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 تغيير هاب انرژي
 در منطقه

 سرنوشت اقتصاد جهاني
 بعد از پيروزي بايدن

به نظر مي رس��د، بعد 
از تحوالت��ي ك��ه در 
س��طح منطقه با نبرد 
ارمنستان و آذربايجان 
ايجاد ش��د، تغييراتي 
ه��اب  خص��وص  در 
ان��رزي منطقه در حال 
وق��وع اس��ت. در واقع 
تركيه با ايفاي نقش��ي تازه در مناسبات انرژيك 
ظرفيت هاي تازه اقتصادي را در اين بخش ايجاد 
كرده اند. تحريم ه��اي اقتصادي اي��ران و توقف 
فرآيند فروش نفت و گاز ايران باعث شد تا تركيه 
ظرفيت هاي انرژي منطقه را به نفع خود به كار 
بگيرند و ارزش افزوده فراوان��ي را در اين بخش 
كس��ب كنند. تركيه كه هيچ منابع انرژي ندارد 
و يك واردكننده مطل��ق و مصرف كننده كامل 
در حوزه انرژي اس��ت و موقعيت استراتژيك آن 
در منطقه اساس��ا با ايران قابل مقايسه نيست، 
خودش را به كانون ترانزيت نفت در منطقه بدل 
كرده است. اين در حالي است كه ما از سال هاي 
ابتداي��ي انق��اب در خصوص تبدي��ل ايران به 
هاب انرژي منطقه، صحبت مي كرديم و مقابله 
مي نوش��تيم، حتي در س��فر به هند مذاكراتي 
را با راجيو گان��دي انجام داديم ت��ا خطوط لوله 
نفتي و گازي ايران تا ش��به قاره گس��ترش پيدا 
كند. همانطور كه امروز برخي كاسبان تحريم و 
بروكرات ها برخاف منافع ملي عمل مي كنند در 
آن زمان هم برخي بروكرات هاي كشور مانع اين 
ساختارس��ازي هاي پايدار در حوزه انرژي شدند. 
من حدس مي زنم در آن زمان برخي از مخالفان 
اين پروژه ه��ا از امريكا و...خ��ط مي گرفتند. اين 
مخالفت هاي مخرب باعث شد تا خطوط ايران به 
شبه قاره گسترش پيدا نكند و اتصاالت انرژيك 
ايران در بخش هاي نفت، گاز، برق و... در منطقه 
شكل نگيرد.  ادامه در صفحه 4

تح��والت  از  بع��د 
اي��االت  انتخابات��ي 
متحده و حضور بايدن 
در كاخ س��فيد فضاي 
اقتص��اد جهان��ي چه 
س��مت و س��ويي پيدا 
خواه��د ك��رد؟ نقش 
دالر در اي��ن تح��والت 
اقتصادي چه خواهد بود؟ بعد از حضور بايدن بايد 
منتظر چه شكل تصميم س��ازي هاي اقتصادي 
در نظ��ام بين الملل باش��يم؟ اين پرس��ش ها و 
ساير پرس��ش هايي از اين دس��ت اين روزها در 
محافل اقتص��ادي و گعده ه��اي تخصصي طرح 
مي شود و ضرورت پاس��خگويي به آنها احساس 
مي ش��ود. ابهاماتي كه به نظر مي رس��د در ايران 
نيز بس��ياري به دنبال آگاهي از ابع��اد و زواياي 
گوناگ��ون آن هس��تند. ب��راي تحليل درس��ت 
ش��رايطي كه بعد از تحوالت انتخاباتي امريكا در 
صحنه جهاني ايجاد مي ش��ود بايد نوري به ابعاد 
گوناگ��ون نظ��ام تصميم س��ازي هاي اقتصادي 
جمهوريخواهان و دموكرات ها در اياالت متحده 
بتابانيم تا تصويرس��ازي از تحوالت اينده ممكن 
ش��ود. تجربيات گذش��ته انتخابات امريكا نشان 
مي دهد كه همواره با انتخاب جمهوري خواهان 
و طي دوس��ال اول حضور آنان در كاخ س��فيد، 
سياس��ت هاي انقباضي پولي موج��ب افزايش 
شاخص دالر شده است و س��پس سياست هاي 
انبساطي در ادامه دوره 4س��اله جمهوريخواهان، 
ش��اخص دالر را كاه��ش مي دهد. اي��ن آمارهاي 
مستند اقتصادي براي دوره هاي ريگان، بوش پدر، 
بوش پس��ر و ترامپ، مبتني بر همين الگو محقق 
شده است.بنابراين دموكرات ها و بايدن طي دو سال 
اول حضور خود در كاخ س��فيد و به دست گرفتن 
سكان هدايت اين كشور، حداقل 3هزار ميليارد دالر 
ماليات غيرمستقيم از اقتصاد جهاني براي گسترش 
اقتصاد خ��ود و مقابله ب��ا كرون��ا از طريق كاهش 
ارزش دالر دريافت خواهند كرد. اما بعد از انتخاب 
دموكرات ها به عنوان پيروز انتخابات سراس��ري، 
آنها ابتدا با اتخاذ سياس��تهاي انبس��اطي موجب 
كاهش اين شاخص شده و سپس با تركيبي از رشد 
اقتصادي قسمت اول و اجراي سياستهاي انقباضي، 
موجبات افزايش آن را فراه��م آورده اند. اين روند 
آماري به صورت متناوب در دوره هاي مس��ووليت 
دولت ه��اي كارت��ر )1976 ت��ا 1980( كلينتون 
)2008ت��ا2016(  اوبام��ا  و  )1992ال 1998( 
ماحظه مي كنيد. قطعا بايدن طي دو س��ال اول 
حضور در كاخ س��فيد تاش مي كند تا اين روند را 
پيگيري كند.   ادامه در صفحه 6

علي شمس اركاني

محمدرضا  منجذب

با واریز یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شد

حمايت 1000 ميلياردي از بورس
گروه بورس|  محمد ابراهي��م آقابابايي، رييس هيات 
عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه اعام كرد: قراردادي 
كه از چند وقت گذشته با موضوع سپرده گذاري صندوق 
توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه مطرح شده 
بود با برخي از مشكل ها و ابهام ها از طرف صندوق توسعه 
ملي همراه بود كه منجر به تاخير در زمان اجراي آن شد. 
وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي قرار شد تا در چند 
بخش منابع را به صندوق تثبيت بازار سرمايه اختصاص 
دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه به نوعي تسهياتي است كه بازپرداخت آن 
به صورت ساالنه و با نرخ بهره 12 درصد است. آقابابايي 
خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي در بخش نخست 
يك هزار ميليارد تومان نزد صندوق تثبيت بازار سرمايه 
با نرخ سود 12 درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاري 

كرده است كه زمان تعيين شده قابل تمديد خواهد بود. 
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار س��رمايه گفت: 
اين اتفاق مي تواند براي بازار س��رمايه مثبت باشد و در 
شرايط ضروري، براي افزايش نقدشوندگي و بازارگرداني 
سهام اس��تفاده ش��ود، همچنين صندوق تثبيت بازار 
سرمايه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در پايان سررسيد 
و سود حاصل از آن را دارد. اين مقام مسوول خاطرنشان 
كرد: صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه درخواس��ت رقم 
بيشتري را به صندوق توسعه ملي داده است و در صورت 

موافقت به زودي مبالغ جديدي هم واريز خواهد شد. وي 
به تاثير انتقال اين منابع به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
اش��اره كرد و افزود: اين منابع روز پنج شنبه 6 آذرماه به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شد و هنوز نقشي در 
رشد بازار س��رمايه نداشته اس��ت. آقابابايي اضافه كرد: 
سازمان بورس با تصويب شوراي عالي بورس مقرر كرد 
مبلغ يك هزار و 500 ميليارد تومان را به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه تخصيص دهد، اين موضوع كه در هفته هاي 
قبل محقق شد، منجر به فعاليت صندوق در بازار و كمك 

به بازگشت روند صعودي به بازار ش��د. سازمان بورس، 
صندوقي را تحت عنوان صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
در اختيار دارد كه درصدي از كارمزد معامات و درآمد 
سازمان به منظور حفظ نقدشوندگي وارد اين صندوق 
مي شود. نكته قابل توجه براي استفاده از اين صندوق ها 
اين است كه در ش��رايط عادي و طبيعي بازار نمي توان 
از منابع اين صندوق اس��تفاده كرد، بلكه استفاده از آن 
بيشتر براي روزهايي است كه اتفاق پيش بيني نشده اي 
رخ مي دهد كه به شدت بر روند كوتاه مدت بازار تاثيرگذار 
باشد و قيمت سهام با كاهش شديد مواجه  شود، با توجه 
به وضع پيش آمده منابع اين صندوق در اين موقعيت بنا 
بر صاحيت مديريت، وارد سمت تقاضا در بازار مي شود و 
از طريق جمع آوري صف هاي فروش، قيمت ها را به ثبات 
ادامه در صفحه 4 مي رسانند.  

افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد 
 توماني نقدینگي
 نشان مي دهد

 رییس شوراي شهر: 
بلیت مترو گران نمي شود

از كسري بودجه تا خلق 
پول بانك ها و نیاز واحدهاي 

اقتصادي به نقدینگي

 رشد 
هشدارآميز 
 نقدينگي 
 در سال

 ۹۹ و ۱۴۰۰

انتقاد فني 
هاشمي از 

بانك مركزي
يادداشت-2

 اهميت
 قدرت داخلي ايران

جمهوري اس��امي ايران در 
طول تاري��خ بي��ش از چهار 
دهه اي خ��ود، ثابت كرده كه 
با وجود تمام دش��مني هايي 
كه در سطح منطقه و جهان 
وج��ود دارد، ق��درت خ��ود 
را حف��ظ ك��رده و ام��روز به 
عنوان ي��ك بازيگر قدرتمند 
در س��طح منطقه ايفاي نقش مي كند. در كنار قدرت 
نظامي و سياسي، از نظر اقتصادي نيز جايگاه ايران در 
منطقه غيرقابل انكار است. براي مثال در رابطه با عراق، 
امروز دو ملت در كنار هم چه در عرصه سياسي و چه در 
عرصه اقتصادي همكاري هاي قابل توجهي دارند. ايران 
در طول سال هاي گذشته تحت فش��ار گسترده ترين 
تحريم ها قرار داش��ته و اقدام رييس جمهور امريكا در 
خروج از برج��ام، راه تب��ادالت تجاري ايران را بس��يار 
محدود كرد اما با اين وجود تاش هايي كه براي حفظ 
آمار صادرات غيرنفتي به كار بسته شد توانست بخشي 
از نيازهاي كش��ور را برطرف كند. در شرايط فعلي نيز 
بايد ش��رايط را در فضايي دوگانه بررسي كرد. از سويي 
با توجه به تغييرات پيش رو در كاخ س��فيد و روي كار 
آمدن جو بايدن، قطعا فضا نس��بت ب��ه دوران ترامپ 
تغييراتي خواهد داشت. بايدن وعده بازگشت به برجام 
را داده و بايد ديد در آينده چگونه قرار است به اين وعده 
عمل كند. آنچه در اين فضا نبايد فرام��وش كرد، نگاه 
كان امريكا به ايران است. حتي با وجود تفاوت هايي كه 
ميان بايدن و ترامپ وجود دارد، روساي جمهور امريكا 
بر اساس فضاي حزبي ش��ان عمل مي كنند و قطعا بنا 
نيس��ت معجزه اي در اين زمينه رخ دهد. امريكا در دل 
منطقه با ايران اختاف نظرهاي جدي دارد و كشورهاي 
همراستا با سياست هاي امريكا نيز برخاف ايران عمل 
مي كنند. با اين وجود كش��ورهاي غرب��ي چاره اي جز 
پذيرش قدرت ايران ندارند و اين آنها هستند كه بايد با 
پذيرش اين قدرت، رويكرد خود را تغيير دهند. در كنار 
مسائل خارجي اما آنچه كه بيش��ترين اهميت را دارد، 
شرايط داخلي كشور است. ما بايد صرف نظر از اختاف 
نظرهاي سياسي، با رسيدن به يك هم نظري همه جانبه 
و قرارگرفتن تمام ظرفيت هاي كشور در كنار يكديگر 
به سمت اهداف كان كشور كنيم. اينكه قواي سه گانه 
كشور و ساير نهادها و دستگاه هاي حاكميتي در كنار 
هم قرار گيرند و در مسائل كان به جمع بندي برسيم، 
اهميت فراواني براي كش��ور خواهد داشت. ما در ايران 
ظرفيت هاي قابل توجهي داري��م و در طول دهه هاي 
گذش��ته با وجود فش��ارها و تحريم ها، راهبردهايي را 
اجرايي كرده ايم كه نتيجه بخش بوده اند، بايد تاش شود 
كه اين روند در آينده نيز ادامه پيدا كند و با توجه جدي 
به ظرفيت هاي داخلي، در مقابل فش��ارهاي خارجي 

بايستيم و مشكات اقتصادي را حل كنيم.

