان، هزينه نصب و راه اندازي 
يك سايت بيش از ۲۰ ميليارد ريال است كه بيشتر 
از ديگر مناطق كشور است. سعيدي، هزينه و سختي 
كار نصب و راه اندازي سايت تلفن همراه در استان را 
هفت برابر ديگر نقاط كشور )استان هاي هموار( اعالم 
كرد و يادآور شد: در طول فعاليت دولت تدبير و اميد 
۳۵۲ سايت روستايي در استان برگردان و به شبكه 
تلفن همراه شركت ارتباطات سيار متصل شده است. 
استان كردستان يك ميليون و ۶۰۳ هزار نفر جمعيت 
دارد و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين استان بيش از 

۷۲ درصد است.

آمادگي سوخت رساني منطقه 
ساري در شرايط افت فشار گاز

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: با ذخيره س��ازي مطلوب در انبارهاي 
نفت منطقه ساري اين ش��ركت در صورت رعايت 
فرآيند درخواست سوخت و خريد به موقع در سامانه، 
مش��كلي براي سوخت رس��اني در زمان افت فشار 
احتمالي گاز نخواهد داش��ت. سبحان رجب پور در 
جلسه كميته بحران با موضوع آمادگي سوخت رساني 
به موقع زمستاني بيان كرد: سرماي زودهنگام كه با 
افت فشار گاز شهري در تعدادي از شهرهاي استان 
همراه بوده اس��ت، با تدابير از پيش تعيين ش��ده و 
هماهنگي با ش��ركت گاز استان و آمادگي منطقه، 
مشكلي در سوخت رساني وجود ندارد. پيش بيني 
و داشتن سناريوهاي الزم به منظور سوخت رساني 
در ش��رايط خاص، از جمله اولويت هايي اس��ت كه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
در دس��تور كار دارد و با برگزاري جلسات بحران و 
مانورهاي ادواري در شهرهاي تابعه، آماده مقابله با 
بحران س��وخت در شرايط اضطراري است. منطقه 
ساري با اقدام به ذخيره سازي به موقع، از عهده وظيفه 
سازماني خود بر خواهد آمد و سوخت مورد نياز مردم 

را تامين مي كند.

كشتي اشتغال زايي »بركت«
در ساحل هرمزگان پهلو گرفت

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام تا پايان امسال 
بي��ش از ۴۰۰۰ ش��غل را در اس��تان هرم��زگان به 
بهره برداري مي رس��اند. معاون توس��عه كارآفريني 
اجتماع محور بنياد بركت گفت: تا پايان س��ال جاري 
۱۳۵۴ طرح اش��تغال زايي اجتماع محور در مناطق 
محروم و روستايي اس��تان هرمزگان به بهره برداري 
مي رسد كه ايجاد ۴۰۶۲ شغل خرد و خانگي را به دنبال 
دارد. مرتضي نيازي خاطرنشان كرد: تا به امروز ۹۶۸ 
طرح با ۲۹۰۴ اش��تغال به بهره برداري كامل رسيده 
و ۳۸۶ طرح ديگر نيز در ش��رف افتتاح است. به گفته 
معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور بنياد بركت، 
شهرهاي بشاگرد، ميناب، قشم و سيريك و ۶۴ روستاي 
استان هرمزگان تخت پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي 
اجتماع مح��ور اين بنياد قرار دارن��د. وي از فعاليت ۸ 
مجري و تسهيل گر بنياد بركت در استان هرمزگان خبر 
داد و گفت: ميزان سرمايه گذاري كل براي راه  اندازي 
طرح هاي اشتغال زايي در مناطق محروم استان ۹۱۰ 
ميليارد ريال است. نيازي در تشريح رسته هاي شغلي 
ايجادشده در مناطق محروم استان هرمزگان بيان 
كرد: بيش از نيمي از كس��ب و كارهاي ايجادشده 
در زمينه مش��اغل فني و خدماتي است و پرورش 
دام سبك، توليدي پوشاك، صنايع دستي، كشت 
گياهان دارويي، صنايع دس��تي و پرورش ش��تر و 
آبزيان به ترتيب بيشترين سهم را از شغل هاي بركت 
در هرمزگان به خود اختصاص مي دهند. ۴۸ درصد 
از كارآفرينان بنياد بركت در استان هرمزگان را زنان 

تشكيل مي دهند.

خبر ويژه

بازديد از انتقال گاز تاسيسات 
تقويت فشار گاز رامسر

با توجه به برودت شديد هوا و افزايش قابل توجه مصرف 
گاز در شمال كشور و نقش كليدي تاسيسات رامسر در 
انتقال و تامين گاز دو استان شمالي مازندران و گلستان، 
مق��دم بيگلريان مدير منطقه به صورت س��رزده از اين 
تاسيسات بازديد به عمل آورد. وي با حضور در تاسيسات 
حياتي رامس��ر از نزديك شرايط و كاركرد تاسيسات را 
مورد بررسي قرار داد و رهنمودهاي الزم را در اين زمينه 
ارايه كرد. بيگلريان با حضور در اتاق كنترل تاسيسات 
رامسر، در حضور همكاران بهره  برداري ضمن قدرداني از 
تالش هاي آنان به دقت عمل و حساسيت بيشتر نسبت 
به شرايط خط در اين برهه تاكيد كرد. مدير منطقه در 
ادامه از سالن توربوكمپرسور و همچنين محل پروژه نصب 
اسكرابر كه در سال آينده در اين تاسيسات اجرا خواهد 
شد، بازديد كرد، در بازديد مدير از تاسيسات رامسر اجراي 
پروژه ريس��ايكل )Recycle( تاسيسات براي بهبود 
قابليت هاي عملياتي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

انجمن واردكنندگان موبايل: قيمت تلفن همراه به پايين ترين حد ۶ ماه اخير رسيده است

فرداي بازار موبايل مشخص نيست

1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : 
PDSF 920S-4BS تعداد يك دستگاه كمپرسور هواي ديزل چرخ دار

525HP توان -
- ظرفيت هوادهي )CFM 900( 25/5 متر مكعب بر دقيقه

- فشار كاري 24/5 بار
اطالعات تكميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.

2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   
3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ-/000ر000ر325 ريال

4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  توانايي مالي، ارائه سوابق كاري 
و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر ظرف 
مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.

 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  ضمنا" 
ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

))فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((
آدرس پايگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها

آدرس: استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 
فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:

شركت ملي نفت ايران
شرکت ملی  مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت دوم

شماره مجوز :  ۱399.۵944 

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
 تأمين كاال ۰7۵/ت ك آج/99



تعادل | سالروز ملي صادرات با حضور دولتي ها براي اولين بار 
در خانه بخش خصوصي برگزار شد. »مصائب صادرات، انتقاد 
از نحوه تصميم گيري ها، ماجراي تصويب دالر ۴۲۰۰ توماني 
وانتقاد از قيمت گذاري دستوري فوالد« از محورهاي مهم اين 
مراسم بود. معاون اول رييس جمهور كه مهمان اين مراسم بود، 
روايت جديدي ا از ماجراي تعيين و تصويب نرخ دالر۴۲۰۰ 
توماني داشت. بنابه اظهارات او، به دليل »محدويت شديد 
ارزي بان��ك مركزي و خبر خ��روج رييس جمهور امريكا از 
برجام« در سال ۹۷ دولت به اتفاق آرا تصميم گرفت نرخ ارز 
ثابت ۴۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغيير كند، اما در مردادماه 
همان سال نرخ ارز به ۴۴۰۰ رسيد. برهمين اساس، در جلسه 
سران سه قوه وبا حضور رييس بانك مركزي سياست ارزي 
اعالم شد كه پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز عضو جلسه بود. درآن جلسه سران اعالم كردند كه نرخ 
ارز ثابت همان ۴۲۰۰ تومان باشد به مرور اصالح شود، حال 
اما همه دولت را مس��وول مي دانند. در بخش ديگري از اين 
مراسم، رييس اتاق ايران با انتقاد آشفتگي هاي بي سابقه در 
تصميم گيري هاي اقتصادي وتجاري، در اظهاراتي عنوان كرد: 
در چند دهه اخير، تجارت خارجي ما دچار يك سردرگمي 
شده و مشخص نيست سياس��ت گذاران ما بر چه مبنايي 
تصميم مي گيرند و چرا فاصله حرف تا عمل اينقدر زياد است. 
او از اينكه خيلي از فعاالن اقتصادي به ناروا خانه نشين شدند؛ 
برخي از آنها به محكمه كشيده شدند، نيز انتقاد و تاكيد كرد 
كه براي اصالح اين رويه بايد محيط را با اعتماد كنيم؛ چراكه 
آينده ما در دست بخش خصوصي است. درعين حال، خواسته 
بخش خصوصي از دولت اين بود كه دشواري هاي به وجود 
آمده در مسير صادرات را برطرف كرده و به بخش خصوصي 

اجازه فعاليت جدي در اين حوزه بدهد.

  انتقاد تند شافعي از آشفتگي ها در تصميم گيري 
بيست وچهارمين مراسم روز ملي صادرات با حضور اسحاق 
جهانگيري معاون اول رياست جمهوري وزير صمت وبا تاخير 

چند ماهه روز گذشته در محل اتاق ايران برگزار شد. 
رييس اتاق ايران در س��الروز ملي صادرات، توسعه صادرات 
را در گروي پشتيباني واقعي از بخش خصوصي عنوان كرد 
و خواستار عملي ش��دن حرف ها در اين حوزه شد. به گفته 
غالمحسين شافعي، ، صادرات به عنوان نوك پيكان توسعه 
توليد و اقتصاد كشورها شناخته شده است. نقش صادرات و 
حضور كشور در بازارهاي جهاني در توسعه فرهنگي و امنيتي 
كشورها نقش بي بديلي دارد. اين يك باور جا افتاده است كه 
اگر كااليي از مرزهاي يك كشور عبور نكند، سربازان آن كشور 

از آن عبور خواهند كرد. 
او ادام��ه داد: حرف هاي زي��ادي در رابطه ب��ا ايجاد عدالت 
اجتماعي، رفاه اجتماعي، بهبود معيشت، اشتغال و ... گفته 
مي شود. اما راه رسيدن به اهداف مدنظر بهبود معيشت مردم 
در سايه توسعه اقتصادي پايدار است و توسعه اقتصادي هم در 
گروي توسعه صادرات است. از طرف ديگر هم توسعه صادرات 
در گروي پشتيباني واقعي از صادركنندگان قرار دارد. بايد 
بپذيريم كه هزينه عقب افتادگي از صادرات را اقشار ضعيف 
جامعه مي پردازند. شافعي با ارايه آمار و ارقامي تصريح كرد: از 
سال 8۴ تا دو سال پيش، آمارها حاكي از كاهش تسهيالت 
بانكي است. بخش خصوصي پرچم ها را برافراشته نگه داشته 
است. اما ظرفيت هايي كه بخش خصوصي در حال حاضر دارد 
بسيار بيش از ظرفيت فعلي است و بايد ظرفيت هاي بالقوه را 

به بالفعل تبديل كنيم. 
ريي��س اتاق ايران با انتقاد از آش��فتگي هاي بي س��ابقه در 
تصميم گيري هاي اقتصادي عنوان كرد: متاسفانه در چند 
دهه اخير، تجارت خارجي ما دچار يك س��ردرگمي شده 
است. متاسفانه مشخص نيس��ت سياست گذاران ما بر چه 
مبنايي تصميم مي گيرند و چرا فاصله حرف تا عمل اينقدر 
زياد است. او ادامه باطرح اين پرسش كه از بخش خصوصي 
در پشت تريبون حرف زده مي شود اما آيا كردارها هم مطابق 
اين گفتارها هست، گفت: ما ادعاي عدالت اجتماعي داريم 
اما آيا در مديريت يك طرفه دولتي اين عدالت اجرا مي شود؟ 
اگر تصميم نابخردانه و سياس��ت ناصواب اعمالي، جمعي 
از ما را به فنا دهد و بهبود معيش��ت مردم را به خطر اندازند، 
چه كسي پاسخگوست؟ اصال مجازاتي براي تصميم گيران 
در كار هس��ت؟ كجا باي��د دادخواهي كنيم؟ چه كس��ي 
پاسخگوي از دست دادن فرصت هاي طاليي است كه ناشي 
از سياست گذاري هاي اشتباه است؟  شافعي تاكيد كرد: خيلي 
از فعاالن اقتصادي به ناروا خانه نشين شدند؛ برخي از آنها به 
محكمه كشيده شدند. براي اصالح اين رويه بايد محيط را با 

اعتماد كنيم. آينده ما در دست بخش خصوصي است.

  ماجراي ارز4200 توماني
در بخش ديگري از اين مراس��م، معاون اول رييس جمهور، 
به انباشته شدن مشكالت و دغدغه ها در حوزه اقتصاد اشاره 
كرد و گفت: بايد عوارض تحريم را از يك سو و پيامدهاي ناشي 
از كرونا را از طرفي ديگر مورد توجه قرار داد. اين دو مس��اله 
عامل تاثيرگذاري بر فعاليتهاي اقتصادي هستند. اما اسحاق 
جهانگيري در ادامه ماجراي دالر ۴۲۰۰ را روايت كرد، اما به 
گونه اي متفاوت. او گفت: برخي از دوستان طوري در مورد 
نرخ ۳ گانه ارز صحبت مي كنند كه انگار براي اولين بار در 
جمهوري اسالمي است كه يك نرخ ارز دستوري تعريف شده 
است و اين كار سابقه نداشته است؛ در 8 سال دولت موسوي 
نرخ ارز دستوري ۷ تومان بود و نرخ آزاد ۲۰ برابر ۱۴۰ تومان 
بود. در دولت هاشمي بعد از يك دوره ارز ۶۰ تومان و 8۰ تومان 
و بازار آزاد نرخ ديگري بود و بعد از مدتي نرخ را آزاد كردند و 
بعد بهم خورد و نرخ شد ۱۷۵ تومان دستوري و دستوري ۳۰۰ 
تومان و يك نرخ هم آزاد بود و در دولت خاتمي هم با اين سه 
نرخ ارز مواجه بوديم تا سال 8۰ كه وزير صنايع بوديم تالش 
كرديم صادراتي ۳۰۰ تومان را لغو كنيم و ۱۷۵ تومان تا سال 
8۱ وجود داشت كه بعد تك نرخي شد. او در ادامه گفت: دولت 
احمدي نژاد هم يك نرخ ۱,۲۲۴ تومان و يك نرخ ۲۴۷۷ و آزاد 
هم بيش از سه هزار تومان بود و در شهريور كه دولت يازدهم 
فعاليتش را شروع كرد، با اينكه بسياري مي گفتند تند حركت 
نكنيد اولين كار ما اين بود كه آن ۱,۲۲۴ تومان را برداشتيم و 
دو نرخ تعيين كنيم و دو تا نرخ ارز را به نرخ يكسان و با فاصله 
۱۰ تا ۱۵ درصد برسانيم. جهانگيري در ادامه روايت ارزي خود 
عنوان كرد: در جنگ اقتصادي واقعاً شرايطي شده بود كه فكر 
مي شد مي خواهند اقتصاد كشور را در ارديبهشت ماه بپاشند 
و همه اخباري كه از دستگاه هاي اطالعاتي به ما مي رسيد اين 
بود كه اقداماتي براي اين كارها انجام داده بودند؛ لذا مهم ترين 
كار بانك مركزي در آن موقع تزريق اسكناس در بازار بود و 
اين مهم ترين اقدام بانك مركزي بود. او همچنين به اين نكته 
اشاره كرد كه، در سال قبل از آن گاهي اوقات بانك مركزي 
در روز ۱۵۰ ميليون دخالت در بازار مي كرد؛ اما موجودي ما 
در بانك مركزي كه حتي االن هم مي ترسم كه آن را بيان كنم 
محدود بود. در چنين شرايطي بود كه اعالم كردند كه ترامپ 
مي خواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصميم 
گرفت نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ نباشد و بر اساس تورم تغيير كند و 
لذا در مرداد ماه نرخ به ۴۴۰۰ رسيد و در مرداد ماه در جلسه 
سران سه قوه با حضور رييس كل بانك مركزي سياست ارزي 
اعالم شد كه آقاي پورابراهيمي نيز عضو جلسه بود و لذا در 
آن جلسه سران اعالم كردند كه نرخ ارز ثابت همان ۴,۲۰۰ 
تومان باشد. جهانگيري افزود: : حاال همه مي گويند كه فالني 
اين كار را انجام داده است، در حالي كه مواضع ما در مسائل 
اقتصادي روشن است. در همين سال ۹8 ميزان تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني ۱۵ ميليارد دالر بود چه كسي ايستاد كه 
اين عدد بدون تنش به 8 ميليارد دالر تقليل يابد؟ همچنين 
به گفته جهانگيري، در طول سه س��ال گذشته حدود ۵۰ 
ميليارد دالر صادرات نفت داش��تيم. اين رقم سال قبل به 8 

ميليارد دالر رسيد و امسال كمتر هم شد، بالغ بر 8۵ ميليون 
تن كاال صادرات اتفاق افتاد؛ اين اقتصاد را بخش خصوصي 
اداره كرده اس��ت تا آنجا كه نياز به دارو، تجهيزات پزشكي، 
كاالهاي اساسي را تأمين كردند. معاون اول رييس جمهور 
با بيان اين مطلب كه در ۹ ماهه سال جاري ۲۵ ميليارد دالر 
صادرات داشتيم و امكان دارد تا پايان سال به ۳۵ ميليارد دالر 
ارتقا پيدا كند اما همين ميزان نيز درخور ظرفيت هاي موجود 
نيست. جهانگيري همچنين گفت: درباره پيمان سپاري ارزي 
نيز اتاق ايران و بانك مركزي با هم گفت وگو و توافق كنند و 
جهت گيري ها به سمت صادرات باشد. او توجه به ظرفيت 
كشورهاي همسايه براي توسعه صادرات را مورد توجه قرار 
داد و گفت: به باور من اش��تباه است كه نهادهاي نظامي در 
حوزه هاي پيمانكاري ورود كنند؛ اجازه دهيم تا حد ممكن 

پيمانكاران خصوصي وارد اين عرصه شوند.