گزارش روز

سیدابراهیم رییسي در نشست 
با كمیسیون اقتصادي مجلس:

 آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي كه روز گذش��ته در 
قالب سلسله نشست هاي خود با نمايندگان مجلس 
شوراي اس��امي، ميزبان اعضاي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اس��امي بود، تأكيد كرد: 
ارتباط بخش ه��اي نظارتي و قضايي ق��وه قضاييه با 
كميس��يون تخصصي صنايع و مع��ادن مي تواند در 
اصاح ساختار هاي فسادزا، رفع ناكارآمدي ها و حل 
بسياري از مشكات مردم به ويژه در حوزه توليد موثر 
باشد. رييس قوه قضاييه با اعام آمادگي دستگاه قضا 
براي حل مشكات شهرك هاي صنعتي و واحد هاي 

توليدي بزرگ و كوچك، تأكيد كرد: اگر ظرفيت هاي 
معط��ل مانده بخ��ش صنعت ب��ا ي��ك كار جهادي 
وارد چرخه كار و تاش ش��ود، هم شاهد رونق توليد 
خواهيم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد. آيت اهلل 
رييس��ي، توليد را مس��اله اي محوري براي دستگاه 
قضايي دانس��ت و گفت: چرخه توليد كش��ور تحت 
هيچ شرايطي و با هيچ بهانه اي نبايد لحظه اي متوقف 
ش��ود و ما هم معتقديم اگر فردي در يك كارخانه يا 
كارگاه مرتكب جرم و تخلف ش��د، بايد ب��ا او برخورد 
شود نه اينكه واحد توليدي مجازات شود. رييس قوه 

قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر لزوم 
شكل گيري دولت الكترونيك براي شفاف سازي نظام 
اقتصادي در كش��ور گفت: نظارت مستمر بر فرآيند 
تأمين و توليد تا توزيع و مص��رف كاال امري ضروري 
است كه بسياري از مشكات همچون رسوب و احتكار 
كاال هاي اساسي را حل مي كند. وي نظارت بر بازار را از 
وظايف اصلي دولت دانست و بر همكاري قوه قضاييه 
با دولت تأكيد ك��رد و در ادامه، اج��راي طرح هايي، 
چون »توزي��ع كاال با كاالبرگ« را روش��ي موثر براي 
جلوگي��ري از احتكار يا رس��وب كاال هاي اساس��ي و 

يحيي آل اسحاق

بورس- 1

 حمايت حاكميت
 از بازار سرمايه

مي ت��وان گفت اي��ن روزها 
در  تاثيرمهم��ي  اخب��ار 
بورس دارند و خب��ر تزريق 
يك ه��زار ميلي��ارد تومان 
از صن��دوق توس��عه ملي به 
ب��ورس مي توان��د وضعيت 
ب��ازار را تغيير ده��د. البته 
يك هزارميلي��ارد تومان در 
مقايس��ه با حجم معامات بازارس��رمايه مبلغ بسيار 
كمي و اين تزريق مي تواند پي��ام اين موضوع را بدهد 
كه اركان حاكميت به دنبال حمايت از بازار هستند. 
درس��ت مبلغ يك هزار ميليارد تومان مي تواند رقم 
كمي باش��د در ش��رايط فعلي اما؛ اين موضوع پيام را 
مي دهد كه حاكميت به دنبال حمايت از بازارسرمايه 
اس��ت. به طور اغلب نخس��ت اخبار بر روي بازار تاثير 
مي گذارند و پس از آن عمل يك وعده باعث مي شود 
كه بورس و بازارس��هام روندي جدي��د به خود بگيرد 
اما؛ وعده هاي ضد و نقيض نيز مي توان��د روند بازار را 
تغيير دهد. در يك ن��گاه اجمالي مي توان دريافت كه 
عما اين مبلغ تاثيرچنداني برروي بورس نمي گذارد 
چراكه؛ طي روزهاي ديگه حجم معاالت بازار سرمايه 
به محدود 20 هزار ميليارد تومان رس��يد و مبلغ يك 
هزار ميلي��ارد توم��ان نمي تواند وضعيت ب��ورس را 
به طور كلي تغيير ده��د. همچنين صندوقي را تحت 
عنوان صندوق تثبيت بازار سرمايه در اختيار دارد كه 
درصدي از كارمزد معامات و درآمد سازمان به منظور 
حفظ نقدش��وندگي وارد اين صندوق مي شود. نكته 
قابل توجه براي اس��تفاده از اين صندوق ها اين است 
كه در شرايط عادي و طبيعي بازار نمي توان از منابع 
اين صندوق اس��تفاده كرد، بلكه استفاده از آن بيشتر 
براي روزهايي است كه اتفاق پيش بيني نشده اي رخ 
مي دهد كه به شدت بر روند كوتاه مدت بازار تاثيرگذار 
باش��د و قيمت سهام با كاهش ش��ديد مواجه  شود، با 
توجه به وضع پيش آمده منابع اي��ن صندوق در اين 
موقعيت بنا بر صاحيت مديريت، وارد سمت تقاضا در 
بازار مي ش��ود و از طريق جمع آوري صف هاي فروش، 
قيمت ها را به ثب��ات مي رس��انند. درخصوص عرضه 
داراه��اي دولتي نيز باي��د گفت كه اگر مس��ووالن به 
وعده هاي خود عمل نكند موجبات تزريق بي اعتمادي 
ادامه در صفحه 6 دربازار پديد مي آورند.  

پيمان تاتايي

بورس- 2

 بازي موش و گربه دولت 
و سهامداران حقيقي

گاهي مي مانيم كه اين حجم از 
بي سوادي و كج انديشي از كجا 
وارد بازار س��رمايه كشور شده 
است به طوري كه اساسا تمام 
اهداف و اساسنامه هاي منتشر 
شده و نشده بازار س��رمايه را 
زير س��وال مي برد. ق��رار بود 
بازار سرمايه بشود كمك حال 
صنعت و اقتصاد ايران كه سال ها در دام سودهاي 2 رقمي 
و هنگفت بانك هاي به ظاهر اسامي كشور گرفتار شده 
بودند يعني اگر فان كارخانه توليد فوالد در مركز كشور 
يا فان پااليشگاه كشور در جنوب كشور براي توسعه و 
افزايش بهره وري به س��رمايه نياز دارد به جاي دريافت 
وام هاي گرانقيمت بانك ها، دس��ت به دامان سهامداران 
خرد و كاني شود كه با س��رمايه هاي ريز و درشت خود 
وارد بازار سرمايه شده اند. در دوراني كه تمام اقتصادهاي 
بزرگ جهان��ي حمايت هاي خ��ود را به تولي��د داخلي 
معطوف كرده و بازار س��رمايه كشورشان را براي تقويت 
صنعت و اقتصاد كشورخود، همراهي مي كنند، در ايران 
اين مهم كاما به صورت عك��س رخ مي دهد يعني اين 
صنعت، مردم و بازار سرمايه هستند كه دولت را حمايت 
مي كنند! البته نه از روي ميل بلكه از روي اجبار! بهمن ماه 
سال گذشته بود كه اعام شده كسري بودجه دولت براي 
س��ال 99 بيش از 220 هزار ميليارد تومان است، جالب 
اينكه امروز دولت اعام مي كند كس��ري بودجه ندارد! 
دقيقا اگر وزير اقتصاد اين روش معجزه آسا را كه توانسته 
رقم بزرگ كسري بودجه كشور را صفر كند به سايرين 
نيز آموزش داده و حتي صادرات كنند ش��ايد بتوان اين 
علم را با بودجه نفتي كشور تطابق داد. اما؛ در اصل هيچ 
علم و دانش درستي پشت اين صفر شدن كسري بودجه 
نبوده زيرا اگر چنين علمي داش��تيم در تمام سال هاي 
گذشته براي رفع كسري هاي هزار ميلياردي دولت هاي 
كشورمان از آن بهره مي برديم. متاسفانه كسري بودجه 
دولت از جيب ملت و با كمك بازار س��رمايه تامين شد. 
همان بازار سرمايه اي كه قرار بود تامين سرمايه انجام دهد 
اما براي بخش خصوصي و نه براي دول��ت! از تير ماه 99 
به يك باره بازار سرمايه كشور شروع به ريزش كرد البته 
به قول برخي كارشناسان وابسته به دولت و جريان هاي 
خاص، اين ريزش را نبايد به اين نام ناميد بلكه بايد بگوييم 
.  ادامه در صفحه 4

محمدعلي رفيعي

 فرد بايد
 مجازات  شود 

نه كارگاه توليدي

تس��هيل دسترس��ي بدون دغدغه مردم به كاال هاي 
مورد نيازش��ان دانست. آيت اهلل رييس��ي با اشاره به 
درخواست برخي اعضاي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس براي تس��ريع در رس��يدگي به پرونده هاي 
معوقه مربوط به واحد هاي توليدي گفت كه همكاران 
دستگاه قضايي تاش دارند تا همه پرونده هاي معوقه 
از جمل��ه پرونده هاي مربوط ب��ه واحد هاي توليدي 
تا پايان س��ال جاري به روز ش��وند و اصاح ساختار 
بودجه و اصاح نظام مالياتي از مهم ترين اولويت هاي 
كميسيون باشد، رييس قوه قضاييه در بخش ديگري 
از سخنانش با تأكيد بر لزوم آسيب شناسي براي رفع 
موانع و اصاح مقررات دست وپاگير در بخش توليد، 
اظهار داشت: همانطور كه تسهيل فضاي كسب وكار 
اهميت بااليي دارد، هر مقرراتي كه دست وپاي توليد 
را مي بندد، بايد اصاح و موانع توليد برطرف ش��ود. 
رييس قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به تخلفات 
در واگذاري ها و اجراي سياست هاي خصوصي سازي 
نيز اعام كرد: دس��تگاه قضايي غالب واگذاري هاي 
مساله دار را بررس��ي كرده و به پرونده هاي زيادي از 
تخلفات صورت گرفته نيز رس��يدگي شده است. در 
همين رابطه طي روز هاي آين��ده برخي پرونده هاي 
جديد كه آم��اده اراي��ه ب��ه دادگاه ش��ده اند، مورد 

رسيدگي قرار مي گيرند.