  رانت ۱2 هزار ميلياردي فوالد با دخالت دولت!
در ادامه مراس��م، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، از 
نامشخص بودن وضعيت تعهدات سال ۹۷ و ۹8 و عدم اجراي 
تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مبني بر رفع تعهد 
ارزي را از مهم ترين مشكالت اين حوزه دانست. طبق گفته 
محمدرضا پورابراهيمي، گلوگاه اصلي در زمينه تجارت بانك 
مركزي است و اگر حوزه بانك مركزي را در كشور مديريت 
نكنيم انتظار براي جهش صادرات محقق نخواهد شد.نمونه 
آن نيز اقدامات اخير است. براساس آمار حدود ۵۰ درصد از 
8 ميليارد دالر مواد اوليه گمركات در مدت اخير از گمركات 
كشور ترخيص شده است و به فعاليت چرخه اقتصادي كشور 
كمك كرد. پورابراهيمي به تعيين مبناي تكليف تس��ويه 
ارزي اشاره كرد و گفت: اگر مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص 
نشود و اگر نرخ تس��ويه صادراتي كه بايد براساس نيمايي 
باشد يا نه، مشخص نشود، بار ديگر مشكالتي پيش خواهد 
آمد. بايد اين مكانيزم مشخص شود. او در رابطه با مشكالت 
حوزه فوالد به اين نكته اشاره كرد كه، نبايد جلوي صادرات را 
با رفتار غيرمنطقي بگيريم. نبايد قيمت گذاري دستوري در 
بورس كاال اجرايي شود؛ در اين قيمت گذاري ۱۲ هزار ميليارد 
تومان رانت در اقتصاد توزيع شده است؛ شركت هاي توليدي 
از اين رانت محروم شده و وضعيت مردم و مصرف كننده هم 
مشخص است. در ادامه عزت اهلل اكبري، رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس به برخي مشكالت حوزه صادرات 
اشاره كرد و خواستار توجه بيشتر به راه هاي ترانزيتي اطراف 
ايران شد تا با س��رمايه گذاري روي آنها، روند توسعه كشور 

تسريع شود.

  موافق قيمت گذاري دستوري در فوالد نيستم
در بخ��ش ديگري از اين مراس��م، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: فرصت براي چابك س��ازي و كوچك سازي 
اين وزارتخانه پير كوتاه بود. هرچند قدم هايي در اين حوزه 
برداشتيم اما همچنان كارهاي زيادي بايد صورت بگيرد. 
عليرضا رزم حسيني، نسبت به اجراي سامانه جامع تجارت 

و نتايج حاص��ل از آن ابراز اميدواري كرد و گفت: طبق آمار 
موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزايش 
يافته همچنين از زمان آغاز به كار سامانه جامع تجارت تا به 
امروز ۱۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر پرونده ثبت شده و از اين 
ميزان ۳ ميليارد دالر ثبت سفارش نهايي صورت گرفته است. 
رزم حسيني به اقدامات و رويكرد اين وزارتخانه نيز اشاره و 
تاكيد كرد: تا امروز از صدور بخشنامه هاي يك شبه جلوگيري 
كرديم و شفافيت و  اطالع رساني به موقع را در اولويت كاري 
خود قرار داده ايم. از س��وي ديگر حذف امضاهاي طاليي و 
امتيازات ويژه را دنبال مي كنيم. بر اساس اظهارات او، در اين 
مدت منع صادراتي اتفاق نيفتاده و برخي بخشنامه هايي هم 
كه از قبل وجود دارد بايد در ستاد اقتصادي مطرح و درباره 
آنه��ا نظر داد. وزير صمت درب��اره موضوع فوالد نيز قيمت 
گذاري دولتي را اقدامي نادرست خواند و گفت: بخشنامه اي 
در زمان سرپرس��ت قبلي وزارت صمت به ستاد اقتصادي 
دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال مي كنيم، 
اما وزارتخانه به هيچ وجه موافق قيمت گذاري نيست حتي 
همين رويك��رد را درباره ارز هم مدنظ��ر دارد. درباره فوالد 
شيوه نامه اي تهيه و در آن كف قيمتي فوالد براي عرضه در 
بورس تعيين شده، كه سقفي هم ندارد. در كل دنيا، بورس 
به همين شيوه كار مي كند. رييس سازمان توسعه تجارت 
نيز خبر از آغاز مذاكرات جديدي در زمينه  تجارت آزاد با د 
و كش��ور خبر داد كه در يك سوي آن ايران و در سوي ديگر 
كشور پاكستان و صربستان قرار دارند و از سوي ديگر مذاكره 

براي تجارت آزاد با اوراسيا نيز ادامه داشته است.

  درخواست صادر كنندگان
در بخش ديگري از اين مراسم، حميدرضا عليپور، مديرعامل 
شركت توليد مواد اوليه داروپخش )تماد( ضمن تاكيد بر باال 
بودن كيفيت داروهاي ايراني، محدوديت هاي صادراتي را به 
عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي صادركنندگان عنوان كرد. 
او همچنين خواستار ارايه تسهيالت از منابع صندوق توسعه 
ملي براي اصالح و همچنين ايجاد خطوط توليد دارويي جديد 
در كشور شد. همچنين براساس گفته هاي ابراهيم جميلي، 
مديرعامل ش��ركت صنايع روي ايرانيان، ايج��اد اورژانس 
صادرات براي رفع سريع مشكالت و فرماندهي واحد اين حوزه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. اين فعال اقتصادي از مسووالن 
كشور درخواست كرد كه بازار و اقتصاد را متهم نكنند چراكه 
بازار نيازمند آرامش است. او در پايان بر ضرورت رفع مشكل 
ورود موقت ها و تقويت ناوگان حمل و نقل تاكيد كرد. درپايان 
اين مراسم، ۵۶ صادركننده برتر سال ۱۳۹8 با اهداي تنديس 
و لوح مورد تقدير قرار گرفتند. از ميان ۵۶ صادركننده برتر، 
به يك ش��ركت مدال افتخار صادرات، به 8 شركت تنديس 
صادركننده ممتاز ملي و به ۴۷ شركت تنديس صادركننده 
نمونه ملي اهدا ش��د. از بين منتخبان، ۱۰ شركت در حوزه 
صادرات صنايع غذايي، ۷ شركت در حوزه صادرات خدمات 
فني و مهندسي و ۳۹ شركت در حوزه صادرات محصوالت 

صنعتي و معدني هستند.

اخبار مهم
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ثباتي كه فعال در بازار موبايل 
حاكم است

 قيمت ارز پايين آمد، موبايلي با قيمت كاهشي ارز از 
گمركات ترخيص نشد كه قيمت موبايل هم هم زمان 
كاهش پيدا كند. موبايل هايي كه تخصيص ارز گرفتند، 
در هفته گذشته تازه ارزشان تامين شد و وارد بازار شدند 
و قاعدتا روند كاهش قيمت موبايل را بايد در اواخر هفته 
گذشته و اوايل اين هفته شاهد بوديم كه اين اتفاق هم 
افتاد. از طرفي تخصيص ارز زيادي داده شد و خيلي از 
شركت ها توانستند براي ثبت سفارششان تخصيص 
بگيرند و ارزشان را تامين كنند و در اين دو هفته اخير، 
كاال وارد كشور كنند كه اشباع كاال در بازار موبايل باعث 
شد خيلي از شركت ها حتي با سود دو درصد و نهايتا تا 
چهار درصد كاالهايشان را بفروشند و در بعضي مدل ها 
حتي سود هم گرفته نمي شود براي اينكه بازرگانان 
مي خواهند كااليشان را زودتر بفروشند تا بتوانند باز 
هم ثبت سفارش انجام دهند و كاال وارد كشور كنند. 
همين فضاي رقابتي كه ايجاد شده، باعث شده كه سود 
بازرگانان به حداقل ممكن برسد و از طرفي در شرايطي 
كه وقتي كاال در بازار كم بود، واسطه داللي ايجاد شده 
بود، اكنون ديگر اين دالل ها هم حضور ندارند و قيمت 
كاال با حداقل سود ممكن به دست فروشنده و درنهايت 
به دست مصرف كننده برسد. به همين خاطر است كه 
امروز با گذشت يك ماه، با روند كاهشي قيمت موبايل 
روبرو شديم. با وجود اين، بايد توجه داشت كه وضعيت 
آينده خيلي مبهم است، به اين خاطر كه معلوم نيست 
قيمت ارز به چه ترتيبي پيش برود، كاهش��ي باشد يا 
افزايشي، معلوم نيست در آينده هم همين طور كه در 
يك ماه گذشته به شركت ها تخصيص ارز دادند، همين 
تخصيص را بدهند، معلوم نيست كه قوانين و مقررات 
خلق الساعه اي كه در حوزه بازرگاني گرفته مي شود، 
در ماه هاي آينده چه تاثيراتي در روند واردات كش��ور 
بگذارد. چون اين موارد مشخص نيست، نمي توان واضح 
درباره آينده صحبت كرد، اما مي توان اميدوار بود كه اگر 
روند كاهشي قيمت ارز را شاهد باشيم، اگر موانعي كه 
بر سر واردكنندگان مانند محدوديت هاي ثبت سابقه 
برطرف شود، اگر تخصيص ها به موقع، منظم و پايدار 
باش��د، اينطور نباشد كه يك ماه تخصيص ارز ندهند 
و بعد ي��ك ماه ناگهان همه تخصيص ها را با هم انجام 
دهند، چون اين يكي از مواردي است كه باعث مي شود 
هم بازرگان متضرر شوند و هم مردم آسيب ببينند و هم 
كسبه اي كه كاال را به مردم مي رسانند، متضرر شوند. 
اگر اين روند پايدار و مستمر باشد و موانع برطرف شود، 
مي توانيم انتظار داشته باشيم در آينده هم روند كاهشي 
را داشته باشيم. اما اگر اتفاقات قريب الوقوعي كه هميشه 
شاهدشان هستيم رخ دهد، هيچ چيز مشخص نيست 
و معلوم نمي ش��ود كه فرداي بازار موبايل چه اتفاقي 

رخ مي دهد.