»تعادل« وضعیت عرضه هاي دولتي در بازارسهام را بررسي مي كند

رقيه  ندايي| اگر بخواهيم بگوييم سال 99 براي 
چه كساني خوب بود نخست مي توان گفت دولتي ها 
چراكه كسري بودجه خود از طريق بازارهاي مالي 
جبران و ش��ركت هاي دولتي را در ب��ورس عرضه 

كردند تا هرروز سود بيشتري از روز گذشته ببرند.
ش��روع س��ال جاري همراه با حمايت هاي دولت از 
بورس بود كه پ��س از اين حمايت ش��اهد بازدهي 
بي��ش از 300 درصد در بازارس��هام بودي��م و اين 
بازدهي بس��ياري از م��ردم را راغب كرد ت��ا در اين 
بازار ريس��ك پذير س��رمايه گذاري كنن��د اما اين 
سرمايه گذاري اغلب به بلوكه شدن سرمايه و زيان 
آنان منجر شد. حال با گذش��ت چندماه هنوز هم 
وضعيت آخرين عرضه دولتي مش��خص نيست و 
كما بيش مي توان گفت كه سرمايه مردم چندماهي 
اس��ت كه بلوكه ش��ده و هيچ س��ود و زياني به آن 
تعلق نمي گيرد. پذيره نويسي اين صندوق روز 30 
ش��هريورماه بود كه پايان يافت اما؛ بي��ش از دو ماه 
است كه پذيره نويسي اين صندوق به پايان رسيده 
است ولي خبري از آغاز معامات صندوق پااليشي 
يكم نيست. در همين خصوص، حسن قاليباف اصل 
رييس س��ازمان بورس در مورد بازگشايي صندوق 
پااليش يكم گفت: يك پيش��نهاد از سوي سازمان 
بورس به دولت ارايه كرديم كه از چند روز قبل انجام 
شده، اگر اين پيشنهاد عملي شود، صندوق پااليش 
يكم به زودي باز مي ش��ود. البت��ه االن هم پااليش 
يكم قابل بازگشايي اس��ت، چون از زياندهي خارج 
شده و به سوددهي رسيده اس��ت. نكته اي كه بايد 
در خصوص صحبت هاي قاليباف گفت، اين است 
كه ارزش اين چهار نماد در تاريخ 8 آذرماه، 89310 

ريال  بود. يعني بيش از 42 درصد كاهش ارزش اين 
چهار نماد از روز 4 ش��هريور كه خريد اين صندوق 
ميسر شد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه دولت 
هنگام فروش سهام اين صندوق 30 درصد تخفيف 
ارايه كرد و با لحاظ اين تخفي��ف، ارزش دارا دوم در 
حال حاضر حدود 62500 ريال اس��ت. اين يعني 
حدود 38 درصد ضرري كه خريداران اين صندوق تا 
اينجا متحمل شده اند. دولت هر سهم اين صندوق را 
100000 ريال فروخته است.  بااين وجود بررسي ها 
نشان مي دهد نمادهاي »شبريز« و »شبندر« با 51 
روز فعاليت در 3 ماه گذش��ته بيش��ترين ميزان باز 
بودن را در بين اين 4 نماد داشته اند. نماد شبندر در 
اين مدت 22 روز مثبت ب��وده كه باالترين ميزان را 
ميان اين سهام ها داشته است. شبريز هم با 34 روز 
منفي، رتبه اول را در اي��ن زمينه به خود اختصاص 
داده اس��ت. تقربي��ا روز 25 آبان ماه ب��ود كه نماد 
»شپنا« به دليل برنده شدن در مزايده خريد 23.0 
درصد از كل سهام شركت پتروشيمي اصفهان چند 
روزي متوق��ف بود اما؛ تغيي��ر چنداني در وضعيت 
بازدهي صن��دوق پااليش يك��م رخ ن��داد و حتي 
ارزش ذاتي اين صندوق به زير 20 درصد رس��يده 
بود. نماد »ش��پنا« هم از نظر خريد حقيقي و هم از 
نظر خريد حقوقي در 3 ماه گذشته رتبه نخست را 
در بين اين نمادها داشته است. همين نماد از منظر 
فروش حقيقي و حقوقي نيز بيشترين ميزان را به 
خود اختصاص داده اس��ت. پااليش نفت اصفهان 
بيشترين ارزش را در ميان اين 4 شركت دارد. تعداد 
خريداران حقيقي اين نماد نيز در بين ساير نمادها 
تعداد بيشتري بوده است.  ادامه در صفحه 4

وضعيت نابه سامان داراهاي دولت
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 دستور روحاني براي 
پيشگيري از اقدامات ناامن كننده

رييس جمهور در جلسه فوق العاده صبح ديروز هيات 
دول��ت، ضمن تبريك و تس��ليت به مناس��بت ترور 
ناجوانمردانه و شهادت سرافرازانه محسن فخري زاده، 
دستور پيگيري الزم جهت پيشگيري و مقابله با اين 
قبيل اقدام��ات ناامن كننده را صادر ك��رد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت، رييس جمهور 
در جلس��ه فوق العاده هيات وزيران كه صبح ديروز به 
رياست وي برگزار شد، همچنين درگذشت روحاني 
خدمتگزار حجت االسالم والمسلمين آقاي شهيدي 
را تسليت گفت. اعضاي دولت در ادامه، اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ كل كشور را مورد بحث و بررسي قرار دادند. 
گفتني است اين جلسه نيز همچون جلسات پيشين با 
رعايت مصوبه ستاد ملي كرونا و به دو صورت حضوري 

و مجازي برگزار شد.

 وصول 1041 فقره شكايت 
در كميسيون اصل 90

اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي در 
طول ۱۸۰ روز ابتدايي دوره يازدهم شكايات متعددي 
را بررسي كرده و براي حل مشكالت كشور با نهادهاي 
ذي ربط نشس��ت هاي بسياري داش��ته اند. مجلس 
يازدهم ۱۸۰ روزه شده است، مجلسي كه شجاعت و 
انقالبي گري را سرلوحه كار خود قرار داده است تا گامي 
در مسير كاهش مشكالت مردم و توسعه و پيشرفت 
كشور بردارد. همانطور كه مي دانيد نمايندگان درمجلس 
عالوه بر قانونگذاري و تعيين ريل حركتي براي دولت 
و مجريان در كشور، مسووليت نظارت بر حسن اجراي 
قوانين را نيز بر عهده دارند و كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
بارزترين كميسيون تخصصي مجلس در حوزه نظارتي 
است كه در اين گزارش عملكرد اعضاي اين كميسيون 
در 6 ماهه نخست اولين اجالسه دوره يازدهم را مورد 
بررس��ي قرار مي دهيم. بايد اش��اره ك��رد كه رييس 
كميس��يون اصل ۹۰ بر خالف ساير كميسيون ها در 
صحن علني و با پيشنهاد هيات رييسه مجلس انتخاب 
مي ش��ود، از اين رو نصراهلل پژمانفر در تيرماه س��كان 
كميسيون را با راي مستقيم نمايندگان در اختيار گرفت 
و پس از آن كميسيون اقدامات نظارتي خود را آغاز كرد. 
طبق اصل ۹۰ قانون اساسي، هر كس شكايتي از طرز كار 
مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد مي تواند 
شكايت خود را كتبا به مجلس ش��وراي اسالمي ارايه 
كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند 
و پاسخ كافي دهد. در مواردي كه شكايت به قوه مجريه 
يا قوه قضاييه مربوط اس��ت رسيدگي و پاسخ كافي از 
آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعالم كند و در 
موردي كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند.

از اين رو در ۱۸۹ روز ابتدايي مجلس ۱۰۴۱ فقره شكايت 
به قوه مقننه ارسال شد كه تعدادي از آنها در صالحيت 
كاري كميس��يون تشخيص داده ش��د و كميسيون 
نيز براي پيگيري ش��كايت ها ۸۹7 فقره نامه نگاري با 
دستگاه هاي ذي ربط داشته است كه ۸۰۲ فقره جوابيه 
اعم از واس��طه اي يا قطعي به ثبت رسيده و ۳۴۴ فقره 
پاسخ دستگاه ها براي شكات پرونده ها ارسال شده است 
و 5۳7 فقره نامه به منظور راهنمايي شكات ارسال شد 
و آنها راهنمايي شدند كه براي شكواييه به كدام مراجع 
ذي رب��ط رجوع يا نواقص پرونده ش��ان را تكميل و به 
كميسيون ارسال كنند. در اين بين 6 فقره شكواييه به 
دليل فقدان آدرس و تكراري بودن بايگاني شده است. 
۳7۹ فقره شكواييه نيز در دستور كار كميته هاي مختلف 
كميسيون قرار دارد. در مجموع طي مدت مذكور ۳6۸5 
فقره نامه به كميسيون وارد يا از كميسيون خارج شده 
است. به منظور يافتن راهكارهاي مناسب جهت حل 
موضوعات و نيز بررس��ي پرونده هاي مطروحه، ده ها 
جلسه در كميسيون تشكيل و با 6۴ فقره دعوت كتبي 
از مسووالن ذي ربط به بحث و تبادل نظر با آنها پرداخته 
شده است. عالوه بر اقدامات نظارتي اعضاي كميسيون 
مصوباتي چون تصويب آيين نامه داخلي كميسيون 
و ايجاد كميته هاي پنجگانه آن، تصويب اولويت هاي 
كاري كميسيون وايجاد ۲۰ كارگروه براي تسريع در 
تحقق برنامه ها را در كارنامه كاري خود ثبت كرده اند. 
اين كميسيون در مدت مذكور طبق ماده ۱۰۱ آيين نامه 
داخلي گزارش مشكالت تامين ارز و توزيع نهاده هاي 
دامي را در نشست آبان ماه ارايه كرد. اعضاي كميسيون 
اصل نودم قانون اساسي مجلس ۱7 پرونده را در دستور 
كار داش��ته و نسبت به حل مسائل آنها اقدام كردند. از 
جمله اين موارد رسيدگي به مشكالت ارزي نهاده هاي 
دامي، بررسي تشكيل سامانه جامع اطالعات مسكن 
و امالك، رس��يدگي به خام فروشي مواد معدني، لزوم 
عرضه فوالد از طريق بورس، بررسي وضعيت زيست 
محيطي رودخانه هاي استان هاي گيالن، مازندران و 
گلستان، رس��يدگي به محصوالت تراريخته، بررسي 
وضعيت بازار س��رمايه و افت شاخص بورس، بررسي 
آزادسازي حريم سواحل، بررسي وضعيت خودروسازان 
كش��ور، بررسي مش��كالت و معضالت در حوزه اتباع 
بيگانه، ارزيابي نحوه اجراي قانون حدنگار )كاداستر(، 
بررسي پرونده واردات و قاچاق دارو، رسيدگي به پرونده 
مربوط به بورسيه ها، ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و 
امور خيريه، بررسي عملكرد فدراسيون فوتبال در نحوه 
عقد قرارداد با مربي سابق تيم ملي فوتبال )ويلموتس(، 
بررس��ي پرونده وضعيت فضاي مجازي در كش��ور و 
بررسي نرخ رشد جمعيت و موضوع حمايت از خانواده. 
در اين بازه زماني طرح ها و لوايحي از جمله طرح اصالح 
و الحاق موادي به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، طرح 
تقويت و كارآمدسازي كميسيون اصل نود، طرح انتظام 
بخشي فرآيند واگذاري بنگاه هاي دولتي و طرح اصالح 
قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران ارجاع داده شد. اعضاي كميسيون اصل 
۹۰ همچنين با رييس قوه قضاييه و بحث و تبادل نظر 
پيرامون نحوه تعامل با آن قوه در راستاي اجراي تكاليف 
نظارتي كميسيون جلسه داشتند. نرخ رشد جمعيت 
يكي از موضوعاتي بود كه كميسيون براي بررسي آن با 

مسووالن مربوطه نشستي در نظر گرفت.

 هفت ميليون نيازمند 
يارانه نمي گيرند

نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس با اش��اره به 
سرانجام احكام اصالحي بودجه در مجلس گفت: با 
توجه به اينكه بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصادي 
كشور ناشي از محتواي بودجه است و از آنجا كه اصالح 
كلي بودجه يك فرايند زمان بر و طوالني است، مجلس 
طرحي را در ۱۲ بند براي امسال تدارك ديد كه بيشتر 
ناظر به اصالحات نهادي بودجه در بخش هايي چون 
ش��فافيت و عدالت اس��ت. تا به امروز ۴بند اين احكام 
۱۲گانه در صحن علني، تصويب شده است. باقي اين 
اصالحات كه ۸بند است، روز يكشنبه هفته جاري از 
سوي نمايندگان تصويب و بالفاصله براي تاييد نهايي 

راهي شوراي نگهبان مي شود.
زنگنه در ادامه افزود: رويكردي كه مجلس در اين احكام 
۱۲گانه دنبال مي كند، مرتبط با ضرورت هاي پس از ارايه 
اليحه است نه اصالحات بنيادين ديگر. يعني مجلس به 
مقوله مصارف و منابع بودجه ورودي نكرده است، چرا 
كه فرصتي براي بررسي هاي محتوايي اين موارد وجود 
ندارد. بودجه ۱۴۰۰ كل كشور در سازمان برنامه و بودجه 
و دولت نهايي شده و به زودي راهي مجلس مي شود. لذا 
تالش شده تا در بودجه۱۴۰۰، راهكارهايي براي افزايش 
ش��فافيت، رصد دقيق، جلوگيري از انحراف و تحقق 
عدالت در بودجه، مورد توجه قرار بگيرد. بعد از تصويب 
شوراي نگهبان، اين احكام توسط دولت در دستور كار 

اجرا قرار خواهد گرفت.
او همچني��ن گفت: هركدام از اين ۱۲بند، بخش��ي از 
نارسايي هاي بودجه را پوشش مي دهد. مثال ۲بند ويژه 
كه از مهم ترين بخش هاي اين احكام اس��ت به بحث 
پرداخت هاي بودجه مي پردازد. بر اس��اس اصالحات 
مقدماتي، همه پرداخت ها منوط به شناسه پرداخت و كد 
رهگيري شده است، ضمن اينكه دولت موظف شده كه 
پرداخت هاي بودجه را به جاي واسطه ها به ذينفع نهايي 
انجام دهد. تبعات عيني اين ۲بند در بودجه۱۴۰۰، آن 
است كه ديگر شاهد خلق نقدينگي توسط دستگاه ها به 
دليل انباشت بودجه و انحراف بودجه از اهداف كلي خود 
نخواهيم بود. ضمن اينكه، بسياري از البي هاي مخرب و 
امضاهاي طاليي نيز بعد از اصالحات حذف خواهد شد.

رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس گفت: بند 
ديگري از احكام اصالحي بودجه در حوزه پرداخت هاي 
حمايتي و نظامات يارانه اي اس��ت. بر اس��اس احكام 
اصالح��ي بودجه، دولت مكالف ش��ده ت��ا مجموعه 
پرداخت ه��اي حمايتي خود را در س��امانه اي ثبت و 
ساماندهي كند. در حال حاضر دستگاه هاي حمايتي 
مختلف، بودجه هاي فراواني را در قالب يارانه پرداخت 
مي كنند، اما عدالت��ي در اين خصوص وجود ندارد. به 
نحوي كه در حال حاضر 7ميليون نفر از اقشار محروم 
شناسايي شده اند كه با وجود فقر مطلق يارانه اي دريافت 
نمي كنند.  او افزود: بند ديگري در حوزه شفاف سازي 
روابط مالي ش��ركت ملي نفت و استفاده كنندگان از 
خوراك ها است. مانند پتروش��يمي ها، پااليشگاه ها، 
سازمان ها و دستگاه هاي زير مجموعه دولت كه از اين 
خوراك استفاده مي كنند. در واقع ضرورت پيشگيري 
از تخلفات اقتصادي گس��ترده اي كه متاس��فانه طي 
س��ال هاي گذشته بارها تكرار ش��ده اند در اين احكام 
لحاظ شده است. بخشي از پرونده هاي فسادي كه اين 
روزها مفتوح است به دليل مناسبات ارتباطي اشتباهي 
است كه بين ش��ركت ملي نفت و گيرندگان خوراك 

پتروشيمي ها و...ايجاد شده است.
زنگنه در ادامه خاطرنش��ان كرد: در ح��وزه نظامات 
مالياتي نيز، معافيت هاي مالياتي مورد توجه قرار گرفته 
و مجلس، دولت را موظف كرده كه معافيت هاي مالياتي 
غير ضروري را حذف و فهرست معافيت هاي مالياتي را 
با پيوست بودجه به مجلس ارايه كند. ضمن اينكه دولت 
در تقسيم بودجه بين استان ها ملزم شده كه عدالت را 
بر اساس سطح محروميت و بر اساس معكوس درآمد 
سرانه هر منطقه تخصيص دهد. در مجموع، شفافيت 
و امكان رصد و تحقق عدالت در بودجه ريزي مهم ترين 

ويژگي هاي بودجه۱۴۰۰ است.
نماينده مردم ترب��ت حيدريه اظهارداش��ت: تقريبا 
مجموعه نمايندگان با ارز ۴۲۰۰ توماني مخالف هستند. 
معتقدم مشكالتي كه اين روزها در خصوص گراني مرغ، 
روغن و ساير اقالم اساسي مشاهده مي شود برآمده از 
سياست غلط توزيع ارز ترجيحي است. سياست هايي 
كه به جز رانت چند ده ميليارد دالري براي سوداگران، 
كمكي به معيشت مردم نكرده است. بر اين اساس به 
دولت توصيه كرديم، جلسه اي را در خصوص تعيين 
تكليف ماده يك، يعني شفاف سازي منابع، قبل از ارايه 
بودجه ترتيب دهد تا برخي از نارس��ايي هاي ارزي در 
بودجه اصالح ش��ود. معتقدم چنانچه اين اصالحات 
ضروري در خصوص بودجه صورت نگيرد، بودجه ۱۴۰۰ 

با مشكل تصويب در مجلس مواجه خواهد شد.
اين نماينده معتقد است، تصميم گيري در خصوص 
موضوع نرخ بهره، توس��ط ش��وراي عالي پول و اعتبار 
صورت مي گيرد، اما به جهت اينكه بانك ها سهم باالي 
۸5درصدي در تامين منابع كشور دارند و سپرده هاي 
عمومي كشور راهي بانك ها مي شود، بنابراين نرخ بهره 
يك رابطه بس��يار كليدي در اقتصاد دارد. يعني باال يا 
پايين رفتن نرخ بهره، بازارهاي كشور را دچار تكانه هاي 

متفاوتي مي كند.
رييس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس در پايان 
گفت: متاسفانه، مجلس در شوراي عالي پول و اعتبار، 
اثرگذاري خاصي ندارد. به جز موضوع بودجه، نظارت 
مجلس بر عملكرد اقتصادي دولت، نظارت پس��يني 
اس��ت. اما مجلس نسبت به موضوع نرخ بهره حساس 
است، همين اواخر كه بازار سرمايه و ساير بازارهاي كشور 
به دليل نرخ بهره دچار تالطمات منفي شدند از طريق 
احضار وزير اقتصاد و جلسه با رييس كل بانك مركزي 
تالش شد تا مكانيس��م تعيين نرخ بهره با اصالحاتي 
همراه شود. معتقدم بايد به فكر س��ازو كار باشيم كه 
نظارت هاي پسيني مجلس حداقل در برخي حوزه ها 
از جمله تعيين نرخ بهره به نظارت پيشيني بدل شود تا 
بتوان در برخي حوزه ها قبل از بروز فجايع اقتصادي از 

وقوع آن جلوگيري كرد.

 »س��هم ما در برجام قفل ش��د و ما به سهم و حق خود 
نرسيديم. طرف هاي ديگر به وظيفه شان عمل نكرده 
و اتحاديه اروپا حاضر به پرداخت هزينه نشد پس طبق 
عرف، شرع و قوانين و تكليف، جمهوري اسالمي نيز بايد 

از مسير رفته باز گردد.«
اين بخشي از صحبت هاي روز گذشته مجتبي ذوالنوري   
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم   است. او 
در كنار ديگر نمايندگاني كه از شرايط به وجود آمده در 
چارچوب برجام براي ايران ناراضي هستند، روز گذشته 
دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه مي تواند سرنوشت 

توافق هسته اي را تغيير دهد.
ذوالنوري با انتقاد از عملكرد دولت در س��ال هاي اخير 
گفته: برجام با  ۱+5 و ديگري جمهوري اسالمي طرف 
است،  اين موضوع در گزارش هاي متعدد و مكرر مديركل 
آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي آمده ك��ه ايران تمام 
تعهدات خود را از صفر ت��ا ۱۰۰ انجام داده و  اجرا كرده 
است. در اين شرايط امريكا به عنوان يكي از طرف هاي 
مقابل روي كاغذ تحريم هاي بانكي را لغو كرد اما سايه 
سنگين تهديد و تحريم بر روي نظام بانكداري ماند و در 
عمل هيچ تحريمي برداشته نشد، در نهايت هم امريكا از 
برجام خارج شد. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست 
داخلي مجلس شوراي اسالمي توضيح داد: با اين نگاه 
طرح تجديدنظر در اين مسير تدوين شد و ۸ طرح مدنظر 
ساير نمايندگان مربوط به خروج از NPT و اصالحات در 
برجام تجميع شد. براي بررسي اين طرح جلسات متعدد 
كارشناس��ي با حضور نمايندگاني از مركز پژوهش ها، 
سازمان انرژي اتمي، وزارت امور خارجه، سپاه، ستاد كل 
نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و دستگاه هاي مختلف 
تشكيل و طرح ۹ ماده اي تدوين شد. در اين طرح مسيري 
براي تعطيل كردن تعهداتي كه تاكنون اجرا كرده ايم، 
پيش بيني شده و در ماده ۹ آن هم جرم انگاري شده تا 

اين قانون ضمانت اجرايي داشته باشد.
اش��اره اين نماينده مجل��س به اتفاقاتي اس��ت كه در 
سال هاي گذشته در عرصه برجام رخ داده است. توافق 
هس��ته اي برجام در دولت يازدهم و پس از چند س��ال 
مذاكره ميان ايران و شش كش��ور قدرتمند جهاني به 
دس��ت آمد. در چارچوب اين تواف��ق تمام تحريم هاي 
هسته اي كه عليه اقتصاد ايران وضع شده بود، متوقف 
ش��دند و به منظور تضمين اجرايي آن، در قطعنامه اي 
جديد، شوراي امنيت سازمان ملل، تمام قطعنامه هاي 
سابق را لغو كرد. با وجود اينكه بر اساس تمام گزارش هاي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران به تمام تعهدات خود 
در برجام عمل ك��رده بود، دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا در ارديبهشت سال ۹7، اعالم كرد كه كشورش 
از برجام خارج خواهد شد و بار ديگر تحريم هايي جديد 
را عليه اقتصاد كشور وضع خواهد كرد. اين اقدام كه بر 
خالف عرف روابط بين الملل اجرايي شد با واكنش منفي 
تمام كشورهاي جهان مواجه ش��د و در نخستين گام 
اتحاديه اروپا با رد اقدام ترامپ اعالم كرد كه تمام تالش 

خود را براي ادامه حيات برجام به كار خواهد بست. ايران 
نيز اعالم كرد كه ب��ا وجود خروج امريكا از برجام، آماده 
پذيرش پيشنهاد اروپايي ها براي ادامه دادن به اين توافق 
بين المللي است. در عمل اما اروپا با وجود تمام شعارها، 
هيچ اقدام گره گشايي براي دور زدن تحريم هاي امريكا 
به كار نبست. با توجه به فعاليت شركت هاي خصوصي 
در اين اتحاديه، تهديدهاي كاخ سفيد براي تحريم كردن 
شركت هايي كه با ايران كار مي كنند باعث شد تمامي 
شركت هاي اروپايي وارد ش��ده به ايران بدون توجه به 
تعهداتشان از كشور خارج شوند و عمال تحريم هاي امريكا 
با تاثيرگذاري بيشتري اجرايي شوند. در اين مدت حتي 
طرح هاي اروپا براي راه اندازي يك كانال مالي براي نقل 
و انتقاالت مالي ب��ا ايران نيز راه به جايي نبرد و از اين رو 