نجات صنعت هوايي وظيفه 
همگاني است

سوي مسووالن مد نظر قرار گيرد. مطالبات شهرداري ها از 
شركت هاي هواپيمايي نيز مي بايست بر اساس قانون باشد. 
اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداري ها بر اساس مواد ٤٦ 
و ٤٧ قانون شهرداري ها مي بايست فقط به صورت موردي 
و در فرودگاه هاي محل نشست و برخاست هواپيما صورت 
گيرد. ايرالين ها نيز مي بايست مقهور قانون بوده و در برابر 
اقدامات احتمالي خارج از قانون توس��ط قواي حاكميتي 
مراتب تظلم خواهي خود را به مراجع صالح همچون سازمان 
بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، محاكم دادگستري 
و ... اعالم دارند. رويكرد دولت و قواي حاكميتي در سال هاي 
اخير در راستاي تداوم و بقاي صنعت هوانوردي بوده است. 
تحميل هزينه هاي پيش بيني نش��ده نظير تامين مواد و 
منابع انساني براي ضدعفوني و گندزدايي هاي مكرر روزانه 
ترمينال ها و ساختمان هاي اداري توسط فرودگاه ها و ارايه 
اجباري بس��ته هاي محتوي اقالم بهداشتي به مسافران 
توسط شركت هاي هواپيمايي، عالوه بر كاهش درآمدهاي 
ناشي از كاهش س��فرهاي هوايي، مقاومت و بقاي حمل و 
نقل هوايي كشور را كه دهه ها در اثر تحريم هاي بين المللي 
روز به روز ضعيف تر و شكننده تر شده است  بسيار سخت تر 
از گذشته كرده است. قانونگذار در چند قانون برنامه توسعه 
اخير در بخش حمل و نقل معافيت هاي قابل توجهي را براي 
شركت هاي هواپيمايي و گردش چرخ اين صنعت قائل شده 
است كه اين مهم نيازمند توسعه و تعميم است. نجات اين 
صنعت از بحران فعلي وظيفه همگاني است و نبايد هزينه 
ايرالين ها از محل افزايش بي رويه نرخ بليت هواپيما تامين 
شود، تمس��ك به قانون منقضي پنجم برنامه توسعه براي 
آزادسازي نرخ بليت هواپيما و النهايه تامين مالي شركت هاي 
هواپيمايي از جيب مردم خارج از قانون و واجد اثر قهقرايي 
است. افزايش بي رويه نرخ بليت كاهش چشمگير مسافرت 
هوايي را در پيش خواهد داشت كه در درازمدت مي تواند از 

اسباب توقف چرخه هوانوردي غيرنظامي گردد.

 مدال افتخار ملي صادرات
 به ذوب آهن اصفهان رسيد

 در آيين تجليل از صادركنندگان كشوري، ذوب آهن اصفهان 
به عنوان تنها مدال آور ملي صادركنندگان س��ال ۱۳۹۹ 
)باالترين نشان صادرات كشور( انتخاب و منصور يزدي زاده 
مديرعامل اين شركت، لوح و تنديس ويژه اين مراسم را از 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور و عليرضا رزم 
حس��يني وزير صنعت معدن و تجارت ۲۲ دي ماه در اتاق 
بازرگاني صنايع و معادن كش��اورزي ايران دريافت نمود.  
منصور يزدي زاده در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تبريك 
كسب اين توفيق ارزشمند به تمامي تالشگران ذوب آهن 
و مجموعه فوالد كشور، عوامل انتخاب اين شركت را بدين 
شرح بيان نمود:   تداوم رشد صادرات، افزايش تعداد بازارهاي 
هدف صادراتي، افزايش ص��ادرات محصوالت فوالدي به 
كشورهاي منطقه، آفريقايي، آسياي جنوب شرقي، حفظ 
كيفيت برتر محصوالت، برگش��ت بالغ بر ۱۰۰درصد ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، ثبت جهاني 
 ESCO، . ZOBESCO برند و لوگوي ذوب آهن اصفهان
مديرعامل ذوب آهن با اش��اره به رش��د توليد محصوالت 
ساختماني در كشور گفت: ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده 
را مد نظر دارد كه شامل توليد محصوالت صنعتي جديد از 
جمله توليد ريل ملي و توسعه شبكه ريلي كشور و همچنين 
توس��عه بازارهاي صادراتي اس��ت كه تمامي تالش��گران 
ذوب آهن در دستيابي به اين دو هدف، نقش آفرين اصلي 
هستند و در حال حاضر نيز صادرات ريل كه تا سال گذشته 
واردكننده آن بوديم آغاز شده است. وي در خصوص موانع 
توسعه صادرات گفت: در اين خصوص با چالش هايي مواجه 
هستيم كه مربوط به تحريم هاي ظالمانه استكبار و بعضا نيز 
برخي مشكالت داخلي هستيم كه به لطف خدا اميد است با 
همت و همدلي همه مسووالن اين موانع برطرف گردد و رشد 
و شكوفايي اقتصادي و اقتدار بيش از پيش ايران اسالمي را در 
عرصه هاي جهاني شاهد باشيم . اين شركت تاكنون هفت 
بار در سال هاي ۱۳8۰- ۱۳8۵- ۱۳88- ۱۳۹۱- ۱۳۹۲- 
۱۳۹۵-۱۳۹۷صادركننده نمونه ملي كشور و در سال ۱۳۹۳ 

نيز صادركننده ممتاز كشور شده بود.

عدم رشد شارپي درآينده
ورود بازارگردان ها، برگزاري جلسات در بورس تحت عنوان 
اينكه كمك حقوقي ها، تزريق نقدينگ��ي و... اغلب داراي 
توجيه نبود و دليل اين عدم توجيه اين است كه اگر با وضعيت 
غير مترقبه و مخالف مولفه هاي اثرگذار اقتصادي و يا اقتصاد 
كل كشور ما اينچنين وضعيتي پيش آمده بود وبه صورت 
گذرا بله، تشكيل جلسات با حقوقي ها، صندوق ها و... تهيه 
و تدارك حمايت از بازار را توجيه مي كرد اما در حال حاضر 
و در وضعيت پيش آمده بازار تزريق نقدينگي به جز افزايش 
نسبت هاي P/E نتيجه اي ديگر در بازار ندارد و اين نقدينگي 
به صورت گذار و موقت، صرفا محركي براي فروش��ندگان 
است. اين بدان معناست كه فروشندگان بالقوه سهام با تزريق 
نقدينگي به فروش سهام تشويق مي شوند. اين كار توجيه 
خاصي ندارد و شايد به مرور زمان دوره گذار در رابطه با توسعه 
و تعالي فرهنگ سرمايه گذاري و بازارسرمايه را آرام آرام تجربه 
مي كنيم. بخشي از اين تجربه ناخواسته و متاسفانه با زيان 
برخي از سهامداران همراه شد و بخشي ديگر نيز اين است كه 
سرمايه گذاري در بازار به صورت تخصصي انجام مي شود و هر 
فردي به صورت رندوم و دلخواه نمي تواند در بازار به خريد و 
فروش سهام بپردازد.  همچنين در حوزه حرفه اي با اخباري 
كه پايه و اساسي ندارند رفتارهاي هيجاني شكل نمي گيرد 
و اط��الع از نارضايتي برخي س��هامداران، افراد حرفه اي را 
خطاب قرار مي دهد كه بورس بازدهي خوبي نداشته است. 
شناسايي و رصد و پيگيري انتخاب سهام براي افراد حرفه اي 
به صورت يدي در ده سال پيش امكان پذير بود و پاي تابلوها 
مي ايستادند و شخصا سهم هايي را برمي گزيدند ولي امروز 
به صورت رباتيك و الگوريتمي توسط سامانه هاي مخصوص 
پيش مي روند و از كنترل يك ش��خص خارج است. انتظار 
رشد شارپي در بازار سهام تا پايان سال دور از انتظار است و 
نمي توانيم اين تصور را در بازار توجيه كنيم. به جز وارد شدن 
برخي از مسائل كه به عنوان محرك اصلي بتواند تقاضا و يا 
جذابيت را به صورت مضاعف افزايش دهد انتظار ديگري جز 

سكون در بازار نخواهيم داشت.

معاون اول رييس جمهور در مراسم روز ملي صادرات روايت كرد

 رييس اتاق ايران از آشفتگي هاي بي سابقه در روند تصميم گيري ها انتقاد كرد
ابقاي  دالر ۴۲۰۰  با تفاهم  سران  قوا 

جاي خالي سياست صنعتي
 بنگاه ها و تصميمات سياستگذاران و در راس همه دولت در 
افزايش يا كاهش دارايي هاي اين مجموعه تاثير بسيار دارد. 
اكنون ديگر دولت نمي تواند به عنوان مالك مطلق هر تصميمي 
خواست براي راهبري و هدايت اين بنگاه ها بگيرد و خيل عظيم 
سهامداران اين بنگاه ها را كه مردم كوچه و بازارند را به حساب 
نياورد كه البته هنوز متاسفانه چنين مي كند و با اين رفتار خود 

سرمايه اجتماعي بسياري را از دست مي دهد. 
 متاس��فانه در ماه هاي اخير ش��اهد بوده ايم ك��ه نهادهاي 
سياس��تگذار و متولي بنگاه هاي صنعتي در وزارت صمت، 
كار و تامين اجتماعي و اقتصاد و... بنابر شرايط روز و ساليق 
وزرا و معاونان و مديران تصميماتي را اتخاذ مي كنند كه به 
 شدت بر قيمت محصوالت صنعتي تاثير گذاشته و بنگاه هاي 
توليد كننده اين محصوالت را در بازار سرمايه با مشكالت بسيار 
مواجه كرده اند.  در نگاه اول تقصيري متوجه اين مسووالن 
دولتي و شركت هاي شبه دولتي نيست. چرا كه به هر حال با 
بي ثباتي هاي شديد حاكم بر فضاي اقتصادي سياسي كشور 
و شدت گيري تحريم ها و وقوع انواع كمبودها يا مازادها هر 

مسوولي ناچار به اتخاذ تصميم اس��ت و لذا...   اما اگر قدري 
عميق تر نگاه كنيم بس��ياري از اين معضالت و مشكالت و 
بن بست هاي لحظه اي در صورت وجود علم و دانش اقتصادي 
بي معنا مي بود و اصوال مي توانست و هنوز هم مي تواند واقع 
نشوند. اينكه متاسفانه پس از چند دهه حكم و مصوبه قانوني 
هنوز تكليف »سياس��ت صنعتي« در كشورمان مشخص 
نيست و اين وزير يا معاون وزارتخانه است كه بسته به سليقه و 
عالقه و درك شخصي يا حداكثر چند مدير و كارشناس خود 
تصميماتي بس خطير و سرنوشت ساز مي گيرد قابل درك و 
فهم نيس��ت!  چند دهه است كه قرار بوده استراتژي توسعه 
صنعتي، سياست صنعتي، سند بخش صنعت و... تدوين و 
تصويب و مبناي تصميم گيري ها باشد؛ متاسفانه نه اينكه 
چنين نشده است بلكه هر روز و ساعت با صدور دستورات و 
اتخاذ تصميمات جزيره اي و سليقه اي گره تدبير نظام صنعت 
پيچيده و پيچيده تر شده است. به نحوي كه اكنون تعريف 
وضعيت موجود صنعت و هر يك از رشته هاي صنعتي كاري 
بس دشوار و شايد نشدني است. چرا كه هيچ چيز ديگر سر 

جاي خود نيست و هر بخش و رشته صنعتي با انبوه مشكالت 
و چالش ها و متوليان و بازيگراني مواجه است كه در دهه هاي 
قبل و به خصوص قبل سياست هاي اصل ۴۴ و هدفمندي 
يارانه ها و... با آنها مواجه نبوده است.  اما به هر ترتيب چاره اي 
جز تغيير اين وضعيت و ايجاد مالك و معيار غير شخصي براي 
تصميم گيري ها نيس��ت و اين جز از طريق تعريف و تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي و در ادامه آن سياست صنعتي ممكن 
نيست.  در اين راهبرد و سياست صنعتي بايد تكليف حقوق 
مالكيت و حاكميت قانون و ثبات قراردادها و فضاي كسب 
و كار، تصدي گري هاي دولت و وجود بنگاه هاي شبه دولتي 
و نحوه تامين مالي و جذب س��رمايه هاي داخلي و خارجي 
و... مشخص شود.  اعالم سياس��ت »جايگزيني واردات« به 
عنوان الگوي توسعه صنعتي كش��ور يا ساير اقدامات نظير 
»تقويت داخلي سازي در صنايع استراتژيك«، »كاهش نياز 
به شركاي خارجي و ارزبري صنعت«، »رشد فناوري صنايع 
داخلي از محل توليد كاالها و قطعات راهبردي«، »پرهيز از 
اتالف منابع بانكي در صنايع اشباع« و... كه اخبار آن هر روز 

در رسانه ها منتشر مي شود و فضاي توليد و صنعت را مبهم و 
غبارآلود مي كند، مشخص نيست از دل كدام مطالعه و بررسي 
و پژوهش علمي و كارشناسي استخراج شده و متكي به كدام 
تجربه جهاني و نمونه و مصداق موفق است؟!  جهت گيري هايي 
كه با رفتن جناب وزير و معاون و سكانداري وزير و معاون ديگر 
و تغيير فضاي سياسي و گشايش در درآمدهاي نفتي مي تواند 
به يك باره دود شود و به هوا برود و انبوه بنگاه هاي بحران زده 
و س��هامداران بالزده و مصرف كننده بينوا را از خود بر جاي 
مي گذارد. فقدان سياس��تي كه خود را در قالب اين عبارات 
باز مي كند: »از بخش خصوصي مي خواهم كه اين اتفاقات 
را دائم��ي تلقي نكنند؛ به محض اينكه از اين ش��رايط عبور 
كنيم همه اين سياست ها كه مختص اين دوران بوده اصالح 
خواهد شد.« )معاون اول رييس جمهوري- ۹۹/۱۰/۲۰(   چرا 
دستگاه هاي متولي برنامه و اقتصاد و صنعت و... به وظيفه ذاتي 
و قانوني خود يعني تدوين سياست ها در قالبي ميان و بلندمدت 
و راهبردي عمل نمي كنند و كار را به سليقه وزير و مدير دولتي 

و صاحبان بنگاه هاي عظيم شبه دولتي وا مي گذارند؛ چرا؟!

ادامه از صفحه اول

افزايش توليد شمش آلومينيوم 
طي ۹ ماه امسال

ايسنا |طبق آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت 
ميزان توليد شمش خالص آلومينيوم طي مدت ۹ 
ماهه س��ال جاري به بيش از ۳۰۰ هزار تن رسيده 
كه در مقايسه با ميزان توليد اين محصول معدني 
در مدت مش��ابه سال گذشته، رش��د ۵۱ درصد را 
ثبت كرده است.  براساس جداول آماري،   از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان آذرماه ميزان توليد ش��مش 
آلومينيوم به ۳۰8 هزار تن رسيده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته افزايش ۵۱.۲ درصدي را 
نشان مي دهد؛ چراكه ميزان توليد شمش خالص 
آلومينيوم طي ۹ ماه ابتدايي سال گذشته ۲۰۳.8 
هزار تن ثبت ش��ده بود. همچني��ن مجموع آمار 
عملكرد كارخانه هاي توليد شمش خالص آلومينيوم 
در ايرالكو)اراك(، المهدي ۱ و ۲ )المهدي و هرمزال( 
بندرعباس، سالكو )المرد - فارس( و آلوميناي ايران 
)جاجرم - خراسان شمالي( در آذرماه امسال به ۳8 
هزار و ۷۷۴ رسيده كه نسبت به آذر ماه ۱۳۹8، رشد 
۵۵ درصدي را رقم زده است. طبق جداول آماري، از 
ابتداي فروردين تا پايان آذرماه امسال ۱۷۵.۳ هزار 
تن پودر آلومينا در مجموعه آلوميناي ايران توليد 
شده اس��ت كه در مقايسه با ۱۷۲.۱ هزار تن توليد 
ش��ده ماحصل عملكرد ۹ ماهه ۱۳۹8، رش��د ۱.8 
درصدي را نشان مي دهد. ميزان توليد پودر آلومينا 
در آذرماه امس��ال نيز به ۱8 هزار و ۳۳۴ تن رسيده 
كه در مقايسه با همين ماه در سال گذشته افت دو 

درصدي داشته است.

رشد ۱۹ درصدي توليد تاير
ايرنا | سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران 
با اشاره به رش��د ۱۹ درصدي توليد تاير در كشور، 
گفت: باتوجه به پيش بيني ركوردشكني در توليد 
تاير سواري تا پايان سال و مازاد توليد در اين بخش، 
انتظ��ار م��ي رود وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
با ص��ادرات تاير خودروهاي شاس��ي بلند و كراس 
آوور موافق��ت كند. مصطفي تنها، اف��زود: با وجود 
همه محدوديت ها و مشكالت به ويژه تحريم ها، اما 
شركت هاي تايرسازي تاكنون عملكردي چشمگير 
داشته و در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل رشد 
بيش��تر از ۱۹ درصدي در توليد به ثبت رساندند. 
وي بيان داش��ت: پيش بيني مي ش��ود در چند ماه 
باقي مانده تا پايان سال نيز اين روند خوب حفظ شده 
و بين ۲۲ تا ۲۳ ميليون حلقه تاير سواري در كشور 
توليد شود كه بيش از ميزان نياز خواهد بود اين مقام 
صنفي خاطرنش��ان كرد: با وجود ممنوعيت هاي 
صادراتي، اما تايرسازان انتظار دارند تا دست كم اجازه 
صادرات تايرهاي بزرگ )تاير خودروهاي شاسي بلند 
و كرآس اوور( داده شود تا انگيزه اي براي كارخانجات 

به منظور توسعه تحقيقات و ارتقاي فناوري باشد.
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چهرهروز

مرگ ناگهاني يك نوازنده جوان
 پوري��اجوانمي��ري)نوازن��دهومدرسجوانموس��يقي(صبحروزيكش��نبه،بيس��تويكمديم��اهبهدلي��لعارضهقلبي
دارفانيراوداعگفت.وحيدتاج-خواننده-باانتشارعكسيازپورياجوانميريدرصفحهاينستاگرامخودخبردرگذشتاورا
اعالمكردونوش��ت:»درختغمبهجونمكردهريشه،بهدرگاهخدانالمهميشه/رفيقانقدريكديگربدانيد،اجلسنگاست
وآدممثلشيشه.دوستوهمكارعزيزمپورياجوانميريآسمانيشد.«زندهيادپورياجوانميريمتولدسال۱۳۵۴ونوازنده
ومدرسويولنبودوازمحضراس��تادانيچوناكبرايزدي،محمودمرآتي،عليتجويدي،جوادلشگري،محسنتويسركاني،

فريدعمرانوحسيندهلويبهرهبردهبود.