فشار حداكثري عليه ايران شكل گرفت. 
در چنين بستري ايران پس از حدود يك سال صبر، اعالم 
كرد كه در پنج گام عمل به تعهداتش در برجام را كاهش 
خواهد داد و در نهايت با اجراي آنها، محدوديت هايي كه 
اين توافق بر سر راه انرژي هسته اي ايران قرار داده بود را 
كنار گذاشت. با وجود گذشت حدود سه سال از خروج 
امريكا از برجام، اروپا همچنان تاكيد دارد كه ايران بايد به 
تعهدات خود در برجام پايبند باشد و راه مذاكره باز باشد 
اما در عمل هيچ گشايشي در تحريم ها به وجود نيامده 
اس��ت. در كنار آن ترور چند روز قبل دكتر فخري زاده 
از دانشمندان هس��ته اي ايران كه پيش از اين مقامات 

اسراييل از جمله نخس��ت وزير اين رژيم از وي نام برده 
بودند، نشانه جديدي اس��ت كه استانداردهاي دوگانه 
اروپا همچنان ادامه دارد و بايد براي عبور از شرايط فعلي 
ايران نيز گام هاي جديدي را بردارد. در چارچوب ايجاد 
اين تلقي از شرايط فعلي روز گذشته، اميرآبادي فراهاني،  
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي   اعالم كرد: 
پيش از اين يك فوري��ت طرح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها تصويب شده بود كه نمايندگان با حدود ۲۰۰ 
امضاء درخواستي را مطرح كردند كه به موجب آن اين 
طرح به صورت دو فوريتي مورد بررس��ي قرار گيرد اين 
درخواست طبق ماده ۱55 آيين نامه مطرح شده است.

رييس مجلس ب��ا بيان اينكه مقصود دش��من از ايران 
ضعيف نتيجه اي جز فشار اقتصادي بيشتر و امنيت كمتر 
نخواهد بود، گفت: براي دس��تيابي به هدف مذكور هر 
كدام از قوا وظيفه اي دارند. مجلس هم در حدود وظايف 
و اختيارات��ش فوريت طرحي را كه در ۱۳ آبان تصويب 
كرده بود در جلس��ه علني صبح ديروز مورد بحث قرار 
مي دهد و ان شاءاهلل در همين هفته نهايي خواهد شد. 
اين طرح باعث تقويت صنعت و دس��تاوردهاي علمي 
دانشمندان هسته اي شده و زمينه عبور از تحريم ها را 
براي ايران فراهم مي كند. اين قانون در كنار واكنش هاي 
مرتبط ديگر دستگاه ها باعث احياي صنعت هسته اي 
ايران و بازدارندگي دشمن و امنيت خاطر مردم مي شود. 
همچنين به دش��من نش��ان مي دهد كه محاسباتش 

كامال غلط بوده است. اين طرح به دشمن مي گويد اگر 
به تعهداتي كه يكطرفه نقض كرده ادامه دهد ايران نيز 
به تعهداتش پايبند نخواهد بود. همچنين براي دشمن 
روشن خواهد شد كه جنايتي نظير آنچه در اين ماه ها 
ديده ايم نه تنها اجماع داخلي براي انتقام بازدارنده از آنها 
را ايجاد مي كند بلكه در برنامه هسته اي جهش خواهد 
آفريد. به بركت خون شهيد محسن فخري زاده قفل هايي 
كه به بحث هسته اي زده شده بود باز خواهد شد و زمينه 

عبور از تحريم ها فراهم خواهد شد.
در صورتي كه مجلس به اجراي نهايي اين گام راي بدهد 
و در نهايت با تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شود، 
ايران جديدترين گام را در مقابل سياست هاي فشار بر 
اقتصاد كشور برمي دارد. اين در حالي است كه در كمتر 
از دو ماه آينده، ترامپ جاي خود را به بايدن خواهد داد 
و رييس جمهور جديد امريكا وعده داده كه به برجام باز 
خواهد گشت. احتماال بحث درباره بازگشت به برجام، 
نياز به مقدمات جديد خواهد داشت و ايران براي ادامه 
مذاكرات احتمالي نياز به در اختيار داشتن امتيازاتي دارد 
كه به كش��ور دست باال را بدهد. هرچند هنوز مشخص 
نيست طرح مجلس به چه ش��كل نهايي خواهد شد و 
واكنش دولت به اين گام جديد چگونه است اما به نظر 
مي رسد همراه شدن تمام نهادهاي حاكميتي و سياسي 
كشور در گام جديد مذاكرات مي تواند بهترين گزينه هاي 
ممكن را پيش روي ديپلماسي و اقتصاد ايران قرار دهد.

گام  جديد بهارستان براي مقابله با محدوديت ها

دو فوريت اقدام براي لغو تحريم ها تصويب شد

ادامه واكنش ها به ترور شهيد فخري زاده 

ايران پاسخي قاطع و حساب شده مي دهد
با گذشت سه روز از شهادت دكتر فخري زاده، واكنش 
مقام��ات ايراني و خارجي به اين عمليات تروريس��تي 
ادام��ه دارد. آنچه كه در پيام هاي تم��ام مقامات ايراني 
خود را نشان مي دهد تاكيد بر لزوم واكنش قاطع ايران 
به ش��هادت اين دانشمند هسته اي اس��ت اما مقامات 
كشورهاي اروپايي همچنان با ترديد و دو پهلو نسبت به 

اين اتفاق واكنش نشان مي دهند.
كمال خرازي ، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي 
ايران در پيامي گفت: ش��هادت دانشمند ژرف انديش 
و افتاده، معاون وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
جناب آقاي دكتر محسن فخري زاده را كه سردار ميدان 
علم و فناوري بود به جامعه علمي و دانشگاهي و نيروهاي 
مسلح كشور تسليت مي گويم و اميدوارم روح پر فتوح 
آن رادمرد كه لحظه اي از پيگيري اهداف علمي خود در 
جهت تامين امنيت كشور و دفاع از ميهن عزيزمان غفلت 
نورزيد با شهداي عزيز ايران زمين به ويژه سردار ميدان 
جنگ و ديپلماسي سپهبد شهيد قاسم سليماني محشور 
گردد از خداوند بزرگ صبر جميل براي خانواده محترم 
ايشان، دوستان هم رزمش و ملت عزيز ايران خواستارم.

بدون شك، جمهوري اسالمي ايران پاسخ حساب شده 
و قاطعي را به جنايتكاراني كه ش��هيد فخري زاده را از 
ملت ايران گرفتند خواهد داد.  سردار اسماعيل كوثري 
نيز با اشاره به ابعاد شخصيتي شهيد محسن فخري زاده 
رييس س��ازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع كه روز 
جمعه طي يك عمليات تروريستي به شهادت رسيد، 
اظهار كرد: شهيد فخري زاده انساني خود ساخته با سطح 
علمي باال و انساني متفكر بود و همين امر نيز باعث شد 
كه دشمنان جمهوري اس��المي ايران به ويژه استكبار 
جهاني و صهيونيس��م بين الملل نتوانستند اين انسان 
بزرگ را تحمل كنند. وي با اش��اره به طرح مطالباتي از 
سوي اقش��ار مختلف جامعه در خصوص انتقام گرفتن 
از عامالن ترور و به ش��هادت رسيدن شهيد فخري زاده 
تصريح كرد: دست اندر كاران و مسووالن نظام قطعًا بايد 
بر اساس خواسته مردم تصميمي در اين زمينه بگيرند و 
در عمل به فرمايش رهبري، به جد پيگيري اين جنايت 
و مج��ازات قطعي عامالن و آمران آن را در دس��تور كار 
خود قرار دهند و آنه��ا را به حد نهايي تنبيه كنند. اين 
نماينده پيش��ين مجلس با تاكيد بر اينكه انتقام خون 
شهيد فخري زاده بايد در حد ش��أن آن شهيد بزرگوار 
باشد، خاطرنش��ان كرد: بايد همه عامالن اين جنايت 
اعم از عوامل داخلي و همچنين صهيونيسم بين الملل 

و امريكاي جنايت��كار به عنوان طراحان عمليات ترور و 
عامالن اصلي اين اقدام زش��ت مجازات شوند؛ آنها بايد 
بدانند كه ما نسبت به اين مس��ائل بي تفاوت نيستيم. 
س��ردار كوثري با بيان اينكه »مقابله ب��ه مثل كردن و 
گرفتن حق ش��هيد فخري زاده از عامالن جنايت ترور 
باعث شادي روح آن شهيد عزيز مي شود«، تصريح كرد: 
گرچه شهيد فخري زاده به درجه اعالي شهادت رسيد 
اما ما بازماندگان بايد طوري تصميم بگيريم و عمليات 
انتق��ام را به نحوي طراحي كنيم ك��ه در زمان و مكاني 
خاص به گونه اي عمل شود كه رضايت مردم جلب شود؛ 
خواسته مردم و رهبري همين است و انشاهلل مسووالن 
در نشست هايي كه دارند هرچه سريعتر تصميم گيري 
كنند. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با حضور در خانه دانشمند هسته اي شهيد محسن 
فخري زاده، ضمن تبريك و تسليت به همسر، فرزندان 
و بستگان اين شهيد واالمقام گفت: من برادري عزيز از 
سبزپوشان س��پاه را از دست دادم. رضايي در اين ديدار 
به همسر صبور و هميشه همراه شهيد، گفت: محسن 
فردي عارف مجاهد و دانشمند بود. از اول ورود به سپاه، 
با عرفان الهي و اشعار حافظ اُنس داشت و در مبارزه با ضد 
انقالب، در كردستان و حضور در دفاع مقدس پيشگام بود 
و در پيشرفت هسته اي و عبور از مرزهاي دانش فيزيك 
هس��ته اي نقش قاطع و جدي داشت. وي تاكيد كرد: 
حداقل سيلي ما به آمران اين جنايت تروريستي اين است 

كه دولت ما اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف 
كند و سازمان انرژي هسته اي، رژيم بازرسي ها را مورد 
تجديدنظر قرار دهد و فوراً اقدامات حداقلي نظير تعليق 
پخش آنالين دوربين ها، كم كردن يا تعليق بازرسان و 
اعمال محدوديت هايي در دسترسي بازرسان به سايتها 
و دانشمندان هسته اي ايران را در دستوركار قرار دهد. 
رضايي گفت: هيچ دليلي ندارد هنگامي كه امريكا و اروپا 
بطور رس��مي و عملي از برجام خارج شده اند، دولت و 
مجلس ما درباره NPT و پروتكل الحاقي و برجام هيچ 

بررسي مجدد و تجديدنظري نداشته باشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  گفت: اينكه رژيم 
صهيونيستي و عربستان قصد دارند از آخرين روزهاي 
حيات سياسي ترامپ در جنگ افروزي استفاده كنند، 
مانع از مجازات جدي آمران و عامالن ترور دانش��مند 
برجسته هس��ته اي ما نخواهد ش��د.  رضايي افزود: در 
ديپلماس��ي انقالبي، مجازات متناسب و سيلي بزرگ 
هست و از جنگ جلوگيري مي شود ولي در ديپلماسي 
سازش��كارانه، مجازات و اجراي عدالت كنار گذاش��ته 
مي ش��ود كه جنگ نش��ود و غالب��ًا تاريخ نش��ان داده 
ديپلماسي سازش يا كشور را تس��ليم مي كند يا آن را 
با جنگ مواجه مي كند. اين اس��تاد دانشگاه جامع امام 
حسين)ع( افزود: همان طور كه قباًل گفتم خروش انقالبي 
ما به زودي آمران و عامالن اي��ن جنايت و تك تك آن 
تارنشينان روسياه تاريخ را با سيلي بزرگ از سرير قدرت 