رويداد

مديركلحفاظتمحيطزيستاستانتهران،استقرار
نامطلوبصنايع،ترددخودروهايفرسوده،ديزليو
موتورس��يكلتهاراازمهمترينداليلآلودگيهوا
برشمرد.همزمانباافزايشغلظتآاليندههايهواو
پايداريجويدرتهرانوبهمنظوركنترلونظارت
برهرگونهتخلفزيستمحيطي،عصرروزگذشته
گشتوپايششبانهمحيطزيستاستانتهراناز
صنايعوواحدهايدارايپتانس��يلآلودگيهوا،با
حضورس��عيدمحموديمديركلحفاظتمحيط
زيستاس��تانتهراناجراش��دوتانيمههايشب
ادامهداش��ت.محموديدرحاش��يهبرنامهگشتو
پايشصنايعاستانبااشارهبهاينكهدرفصولسرد
سالكهسطحزمينسردش��دهوشرايطوارونگي
دمااتفاقميافتد،شاهدانباشتآاليندههابهدليل
عدمحركاتعموديهواهستيموحدود۲۰روزي
هستكهش��رايطپايداريهواحاكمبودهوشاهد
انباش��تآاليندهه��ادراكثرش��هرهايصنعتيبه
ويژهتهرانهس��تيم،افزود:برهميناساسبرنامه
گشتوپايششبانهروزيصنايعاستاندردستور
كارمحيطزيس��تاس��تانقرارگرفت.اوادامهداد:

درپايشهايصورتگرفتهدرس��طحشهرتهران
خوشبختانهمازوتسوزيدرهيچيكازواحدهاي
صنعتينداشتهايموكارگاههاييمانندشنوماسه
وبتنكهمربوطبهذراتگردوغبارهس��تندنيزدر
اينمدتتعطيلبودهاند.محموديبااشارهبهبازديد
وپايشكارخانهس��يمانتهراندرجنوبپايتخت
افزود:دربازديدوبررسيصورتگرفتهازاينواحد
مخازنس��وختمازوتپلمببودهويكخطاين
واحدفعالوسوختگازمصرفميكردهوهمچنين
خروجينرمالنيزداش��تهاست.مديركلحفاظت
 محيطزيستاستانتهرانبابياناينكهدرپايشهاي

انجامش��دهازنيروگاهبرقبعثتهممخازنمازوت
پلمببود،اظهارداشت:دراينواحدنيزسوختتمام
بخشهايفعالگازبودهوخروجيگازهانرمالبود.
اودرادامهصحبتهايخودبااشارهبهاينكهصنايع
بسيارزياديدراطرافشهرتهرانمستقرهستندوبه
فرضرعايتهمهمسائلمربوطبهخروجينرمالدر
اينواحدهابازهماثراتآلودگياينواحدهابهدليل
استقرارنامطلوباينواحدهادرسالهايگذشته
وجوددارد،تصريحكرد:بهعالوهاينكهخودروهاي
فرس��ودهوديزليوموتورس��يكلتهانيزدرسطح
ش��هرتهرانتردددارندوهمهاينهاعوامليهستند
كهدرچنينش��رايطيباعثافزايشآلودگيهواي
تهرانميش��وند.مديركلحفاظتمحيطزيست
استانتهراندرپايانباتاكيدبراينكهگشتوپايش
ش��بانهروزيصنايعبزرگوكوچكدرتهرانادامه
داش��تهوباواحدهايآالين��دهومتخلفبرابرقانون
برخوردميشود،ازشهروندانخواستباتوجهبهاينكه
شرايطآلودگيهواتاپايانهفتهادامهخواهدداشت
ازترددغيرضروريپرهيزكردهوازانجامفعاليتهاي
ورزشيوفيزيكيدرفضايبازجداخودداريكنند.

دو عامل اصلي آلودگي هواي زمستانه پايتخت
جامعه ادامهازصفحهاول

 كي قرار است نجات 
پيدا كنيم؟

بهليستترسهايخوداضافهكنند،چارهايجز
نفسكشيدندرايندوداندودتهرانراندارند.آنها
مجبورندتماماينآاليندههارابهريههايخود
بفرس��تندوالبتهكسيهمنيستكهبگويدراه
نجاتازاينوضعيتچيستوچگونهميشود
بهآنرسيد.جالباستكهدراينمدتشوراي
ش��هر،ش��هرداريرامتهمميكند،شهرداري
نيروگاهبرقرا،ني��روگاهبرقكالقضيهرامنكر
ميش��ودوبعدهمتماماينراههابهدولتختم
ميش��ود،ماجراميرسدبهوسايلحملونقل
عموميوبدهيدولتبهشهرداريو...امااينبار
برخالفآنچههميش��هماتصورميكرديماين
ميزانآلودگيهيچربطيبهتعدادخودروهايي
كهدرش��هرترددميكنندندارد.اصالمنطقي
نيس��تكهازفاصل��ه۵۰۰متريه��منتواني
برجميالدرابهدرس��تيببينيوتنهاكاريكه
مسووالنانجامدادهاندمستقركردناورژانس
دروروديهايمترووخيابانهايش��هراست.
يعنيايننهايتكارياستكهميتواننددراين
وضعيتبرايمردمانج��امدهند.اماهيچكس
نميگويدكهدرروزهاياخي��رآلودگيتهران
دربرخ��يمناطقبهحديرس��يدهكهاگرقرار
بودكاردرستيدراينرابطهانجامشودبايدآن
مناطقفوريتخليهميشدند.رسيدنشاخص
آلودگ��يبهاع��داديمانن��د۱7۰و۲۰۰اصال
شوخيبردارنيس��ت.مراكزبهداشتيودرماني
ازافزايششمارمراجعهكنندگانبهاينمراكز
ب��هدليلتنگينفسخبرميدهن��دوالبتهكه
خبرهايغيررسميهمازافزايشتعدادافرادي
كهسالمتيشاندرمعرضتهديدقرارگرفتهو
حالشانوخيمشدهميگويند.بااينكهبيشاز
۱۵روزازاينوضعيتميگذردوهرروزهمهوا
غيرقابلتحملترميش��وداماهيچحركتياز
سويمسووالنكهنشاندهندهنگرانيآنهابراي
سالمتمردمباشدبهچشمنميخورد.هيچكس
نميداندكهساكنانتهرانوديگركالنشهرهاي
آلودهكيقراراستنجاتپيداكنندونفسيبه

راحتيبكشند،نفسيبدونسربو...
اينكهآقايانمسووالنهميشهعادتدارنددر
چنينش��رايطيتقصيرهارابهگردنيكديگر
بيندازندامرياستكهبرايمردمعاديشده
است.امارييسجمهورمحترم،رييسمحترم
مجلسشوراياسالمي،شهردارمحترمشهر
تهران،رييسمحترمس��ازمانمحيطزيست
و...اينبارقضيهواقعاجدياستومردمديگر
ب��هراحتينفسنميكش��ند.اينب��ارمازوت
ميتواندعاملمرگوميرتعدادقابلتوجهياز
هموطنانمانباشداگرزودترچارهايبراياين

معضلانديشيدهنشود.

فوتي هاي كرونا در تهران به ۱۷ نفر رسيد
براس��اسآخري��نگ��زارشدريافتي
ش��مارفوتيهاياس��تانبراثرابتالبه
كروناتاصبحروزيكش��نبهب��ه۱7نفر
رسيد.اس��تاندارتهرانگفت:براساس
اينگزارشش��مارمبتاليانبستريدر
بخشهايمختلفدرمانياستانتهران
نيزبيشازيكهزارو۹۰۰نفراستكه
نزديكبه۹۵۰نف��رآناندربخشهاي

ويژهبستريهستند.انوشيروانمحسنيبندپيبابيان
اينكهاستانتهرانهماكنوندروضعيتزردقراردارد،
يادآورش��د:نبايدفراموشكردكههنوزخطرش��يوع
بيماريكرونادرموججديدبيخگوشهمهماقراردارد
وعاديانگاريشرايط،وضعيتكنونيرامتزلزلوبار
ديگرمحدوديتهارابازميگرداند.استاندارتهرانگفت:
اثربخشتريناقداميكهميتوان��ددركاهشانتقال
ويروسكوويد۱۹انجامگيرد،اجرايكاملپروتكلها،

طرحجامعمديريتهوشمند،كارهايي
كهدرطرحشهيدسليمانيانجامگرفته
ورهگيريبيماراناست.محسنيبندپي
اظهارداش��ت:دركنارايناقداماتمردم
كهتاكنونهمراهيقابلتوجهوشايسته
قدردانيداشتندنيزبايدمتوجهباشندكه
هرنوعسهلانگاريوعاديانگاريشرايط
وبهدنبالآنبيتوجهيبهمحدوديتهااز
جملهترددهايشبانهميتواندبارديگرمارادروضعيت
ش��يوعويروسكوويد۱۹وافزايشتعدادمبتاليانو
فوتيهاقراردهد.استاندارتهرانبهلغوممنوعيتتردد
بيناستانيدركشوربهغيرازاستانهايشمالياشاره
كردوگفت:باوجوداعالمچنينمصوبهاي،مردمبايدتا
عاديشدنشرايطوريشهكنيويروسكوويد۱۹در
سطحكشور،خودنسبتبهخطراتسفرهايبيموردو

غيرضروريآگاهيداشتهباشند.

جريمه كرونايي بيش از ۴.۷ ميليون خودرو 
سخنگويناجاعملكرد۵۰روزهپليس
اززماناجرايمحدوديتهايكرونايي
ازآذرماهراتش��ريحكرد.سردارمهدي
حاجياندرتش��ريحعملكردپليسدر
اج��رايمحدوديته��ايكروناييدر
كش��وركهازابتدايآذرماهكليدخورد
گفت:ط��ي۵۰روز۴۰۹ه��زارمامور
در۱۹۵۸نقط��هازكش��وردراج��راي

اينطرحمشاركتداش��تند.اوبابياناينكهدراين
مدتترددخودروهادركش��ور۲۱درصدنسبتبه
بازهزمانيمشابهدرسالقبلكاهشداشت،گفت:
همچنيندراينمدتازخروجيكميليونو۶۶۳هزار
خودروجلوگيريشدهوآنانبهمبداخودبازگشتهاند.
سخنگويناجابابياناينكهدرروزهاينخستاجراي
طرح،رويكردپلي��سايجابيوتوجيهرانندگانبود،

ادامهداد:دراينمدتسهميليونو۳۰۰ 
هزارپيامكب��رايرانندگانيكهطبق
رديابيمامشخصشدازمبداخودخارج
ش��دهاند،ارسالش��دهاس��ت.اوتعداد
خودروهايجريمهشدهدراجرايطرح
محدوديتترددشبانهرادوميليونو۴۸ 
هزارو۵۱۴دستگاهبرشمردوهمچنين
گفت:دوميليونو۱۳۳هزارو۳۱خودرو
درمناطقنارنجيو۵7۳هزارو۱۵7دستگاهخودرو
نيزدرمناطققرمزجريمهشدهاند.سخنگويناجادر
مورداقداماتانجامشدهبرايمقابلهباكرونادرحوزه
اماكنوصنوفنيزگفت:دراين۵۰روزازيكميليون
و۱۵۸واحدصنفيبازديدش��دكه۶۳۵هزارتذكرو
۱۰۴هزارصورتجلس��هصادرشدهو۳۰هزارو۴۹۸ 

واحدمتخلفنيزپلمبشدند.

دستگيري عامالن فروش سالح در فضاي مجازي
ريي��سپاي��گاهپنجمپلي��سامنيت
عموميتهرانب��زرگازانهدامباند۵ 
نفرهخريدوفروشس��الحش��كاري
غيرمجازدرفضايمجازيدرشهرستان
مالردخبرداد.س��رهنگنجمالدين
رش��يديدرتشريحجزئياتاينخبر،
بيانداشت:بيستويكمديماهخبري
ازسويپليسامنيتعموميشهرستان

مالردمبنيبرفعاليتسازمانيافتهافراديدرفضاي
مجازيپيرام��ونخريدوفروشس��الحومهمات
شكاريبهپايگاهپنجمپليسامنيتعموميتهران
بزرگاعالموگزارشاوليهنشانازاينداشت،تعدادي
ازافرادباتشكيلبانديدرحالخريدوفروشاسلحه
هس��تندكهازمدتهايقبلپلي��سآنهاراتحت

تعقيبقراردادهك��هموضوعبهصورت
مش��تركدردس��توركارقرارگرفت.او
عنوانكرد:پسازانجامبررسيهاياوليه
وشناساييهويتومخفيگاهاعضاياين
شبكه،نتيجهتحقيقاتدراختيارمقام
قضاييقرارگرفتودستوربازداشتتمام
اعضاياينشبكهصادرشد.رييسپايگاه
پنجمپليسامنيتعموميتهرانابراز
داشت:دررصدهاياطالعاتيمشخصشدساعت
۲:۳۰بامدادامروزيكيازاعض��اياينباندتعدادي
اسلحهشكاريرابايكدس��تگاهخودروي۴۰۵در
معيت۳دستگاهخودروسواري۴۰۵وپژوپارسكه
ازاستانهايغربيكشورتهيهكردهوبهشهرتهران

واردوقصدتخليهدرمخفيگاهشانرادارد.

موسیقي

درجلس��هش��ورايمليثب��تميراثفرهنگ��يناملموسكهش��انزدهم
ديماهجاريباحضورداورانوكارشناس��انفرهنگيدرسالناجتماعات
وزارتميراثفرهنگي،گردش��گريوصنايعدستيبرگزارشد،مهارتدر
س��اختونواختنسازمحليِدس��ركوِتنياهماننقارهبهنام»محمدرضا
هاشمي«هنرمندآمليثبتشد.بهگزارشروابطعموميادارهكلفرهنگ
وارشاداس��الميمازندران،»محمدرضاهاشمي«هنرمندفعالموسيقي
متولدس��ال۱۳۶۲درشهرس��تانآمل،عضوخانهموسيقيايرانوداراي
تحصيالتكارشناسيموس��يقيازدانشگاهعلميكاربرديفرهنگوهنر
واحدپنجمازندراناست.اينجوانآمليمدت۱۵سالسابقهآموزشساز
دفونقارهرادركارنامهخودداردوازسال۱۳7۹بافراگيريسازدفپابه
عرصهموسيقيگذاشتوپسازگذراندندورههايآموزشيبهعنوانمربي
آموزشدرآموزشگاهموسيقيچاووشوسپسدرآموزشگاههايآفتابنو
بابل،هفتافرنگقائمش��هر،فرهنگخانهمازندرانوكيانآوايساريبه

فعاليتهايهنريخودادامهداد.

نقاره نوازي مازندران به نام هنرمند آملي
 ثبت شد

هنر

حضورپرتعدادسينمايايراندرايندورهازجشنوارهفيلمصوفيهبلغارستان
باعثرونقسيزدهميندورهاينجشنوارهشدهاست.سيزدهمينجشنواره
فيلمخاورميانهوشمالآفريقاصوفيهموسومبهمنار،از۲۶ديتا۱۲بهمن/۱۵ 
تا۳۱ژانويهدربلغارستانبرگزارخواهدشد.درايندورهازجشنوارهفيلمهاي
بلندسينمايي»شبيكهماهكاملشد«ساختهنرگسآبيار،»سالدومدانشكده
من«ساختهرسولصدرعاملي،»بيحسيموضعي«ساختهحسينمهكام،
»سرخپوس��ت«ساختهنيماجاويدي،»متريش��يشونيم«ساختهسعيد
روس��تايي،»چهلوهفت«ساختهاحمداطراقچيوعليرضاعطااهللتبريزي،
»گوركن«ساختهكاظمماليي،»مسخرهباز«ساختههمايونغنيزاده،»جهان
بامنبرقص«ساختهسروشصحتوفيلمهايكوتاه»زنگتفريح«ساخته
نويدنيكخواهآزاد،»ديگري«س��اختهسامانحس��ينپوروآكوزندكريمي،
»حركت«ساختهروزبهكاظمي،»بذاريهامشببگذره«ساختهحامدقاسميو
»زائران«ساختهعليعسگريوفرنوشصمديومحصولتركيهدراينرويداد

بهنمايشدرميآيند.

نمايش ۱۴ فيلم ايراني در جشنواره
 صوفيه بلغارستان

اگرواكسيناسيوندرزمانمناسبانجام
نش��ود،جهشهايويروسميتوانداثر
واكس��نراكمكردهوبهاصطالحويروس

ازواكسنفراركند.
رييسكلسازماننظامپزش��كيبابياناينمطلبو
تاكيدبراينكهراهيجزاستفادهازواكسنبرايكنترل
بيماريكشندهكرونانداريم،گفت:اهميتبحثكنترل
كروناازطريقواكس��نبركسيپوش��يدهنيست.مابا
يكبيماريكشندهروبروهستيمكهخوشبختانهراه
كنترلآنتوليدوتاثيرواكسناس��ت.درحاليكهدر
 برخيبيماريهاكهمردمسالهاباآندرگيرند،مانند
اچآيويهنوزواكس��نندارند.درزمينهتوليدواكسن
كروناكارعلميارزشمنديدردنياوبامدلهايمختلف
انجامشدوموفقيتباالي۹۵درصدحاصلشدهكهيك

پيشرفتجهانياست.
ظفرقنديادامهداد:درايرانهماقداماتارزش��مندي
درزمينهتوليدواكسنانجامشدهوحداقلهشتمركز
همهستندكهدارندرويواكس��نكرونادركشوركار
ميكنند.بايدتوجهكردكهراهيجزاستفادهازواكسن
برايكنترلاينبيماريكشندهنداريم.كرونايكتايك
ونيمدرصدمرگوميروچهاردرصدبستريداردوتوليد
واكسنبرايكنترلآنموفقيتعلميبزرگيمحسوب
ميشود.چهواكس��نهاييكهMRNÀهستند،چه
واكس��نهايپروتئينبِيسوچهواكسنهايويروس

كشتهشدهوضعيفشدهميتوانندموثرباشند.
ظفرقنديبابياناينكهبايددرزمانمناسبوسريعي
اينواكسنتوليد،توزيعواستفادهشود،گفت:واقعيت
موجودايناس��تكهمشخصش��دهكهاينويروس
جهشهاييراانجامميدهد.اكنوندرانگليسشاهديم
كهرش��دبيماريصعوديوعموديشدهومرگومير
دربرخيكشورهاياروپاييباالي۱۰۰۰درروزاست.
دربرخيقس��متهايانگليس7۰درصدابتاليشاناز
ويروسجهشيافتهاس��تكهزنگخطريبرايهمه
اس��ت.درآفريقايجنوبيهمويروسجهشداش��ته
كه۹۰درصدابتالهادربرخ��يمناطقآنجاهمازنوع
جهشيافتهاست.درعينحالبايدبدانيمكهويروس
هممختصيككش��ورنيستوميتواندمنتشرشود.