پايين مي كشد و زلزال سهمگين و ابابيل فوالدين اقتدار 
ملت ايران دير يا زود بر آنها فرود خواهد آمد. فراكسيون 
مستقلين واليي مجلس شوراي اسالمي طي بيانيه اي 
ترور شهيد فخري زاده را محكوم كرد. در اين پيام آمده: 
حادثه تلخ ترور ش��هيد فخري زاده نش��ان داد كه رژيم 
صهيونيستي همچنان بر سياست خرابكاري هسته اي 
از طريق تروريسم دولتي اصرار دارد. اما بر همگان واضح 
اس��ت كه دانش و فناوري هسته اي بومي شده در ايران 
بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد.ما ضمن محكوم كردن 
اين اقدام جنايتكارانه در ترور دانشمندان هسته اي كه 
خالف انسانيت و همه قوانين و حقوق بين الملل است 
انتظار داريم مجامع بين المللي اين اقدام را محكوم كرده و 
با تدابيري مانع تكرار آن شوند. همچنين از دولت، وزارت 
امور خارجه، قوه قضاييه و ساير نهادهاي امنيتي تقاضا 
داريم ضمن اهتمام هوشمندانه و راهبردي در واكنش ها، 
پيگيري حقوقي و قضايي موضوع در مجامع بين المللي 
و مج��ازات همه عوامل اين حادثه را دنبال و باهمكاري 
يكديگر پروتكل هاي حفاظتي و امنيتي را باز بيني نمايند. 
جديدترين واكنش ها در ميان مقامات خارجي به وزارت 
خارجه انگلستان اختصاص داشت. دومينيك راب، وزير 
امورخارجه انگليس در گفت وگو با شبكه اسكاي نيوز در 
واكنش به حادثه تروريس��تي روز جمعه كه به شهادت 
محسن فخري زاده دانشمند برجسته كشورمان در حوزه 
دفاعي و امنيتي منجر شد، گفت: ما نگران وضعيت در 
ايران و همچنين در منطقه پس از قتل يك دانش��مند 

هسته اي برجسته در ايران هستيم.
اين مقام انگليسي افزود: ما خواهان اين هستيم كه شاهد 
كاهش تنش ها باش��يم. وي تصريح كرد: ما همچنان 
منتظر روشن شدن تمام حقايق براي رسيدگي كامل به 
آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، هستيم.  وزير امورخارجه 
انگليس همچنين گفت: اما م��ن تاكيد مي كنم كه به 
قوانين بين المللي بشردوستانه پايبند هستيم كه بطور 
كامال ش��فاف با هدف قرار دادن غيرنظاميان مخالفت 
مي كند. يك مقام امريكايي درباره اقدام تروريستي روز 
جمعه كه به شهادت محسن فخري زاده، دانشمند ايراني 
در زمينه دفاعي و هسته اي منجر شد، مدعي شد: هيچ 
اطالعاتي وجود ندارد كه نشان دهد امريكا در اين اقدام 

دخالتي داشته است.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اين مقام امريكايي كه 
خواست نامش فاش نشود، افزود: تقريبا هيچ ترديدي 

نيست كه اسراييل پشت اين حمله قرار داشته است.



گروه بانك و بيمه|
پيش بيني مي ش��ود ك��ه آمارهاي نقدينگ��ي روايتي 
هشدارآميز از حجم نقدينگي ۴۵۰۰هزار ميليارد تومان در 
سال۱۴۰۰ داشته باشد و سوال اينجاست كه چه سياستي 
درپيش گرفته ش��ده كه در ۳س��ال به اندازه ۴۰سال به 
نقدينگي اصافه شده است؟ و چرا همچنان بانك ها، دولت، 
بانك مركزي و نياز واحدهاي اقتصادي به تس��هيالت و 
سرمايه در گردش، تا اين حد حجم نقدينگي را افزايش داده 
و اجازه خلق پول روزانه 2۴۰۰ ميليارد تومان را مي دهد. 

افزايش نقدينگي و آثار مخرب آن در اقتصاد كشور طي 
سال هاي اخير همواره به عنوان يكي از چالش هاي اصلي 
اقتصاد مطرح بوده وهست، در س��ال هاي اخير اما رشد 
نقدينگي بسيار چشم گير شده و آمار بااليي در اين خصوص 

به ثبت رسيده است.
نقدينگي به مجموعه پول شامل سپرده هاي ديداري بخش 
غيردولتي نزد بانك ها و اس��كناس و مسكوك در دست 
اشخاص و شبه پول شامل س��پرده هاي سرمايه گذاري 
مدت دار، سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاي 
متفرقه گفته مي ش��ود و در يك تعريف س��اده، مجموع 
اسكناس و مسكوكات و منابع اعتبارات بانكي، مهم ترين 

اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي هستند.
بر اس��اس آمارهاي بان��ك مركزي، رش��د نقدينگي در 
شهريورماه امس��ال به ۳6.2 درصد رس��يده كه اين نرخ 
در 6 سال اخير بي سابقه بوده است. بررسي آمارها نشان 
مي دهد رشد نقطه به نقطه »پول« در شهريورماه به 8۰.2 
درصد رسيده است كه اين رقم، يك رشد تاريخي محسوب 
مي ش��ود. اين روند باعث شده اس��ت كه نسبت »پول به 

نقدينگي« در آخرين ماه تابستان از 2۰ درصد عبور كند.
دو نشان مهم خطرناك، افزايش بي سابقه نسبت پول به 
نقدينگي و رش��د ضريب فزاينده نقدينگي است. آمارها 
نشان مي دهد س��هم پول از نقدينگي در شهريور ماه به 
2۰.7 درصد رس��يده كه از مهر 92 بي سابقه بوده است. 
از س��وي ديگر، ضريب فزاينده نقدينگي نيز به رقم 7.8 
درصد رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد، 7۴ درصد 
از مجموع نقدينگي خلق شده تا پايان سال 97، تنها در 7 
سال اخير خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدي نژاد و 
مابقي سهم ساير دولت هاي قبل است. برخي برآوردهاي 
اقتصادي بيانگر آن است كه در سال 97 روزانه هزار ميليارد 
تومان نقدينگي خلق مي شده كه اين آمار در سال 98 روزانه 
به ۱6۰۰ ميليارد تومان و در س��ال 99 به 26۰۰ ميليارد 

تومان رسيده است.
در انتهاي س��ال جاري پيش بيني مي ش��ود كه حجم 
نقدينگي به ۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان برسد و در انتهاي 
سال ۱۴۰۰ نيز بيش از ۴۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
خواهيم داشت. به عبارتي با ادامه شرايط فعلي در اقتصاد در 
سال آينده روزانه ۳۱۰۰ هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي 
خواهيم داشت. همزمان با رشد افسارگسيخته نقدينگي، 
برخي سعي دارند محلي براي هدايت نقدينگي پيدا كنند، 
يكي از بازارهاي پيشنهادي براي هدايت نقدينگي بورس 
بوده اس��ت، درحالي در ۵ ماهه ابتداي س��ال ۱۱۰ هزار 
ميليارد تومان به بورس رفته كه 2۵۰ هزار ميليارد تومان 
خلق نقدينگي توسط بانك انجام ش��ده است، بنابراين 
بورس و بازار باز و ... ريشه سيل نقدينگي را حل نمي كند. 
حجم نقدينگي كشور كه در اسفند 96 بيش از ۱۵۰۰ هزار 
ميليارد تومان بوده كه حاصل تجميع نقدينگي طي حدود 
۴۰ سال پس از انقالب است، طي سه سال 97 تا 99 بيش 
از ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و االن از مرز ۳ 
هزار هزار ميليارد تومان گذشته است. يكي از نسخه هاي 
اصلي اين گروه افزايش نرخ ارز براي افزايش صادرات،  ايجاد 
رشد اقتصادي و جلوگيري از رانت بوده است درحالي كه 
اين نسخه يك نسخه شكس��ت خورده است و تبعيت از 
تئوري برابري قدرت خريد در بسياري از كشورها نه تنها 
منجر به رشد صادرات و جهش توليد نشده است در عوض 
با ايجاد موج تورمي باعث كاهش قدرت خريد و كاهش تراز 
واقعي نقدينگي شده است كه براين اساس رشد نقدينگي 

را در اقتصاد بازتوليد كرده است. همان طور كه از آمارهاي 
ارايه شده در اين گزارش نيز مشخص شد بعد از بحران ارزي 
كه نقش تفكرات اين گروه در آن غيرقابل انكار است، روزانه 
بر آمار خلق نقدينگي افزوده ش��د، اما ليبرال ها همزمان 
با اين وضعيت و با تشديد تحريم ها و كاهش درآمدهاي 
دولت و افزايش كسري بودجه، پروژه بدهكار كردن دولت 
را در دستور كار قرار دادند. برخي كارشناسان معتقدند كه 
طبق آمارهاي رسمي، نقش غالب مربوط به بدهي بانك ها 
به بانك مركزي به ويژه بانك هاي خصوصي بوده و نقش 
كسري بودجه دولت در ايجاد نقدينگي كمتر بوده است. به 
عبارت ديگر، خلق پول توسط بانك هاي خصوصي بيش از 

بانك مركزي و دولت بوده است. 
در سال 92 با نسخه هايي كه اين گروه از مشاوران اقتصادي 
دولت تجويز كرده بودند، با اجراي بس��ته سالم س��ازي 
نقدينگي، مجوز خلق نقدينگي به بانك ها داده شد؛ هرچند 
طي يكي دو س��ال اخير در ظاهر برخي از اين مشاوران از 
دولت كناره گيري كرده اند ولي واقعيت نشان مي دهد كه 
آنچه اين روزها از سوي دولت به عنوان سياست اقتصادي 
تصويب و اجرا مي شود برگرفته از همان تفكرات اقتصادي 
اس��ت. گفتني است از س��ال ۱۳9۰ به بعد، سهم بدهي 
بانك هاي غيردولتي به بانك مركزي درحال افزايش بوده و 
اين مسير افزايشي همچنان ادامه دارد؛ طي سه سال اخير 
بدهي بانك ه��اي خصوصي به بانك مركزي نقش غالب 
را در افزايش نقدينگي داش��ته است. ضمن اينكه از سال 
۱۳97 و طبق اليحه بودجه، بخشي از بدهي بانكي هاي 
خصوصي درحال تهاتر با بدهي دولتي است، با اين حال اما 
همچنان نقش غالب در بدهي بانك ها به بانك مركزي در 
اختيار بانك هاي خصوصي است. در بخش بدهي بانك هاي 
دولتي به بانك مركزي نيز عمده بدهي مربوط به بانك هاي 
تخصصي است، در سال 98 مقدار ۴۱ واحد از ۴۴.9 مربوط 

به بانك هاي تخصصي است.

افزايشضريبفزايندهوخلقپولبانكها
به گزارش تسنيم، ضريب فزاينده نقدينگي طبق آمارهاي 
رسمي با رش��د ۵۴ درصدي، از ۴.6 واحد در سال ۱۳9۰ 
به 7.۰۱ واحد در سال ۱۳98 افزايش يافته است. از جمله 
اجزاي موثر در ضريب فزاينده نقدينگي عبارتند از نسبت 
ذخاير اضافي به كل سپرده ها، نسبت سپرده هاي قانوني 
به كل سپرده ها و نسبت اسكناس و مسكوك در دست 
اشخاص به كل سپرده ها. آمارهاي رسمي نشان مي دهد 

درحالي كه نرخ ذخيره قانوني ۱۳ درصد مصوب شده است 
ولي در عمل به اسم سياست هاي تشويقي براي بانك ها 
حدود ۱۱ درصد اعمال مي شود كه اين موضوع موجب باز 
گذاشتن دست بانك ها در خلق نقدينگي شده است. االن 
نرخ ذخيره قانوني ۱۳ درصد مصوب شده ولي ۱۰.۵ درصد 
اجرا مي ش��ود، توجيه اين كار هم تشويق بانك ها براي 
حمايت از توليد است ولي عدم اجراي نرخ ۱۳ درصدي 
ذخيره قانوني منجر به افزايش خلق پول ش��ده اس��ت. 
گزارش هاي تحقيقي نشان مي دهد كه پولي كه قرار بود از 
اين محل به سمت توليد برود سر از ملك و ارز و ... در آورده 
است. نكته جالب اينجاست كه در ۱۰ سال گذشته،  روند 
ذخاير مازاد بانك ها نزد بانك مركزي روند نزولي داشته 
ولي در روندي معكوس نزد خود بانك ها ذخيره شده است. 
اين درحالي است كه در همين تاريخ، تالطم در بازارهاي 

حقيقي نظير ارز، خودرو، مسكن و ... افزايش يافته است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، كاهش نرخ ذخيره قانوني 
و كاهش نس��بت ذخاير مازاد بانك ها به كل سپرده ها، 
دو عامل مهمي بوده اس��ت كه ناش��ي از سياست هاي 
اقتصادي دولت ب��وده و در افزايش توان بانك ها در خلق 
افسار گس��يخته نقدينگي، نقش كليدي داشته است. 
برخي صاحب نظران پيشنهادهايي مبني بر انتشار اوراق 
بدهي را مط��رح و اجرايي كرده اند كه با نقدهاي فراواني 
روبه روس��ت و مهم ترين آنها بدهكار كردن دولت هاي 
آينده است. اوراق س��ازي بدهي دولت، عمليات بازار باز 
و... كليدواژه هايي اس��ت كه براساس تفكرات اقتصادي 
مشاوران رييس جمهور در يكي دو سال اخير به مرحله 
اجرا رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند انتشار اوراق 
بدهي براي جبران كسري بودجه تنها زماني توجيه دارد 
كه در كوتاه مدت و براي جبران اثرات مقطعي در دستوركار 
قرار گرفته باشد و س��هم آن از كل درآمدهاي بودجه اي 
دولت در باالترين حالت به ۱۵ تا 2۰ درصد برسد. بنابراين 
تأمين نيمي از هزينه هاي بودجه اي از محل انتشار اوراق 
بدهي، بدون اتخاذ برنامه اي بلندمدت براي اصالح ساختار 
بودجه و افزايش درآمدهاي پايدار، قابل توجيه نيست و 
تنها كار دولت هاي آينده را در بازپرداخت اصل و سود آن 
دشوار مي كند. با اين حال اما راهكار نجات اقتصادي اصاًل 
مبهم و پيچيده نيست؛ در طول سال هاي گذشته تقريبًا 
تمام گروه ها و جناح هاي سياسي و اقتصادي بر مقاومتي 
كردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به عبارتي در تمام سال هاي 
بعد از انقالب و به خصوص سال هاي اخير »اولويت« اصلي 

كشور اقتصاد مقاومتي بوده )و هس��ت(، و آنچه بايد در 
»متن« قرار مي گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتي 
بود و نه مدار توس��عه غربي كه مهم ترين پيش شرطش 

راضي كردن دشمنان و معامله با آنان بود!
از جمله راهكارهايي كه كارشناس��ان اقتصادي براي 
مديريت نقدينگي پيش��نهاد داده اند عبارت است از 
افزايش نرخ ذخيره قانوني، تس��ويه بدهي بانك ها به 
بانك مركزي بطور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و 
كاهش شعب، تالش براي وصول مطالبات غيرجاري، 
اصالح نظام بانكي، افزايش سرمايه بانك ها و ... . آمارها 
نشان مي دهد كه از رقم رشد تسهيالت بانك ها، هر ماه 
معادل 6۵ درصد وام هاي بانكي به شهري مانند تهران 
پرداخت مي شود كه كمتر در بخش توليد و صنعت و 
معيشت مردم نقش دارد و بخش عمده گردش مالي 
و تسهيالت بانكي در تهران به خدمات مالي، بورس، 
ارز و طال، خريد و فروش كاالهاي��ي مانند خودرو و... 
اختصاص دارد. در نتيجه اگر بخش عمده تسهيالت 
بانك ها به سمت استان هايي كه قطب هاي توليدي، 
صنعتي، كشاورزي هستند، هدايت شود، مي تواند عامل 
رشد توليدو اشتغال و بهبود معيشت مردم و كارايي و 

بهره وري باشد. 
از اي��ن رو در كنار كنترل نرخ س��ود بانك��ي ۱۵ تا ۱8 
درصدي، بايد هدايت وام هاي بانكي به س��مت توليد و 
كشاورزي در استان هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد 
و تمركز شديد پرداخت وام در تهران و اختصاص سهم 
عمده وام هاي بانكي به خدمات مالي در تهران و شهرهاي 
ديگر اصالح شود تا وام هاي بانكي بتواند توليد كاالهاي 
معيشتي و كشاورزي و صنعتي را حمايت كند.  مانده 
تسهيالت و سپرده هاي بانكي در ۵ ماه نخست سال 99 
نشان مي دهد كه روزانه ۱۵78 ميليارد تومان تسهيالت 
و روزانه 2۴۳8 ميليارد تومان سپرده و نقدينگي اضافه 
مي ش��ود و در حالي كه نسبت تسهيالت به سپرده ها 
در تمام كش��ور 77 درصد است اما در تهران 9۰ درصد 
بوده است يعني تمايل بانك ها به استفاده از سپرده هاي 
موجود شعب در تهران بيشتر از كل كشور است. در عين 
حال با وجود سهم ۵۴ درصدي تهران از كل سپرده ها، 
سهم تهران از تسهيالت 6۴ درصد بوده و تهران بيش از 
سهم خود از سپرده ها، تسهيالت گرفته است. به عبارت 
ديگر، تمركز بانك ها در تهران و تسهيالت دهي در اين 

شهر در بخش خدمات مالي است. 
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روندكاهشنرخسود
دربازاربينبانكي

آبان ماه سال جاري چهار مرتبه عمليات بازار باز و با هدف 
تزريق نقدينگي به بازار بين بانكي و هدايت نرخ سود به 
سمت نرخ س��ود هدف انجام شد كه به دنبال آن نرخ 
سود در بازار بين بانكي در مسيري نزولي قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در آبان ماه سال 
جاري چهار مرتبه عمليات ب��ازار باز و با هدف تزريق 
نقدينگي به بازار بين بانكي و هدايت نرخ سود به سمت 
نرخ سود هدف انجام شد كه به دنبال آن نرخ سود در 
بازار بين بانكي از 8 تا 29 آبان ماه در مسيري نزولي از 
2۳.2 به 2۱.6 و در ششم آذرماه به 2۰.7 درصد رسيده 
است. نرخ سود موزون بازار بين بانكي در ابتداي آبان ماه 
سال جاري معادل 2۳.2 درصد بود؛ با توجه به باال بودن 
اين نرخ نسبت به نرخ س��ود سياستي تعيين شده و 
همچنين فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف داالن 
)22 درصد(، در آبان ماه سال جاري ۴ نوبت عمليات بازار 
باز هفتگي با هدف تزريق نقدينگي به بازار بين بانكي و 
هدايت نرخ س��ود به سمت نرخ سود هدف انجام شد. 
عمليات اول به صورت خريد قطعي اوراق بدهي دولتي 
بود كه طي آن ۱۱۱.۵ هزار ميلي��ارد ريال اوراق از دو 
بانك خريداري شد كه البته ۱۰7.۵ هزار ميليارد ريال از 
آن به يك بانك اختصاص داشت و به منظور ساماندهي 
اضافه برداشت اين بانك انجام شد. سه عمليات بعدي در 
قالب توافق بازخريد صورت گرفت كه حجم معامالت 
در آنها به ترتيب 9.8، 26.7 و ۳۵.۵ هزار ميليارد ريال 
بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه كل معامالت 
مربوط به عمليات بازار باز با استفاده از توافق بازخريد 
در حدود 72 هزار ميليارد ريال با سررس��يد ۱۴ روزه 
بوده كه مانده آن در پايان آبان ماه 62.2 هزار ميليارد 
ريال اس��ت. در آبان ماه س��ال جاري در 8 روز، چهار 
بانك براي دريافت اعتبار قاعده مند در نرخ سقف داالن 
)22 درصد( به بانك مركزي مراجعه كردند كه مبالغ 
درخواس��تي در همان روز در قالب توافق بازخريد به 
بانك هاي متقاضي اعطا شد. اعتبارگيري قاعده مند 
بانك هاي مورد اشاره در آبان ماه سال جاري در حدود 
9۴.2 هزار ميليارد ريال بوده است كه مانده آن در پايان 
ماه ياد شده بالغ بر ۱۱.9 هزار ميليارد ريال است. به اين 
ترتيب كل مانده تزريق ذخاير بانك مركزي -با توافق 
بازخريد- در بازار بين بانكي در پايان آبان ماه سال جاري 
7۴.۱ هزار ميليارد ريال بوده است.  به دنبال عمليات 
انجام شده در بازار بين بانكي نرخ سود در اين بازار از 
8 تا 29 آبان ماه در مسيري نزولي از 2۳.2 درصد به 
2۱.6 درصد كاهش يافته و در ششم آذرماه به 2۰.7 
درصد رسيده است. ذكر اين نكته ضروري است كه 
عمليات بازار باز در هفته هاي آتي به گونه اي تداوم 
خواهد داشت كه نرخ سود بازار به نرخ سود سياستي 

نزديك تر و نوسانات نرخ بازار محدودتر شود.

تخصيصخودكاروسيستمي
ارزدرسامانهجامعارزي

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از اجرايي شدن 
طرح اين بانك در »حوزه مبارزه با قمار و شرط بندي« 
خبر داد و گفت: براي انجام هر تراكنش، بايد »مبدأ«، 
»مقصد« و »بابت« آن مش��خص باشد. هرچيزي كه 
خالف اين امر است، طبيعتا تراكنش مشكوك محسوب 
مي شود.   مهران محرميان، از ۱۰۵ پروژه اي مي گويد كه 
سه هدف راهبردي را شامل »ايجاد شفافيت«، »رونق« و 
»منصفانه بودن« محيط كسب وكار دنبال مي كنند. به 
گفته او اين سه هدف براساس وظايف تنظيم گري بانك 
مركزي تدوين شده است.روابط عمومي بانك مركزي 
درباره اين ۱۰۵ پروژه با معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي گفت وگويي انجام داده كه در ادامه مي خوانيد. 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با اشاره به ادارات 
فعال در اين پروژه ها گف��ت: در معاونت فناوري هاي 
نوين، سه اداره شامل »نظام هاي پرداخت«، »مهندسي 
نرم افزار« و »اداره زيرس��اخت و پش��تيباني فناوري 
اطالعات« در اين پروژه ها فعالند كه بيشترين تعداد 
پروژه ها ابتدا به ادارات »نظام هاي پرداخت«، »مهندسي 
نرم افزار« و پس از آن به اداره »زيرساخت و پشتيباني 
فناوري اطالعات« مرتبط است. محرميان با بيان اينكه 
فاز اول س��امانه جامع ارزي با هدايت همكاران حوزه 
ارزي انجام شده است، تصريح كرد: به واسطه اين سامانه  
تخصيص ارز كه از فرآيندهاي بسيار مهم و اساسي در 
چرخه تبادالت ارزي كشور به است، بدون دخالت نيروي 
انس��اني و كاماًل خودكار انجام مي شود. به بيان بهتر، 
الگوريتم هاي اين سامانه به گونه اي برنامه ريزي شده اند 
كه براساس اولويت بندي هاي كشور در تخصيص ارز كه 
توسط وزارت »صنعت، معدن و تجارت« تعيين شده 
است، عمل كنند. محرميان درباره اولويت بندي پنج گانه 
عملياتي سازي ۱۰۵ پروژه  »معاونت فناوري هاي نوين 
بانك مركزي« گفت: در اين تقسيم بندي پروژه هاي 
با اولويت »چهار« و »پنج« جزو اولويت هاي پايين تر 
هستند.  محرميان با اشاره به پروژه هاي حوزه »مبارزه با 
پولشويي« عنوان كرد: در اين زمينه پروژه هاي بسياري 
در دست اقدام است كه به دليل محرمانگي نمي توان 
به آنها پرداخت. اما يك قاعده كلي وجود دارد كه براي 
انجام هر تراكنش، بايد »مبدأ«، »مقصد« و »بابت« آن 
مشخص باشد. هرچيزي كه خالف اين امر است، طبيعتًا 
تراكنش مشكوك محسوب مي شود. خوشبختانه اين 
سامانه در حال حاضر عملياتي شده و موجود و به تدريج 

قابليت هاي آن در حال تكميل و بهبود است.