همانطوركهويروسجهشيافت��هانگليسرادرايران
هممش��اهدهكرديمك��هالبتهخوش��بختانهفعالدر

كنترلاست.
اوتاكيدكرد:اگردريكزمانمناس��بواكسيناسيون
انجامنشود،اينجهشهاميتوانداثرواكسنراكمكرده
وبهاصطالحويروسازواكسنفراركند.بنابراينموضوع
مهمايناستكهواكسنبرايجلوگيريازمرگومير
وقطعزنجيرهانتقالاهميتدارد.ازطرفيماهرروزبه
نتايججديديميرسيممثالگفتهميشدكهواكسن
برايافراديكهقبالمبتالشدندنيازنيست،امامطالعات
جديدنش��انميدهداگرس��طحآنتيبادياينافراد
كاهشيافتهباش��د،بايدتزريقكنندكهايندرميزان
توليدواكسنهمموثراست.يااينكهبايدتزريقواكسن
 بعدازمدتيتجديدش��ود.بطوريكهبرخيكشورها
پيشخريدزياديازواكسنوچندبرابرجمعيتشان
انجامدادندتانيازبهدوزهايتكراريحتيبرايسالهاي

بعدراتامينكنند.

  واكسن كرونا هر چه سريع تر خريداري شود
ظفرقنديتاكيدكرد:واكس��نبايدهرچهسريعتردر
كش��ورخريداريش��ود.باتوجهبهاينكهيكواكسن
كرونايايرانيكهويروسضعيفش��دهاست،فازيك
انس��انيراشروعكردهكهتاآخربهمنماهاينفازادامه
دارد.بعدازآنهمفازدوشروعميشودكهدوتاسهماه
ادامهداردونهايتاهمفازسوم.بنابراينبرايتوليدواكسن
توليدداخليماننيازبهزماننسبتاطوالنيداريمتااين
واكسنبهنتيجهبرسد.درعينحالشركتهايديگر
همدارندكارميكنند،انستيتورازيهمازهفتهآينده

فازاولانسانيراآغازميكند.
اودرتشريحفازهايمطالعاتيواكسنكرونا،گفت:در
فازاولتعداد۵۰الي۶۰نفر،بهتدريجازواكسناستفاده
ميكنندتاعوارضبررسيشود.فازدومبرروي7۰۰تا
۱۰۰۰نفرانجامميشودوهدفشايناستكهميزانبقا
وتوليدآنتيباديبررسيشودوفازسومكهجمعيت۳۰ 
هزارنفريراش��املميش��ودبايدمش��خصكندكه
تاثيراينواكس��نبررويسنينوجنسهايمختلف
وبيماريهايزمينهايو...چگونهاست.هيچواكسني

بدونطياينمراحلقابلاستفادهنيست.
ظفرقنديگفت:بامشكالتيكهتحريمايجادكردهبود
نهايتابامشكالت،پولكووكسراپرداختكرديمتااين
ميزانارايهشود.البتهكواكسبراساسسهميهبندي
واكسنكروناراتوزيعميكنند.مثالدرفازاولبههمه
كش��ورهابهاندازهس��هدرصدجمعيتش��انواكسن
ارايهميكندكهاينه��محداقلزودترازيكماهآينده
نميرسد.درمرحلهدومهم۲۰درصدجمعيتكشورها
رادرنظرگرفتهوتوزيعميكنند.بنابراينمانيازداريم
واكسنراازمسيرهاييغيرازسازمانبهداشتجهاني
برايكش��ورارايهكنيم.بايدايناق��دامراانجامدادهو

واكسنراسريعتردراختيارمردمقراردهيم.

  ويروس جهش يافته كشنده تر از گونه قبلي 
نيست

ويدربارهويروسجهشيافتهنيزگفت:جهشويروس
درانگليساتفاقافتادهكهباالي۵۵تا7۰درصدابتالو
واگيريراتش��ديدميكند.كشندهتراستيانه؟خير؛
ميزانكش��ندگيمانندقبلاست،اماچوندرصدابتال
وگرفتاريهاباالميرودووقتيبدانيميكتايكونيم
درصدم��رگوميرداريم،هرچهابتالب��االرود،درصد
مرگوميرهمبهنس��بتابتالباالميرود.مثالاكنون
ايرلندبهش��دتگرفتارويروساستوكنترلبهنوعي
ازدستش��انخارجش��دهاس��ت.درايرانبايدمرزهاو
رفتوآمدهايهواييموكداكنترلش��ودوهرفردكه
واردكشورميشودعالوهبرتستPCRدورهقرنطينه

مطمئنهراطيكند.
ظفرقنديدربارهواكس��نايراني-كوبايي،گفت:اين
ساختواكسنبينانستيتوپاستوروكشوركوبااست.در
كشوركوبافازهايحيوانيويكودوانسانيطيشدهو
طبققرارداديكهبستند،قرارشدهفازسومرابهصورت
مشتركانجامدادهوبررس��يكنند.البتهبعدازاينكه
مداركومستنداتفازيكودودرمراكزعلميكشور،
موردتاييدقرارگرفتفازسومرابهصورتمشتركانجام
دادهودرصورتحصولنتيجهازاينواكسنهماستفاده
شود.زمانحصولودسترسيبهاينواكسنهمحدود
س��هماهآيندهخواهدبود.همچنينفازس��ومواكسن

ايرانيكوباييبه۳۰هزارنفرنيازدارد،بهصورتمشترك
انجامميش��ود.اودربارهتامينواكسنوارداتي،گفت:
واكسنهاييكهدرحالحاضربهمرحلهعلميرسيده
دركشورهايمختلفتوليدشدهاست.مايكواكسنبه
ناماسترازنكاداريمكهدرسوئدتوليدميشودكهالبته
مطالعهعلميآندرآكسفوردبودهوتوليدشدرسوئد
است.كمااينكهاكنوناسترازنكادركشورهايمختلف
پايگاهتوليدانبوهدارد.بهعنوانمثالايرانميتواندآن
راازروسيهواردكند.زيرايكيازمراكزتوليداينواكسن
درروسيهاستكهطيقراردادياستكهآقايپوتينبا

استرازنكاامضاكردهاست.

  منبع خريد واكسن متعدد باشد
ظفرقنديگفت:درمجموعبايدواكس��نزودتربراي
كشورتامينشودودوماواكسنميتواندازكشورهايي
مانندروسيهوهندبرايكشورتامينشود.اكنوندرچين
 mRNAواكسنويروسضعيفش��دهكارميشوديا
است.كشورتركيه۵۰ميليوندوزواكسنازچينپيش

خريدكرده،اماراتپي��شخريدكرده.اصالبايدمنبع
خريدواكسنمتعددباشدوازيككانالكفايتنميكند.
زيراتوليدمحدوداست.مذاكراتيباهند،چينوروسيه
انجاموتوافقاتيهماتفاقافتادهاست.طبقاعالموزارت
بهداشتحدود۲ميليوندوزواكسنقبلازعيدتهيه
ميشود.اودربارهممنوعيتورودواكسنكروناازمنابع
امريكاييوانگليسينيزگفت:دربرنامهدولتماخريد
واكسنامريكاييچهفايزروچهمدرنا،اساسادردستور
كارنبودهاس��ت.زيراباالخرهواكس��نيكهواردكشور
ميش��ودبايدشرايطيراداشتهباش��د؛ازجملهبحث
اقتصاديوبحثحملونقلوانتقالارزكهباتوجهبه
محدوديتها،مشكلانتقالارزبراياينخريدداشتيم
وهمهزينههايآنقابلمقايسهنيست.بهعنوانمثال
واكسناسترازنكاحدوپنجتاششدالرهزينهدارددر
صورتيكهواكسنهايامريكاييبسيارگرانتربودهو
زنجيرهس��ردزياديالزمداشت.بنابراينعمدتاخريد
ازاينمنابعمطرحنبوده،اماازكشورهايمختلفديگر

ميتواندتامينشود.

اودراينبارهادامهداد:سابقهبديداريمكهفرآوردههاي
خونيآلودهازفرانس��هبهايرانواردشدوبعدازتزريق
عدهايازهموطنانماگرفتاربيماريشدند.البتهواكسن
فرانس��ويمعروفيهمكهدردستورخريدايرانباشد
نميشناسمونشنيدمكهفرانسهواكسنيتوليدكرده
باشد.وزارتبهداشتاعالمكردهكهتاقبلازعيدواكسن

ازروسيهواردميكنيم.

  وضعيت كروناي جهش يافته در ايران
ظفرقنديدربارهميزاناثربخشيواكسنتوليدداخلي،
گفت:اثربخشيفازحيوانيواكسنيكهدرايرانتوليد
ميشود،بامطالعاتدقيقوپروتكلهايصحيحعلمي
جلورفتهومثبتهمبودهاست.البتههنوزاينواكسن
درحوزهاثربرويروسجهشيافتهبررسينشدهاست.
زيراهنوزدركشوروارداينفازنشديمكهواردفازانساني
درابعادوسيعش��ود.تاكنوندركردستانيكموردو
درمازندرانهمچندموردابتالبهكرونايجهشيافته

انگليسيمشاهدهشدهاست.

گزارش

رييس كل سازمان نظام پزشكي اعالم كرد 

براي كنترل كرونا راهي جز »واكسن« نيست
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