سوءاستفادهكنندههايارزي
هميشهمنتظرند

غالمرضا مرحبا عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به 
تصميم اخير دول��ت در خصوص ترخيص كاالهاي 
موج��ود در گم��ركات، بيان داش��ت: باي��د مراقب 
سوءاستفاده هاي احتمالي از منابع ارزي كشور براي 
واردات كاالهاي غيرضرور باشيم. وي درباره چگونگي 
كنترل نرخ تورم و دس��تيابي به ه��دف 22 درصدي 
پيش بيني شده بانك مركزي گفت: يكي از مهم ترين 
كارهايي كه بانك مركزي مي تواند انجام دهد، كنترل 
نقدينگي زياد و سرگردان در كشور است. متاسفانه 
نقدينگي مانند يك سم در اقتصاد عمل مي كند و به هر 
طرف كه سوق مي يابد مانند بازار خودرو، ارز، زمين و 
مسكن حتي در بورس آسيب وارد مي سازد. بر همين 
اس��اس حفظ ارزش پول ملي و كنترل نقدينگي از 
مهم ترين كارها است. بانك مركزي بايد براي آن برنامه 
داشته باشد و چنانچه اين كار عملي شود، بخش بزرگي 
از راه طي خواهد شد. اين نماينده مجلس پيشنهاد خود 
را براي كنترل نقدينگي و هدايت آن چنين مطرح كرد: 
نقدينگي مشكلي است كه خاص كشور ما به حساب 
نمي آيد، تمام اقتصادهاي موفق در دنيا اين مراحل را 
گذراندند، به اين معنا اس��تانداردهايي براي رفع آن 
وجود دارد. عمر انقالب ايران ۴۰ ساله شده، ولي هنوز 
موفق به حل اين مشكل نشديم. موضوع فوق به خوبي 
نشان مي دهد كه شجاعت برخورد با اين بحث وجود 
ندارد. بايد مصلحت هاي مقطعي كنار گذاش��ته و به 
منافع ملي و مصلحت عموم مردم و اقتصاد كشور در 
بلندمدت انديشيده شود و با يك اقدام انقالبي از اين 
مرحله عبور كرد.  عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
در اين خصوص اظهار داش��ت: ُمسكن هاي مقطعي 
مش��كل ما را حل نمي كند، آنها به اقتضاي ش��رايط 
در دست گرفته مي ش��ود كه بعد از مدتي خود را رها 
مي كند. كش��ور دچار ركود و تورم همزمان در سطح 
باال اس��ت، اتفاقي كه بس��يار كم در دنيا رخ مي دهد. 
ساليان سال است مديران در مجموعه هاي مختلف 
مي آيند، متاسفانه تصميمات كوتاه مدت مي گيرند و 
مي روند.  مرحبا درباره نقش تحريم ها و شيوع بيماري 
كرونا در خصوص شرايط اقتصادي امروز تصريح كرد: 
شرايط دولت با توجه به اين مشكالت قابل درك است 
و نمي توان منكر موقعيت دشوار امروز بود زيرا داراي 
دشمناني هستيم كه سال ها است اقتصاد كشور را از 
بسياري استانداردهاي معمولي دنيا محروم كردند. 
ص��ادرات انجام مي دهي��م، مانع ورود ارز به كش��ور 
مي شوند و بايد به كانال هاي ديگر متوسل شد. كرونا 
هم مزيد برعلت شده است. بدون شك بايد به دولت 
كمك كرد يا حداقل منصفانه به قضاوت نشست، اما 
اين را هم نبايد ندي��د گرفت كه تصميمات ناصواب 
مزيد بر اين علت ها شده است، چنانچه بر تصميمات 
درست مقاومت به خرج داده مي شد، تحريم ها تا اين 
اندازه اذيت مان نمي كرد. براي حل مشكالت، مجموعه 
كشور بايد كمك كند و نبايد تنها بانك مركزي را ديد. 
بطور نمونه مي توان به ترخيص كاالها اشاره كرد. بانك 
مركزي برخي از تصميمات خود را در اين زمينه اصالح 
كرده، اما به دليل بخشنامه هايي كه زماني صادر شده، 
كاالها ترخيص نشده و ديگر قابل استفاده هم نيستند. 
منظور اين است كه بايد تمام وزارتخانه ها به اضافه بانك 
مركزي دست به دست هم دهند تا پيش برويم. دقت 

هم بايد داشت تا از هول حليم در ديگ نيفتيم.

دالردرقعرهفتماهه
به جز ين و يوان ارزش دالر مقابل س��اير ارزهاي مهم 
كاهشي بود. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
با ۰.۰7 درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 
9۱.82۳ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس 
نيز معادل ۱.۱۰۴ دالر اعالم ش��د.در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با ۰.۱ درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱.۳۳۱ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰9 درصد 
باال رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۱9 به ۱.۱96 دالر 
رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
۰.۰۴ درصد افزايش به ۱۰۴.۰92 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۵۳ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۵7۵ 
يوان چين اعالم ش��د. به گزارش رويترز، حساس��يت 
بازارهاي مالي نسبت به خبر توسعه واكسن كرونا بيشتر 
شده اس��ت؛ چرا كه اگر اين توليد انبوه اين واكسن ها 
بيشتر از حد انتظار طول بكشد يا واكسن ها اثربخشي 
الزم را در بين تمامي س��نين و گروه ها نداشته باشند، 
احتماال شاهد اعمال جديد قرنطينه ها و تعطيلي كسب 
و كارها خواهيم بود؛ به ويژه آنكه اين قرنطينه ها هزينه 
اقتصادي كامال قابل توجهي دارن��د. براي مثال، يك 
مدل سنجي صورت گرفته توسط مدرسه كسب و كار 
پاريس و دانشگاه ميالن ايتاليا نشان مي دهد كه بين 
ماه هاي مي تا مارس قرنطينه سراسري به ميزان ۱68 
ميلي��ارد دالر به اقتصاد امريكا خس��ارت زده اما جان 
حدود 29 هزار نفر را نجات داده است. اين بدان معني 
است كه تقريبا به ازاي جان هر شهروند امريكايي حدود 
6 ميليون دالر هزينه به اقتصاد امريكا تحميل ش��ده 
است.  احتمال تقويت سياست حمايتي بانك مركزي 
امريكا در ماه دسامبر با توجه به باقي ماندن ريسك كرونا 
شدت گرفته است و اگر چه شماري از مديران ارشد اين 
نهاد احتمال تغيير رويكرد محسوس در كوتاه مدت را 
رد كرده اند اما ممكن اس��ت باهدف جلوگيري از موج 
ورشكستگي كس��ب و كارها در امريكا، بانك مركزي 
امريكا بيش از پيش در بازارهاي مالي مداخله كند. از 
سوي ديگر با توجه به اعالم برنامه برخي از دولت هاي 
اروپايي نظير انگليس براي اس��تقراض بيشتر، انتظار 
نمي رود چش��م انداز اقتصادي اروپا نيز چندان روشن 
باشد و چين موتور محرك رشد اقتصادي خواهد بود.  
سرانجام روند رسمي انتقال قدرت به تيم بايدن آغاز شده 
است و در بخش هاي مختلف از جمله وزارت خارجه و 
كاخ س��فيد، تيم هايي به اين منظور تشكيل شده اند. 
شماري از ايالت هاي جنجالي از جمله نوادا و مينه سوتا 
كه اختالف آراي باي��دن و ترامپ در آنها كم بود نيز به 
صورت رسمي بايدن را پيروز انتخابات در ايالت هاي خود 
انتخاب كرده اند.  وزارت بازرگاني امريكا آمار رشد نهايي 
سه ماهه سوم امسال را اعالم كرد كه بر اين اساس نرخ 
رشد اقتصادي اين كشور مثبت ۳۳.۱ درصد اندازه گيري 
شده كه اين رقم 6۳.8 درصد بيشتر از رشد سه ماهه قبل 
و 2.۱ درصد بيشتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده 
است. سطح توليدات ناخالص داخلي در امريكا هنوز ۳.۵ 

درصد نسبت به قبل از آغاز بحران كرونا فاصله دارد. 

افزايش ۱۵۰۰هزار ميليارد توماني نقدينگي نشان مي دهد

از كسري بودجه تا خلق پول بانك ها و نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي

رشد هشدار آميز نقدينگي در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

دالر در كانال 24 هزار تثبيت شد 

كاهشقيمتسكهدرتعطيليكروناييبازار
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

روز يكش��نبه، در بازار آزاد ارز قيمت دالر 2۴ هزار و 7۰۰ 
تومان، ي��ورو 29 هزار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات 6 هزار 
و 8۵۰ تومان اعالم ش��ده است. همچنين قيمت فروش 
دالر در صرافي ها با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل 2۴ هزار و ۵۵۰ تومان و قيمت خريد دالر نيز 
با اختالف ۱2۰۰توماني نسبت به قيمت فروش، 2۳ هزار 
و ۳۵۰ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز با 
كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 
29 ه��زار و ۳۵۰ تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 
۱۵۰ تومان اعالم شده است. با قيمت دالر 2۴7۰۰ تومان 
و اونس جهاني به قيمت ۱789 دالر، قيمت طال و س��كه 
كاهش يافت. در بازار طال، قيمت طالي ۱8عيار هرگرم 
يك ميليون و 27 هزار تومان، هر مثقال طال ۴ ميليون و 
۴۵۰ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
۱۰ ميليون و 7۰۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۰ ميليون 
و 2۰۰ هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون و 6۰۰ 
هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۳ ميليون و 9۰۰ هزار 
تومان و سكه گرمي 2 ميليون و ۳۵۰ هزار تومان معامله 
شد. كارشناسان مهم ترين عامل كاهش قيمت ها را تعطيلي 
بازار مي دانند و معتقدند كه به دليل نبود عرضه و تقاضاي 
واقعي، هنوز نمي توان در مورد قيمت دقيق طال نظر دارد 
و بعد از تعطيالت احتمال كاهش بيشتر قيمت ها به دليل 

روند نزولي قيمت طال و ارز وجود دارد.  قيمت طال، سكه و 
ارز در بازار طي روزهاي نخست ابتداي هفته جاري نسبت 
به روزهاي قبل با افزايش همراه شده اند كه يكي از داليل 
اصلي اعمال تحريم ه��اي مجدد برخي بانك هاي ايراني 
است، جو رواني حاكم در بازار ارز موجب شده تا بار ديگر 
نوسانات شديد قيمتي در بازار به وجود  آيد و دالر نيز از سد 
قيمتي ۳۰ هزار تومان عبور كند. تشديد نوسانات ارزي 
موجب شد بازارساز تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و بر همين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، ازسرگيري 
فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي غيربانكي و كاه��ش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد مقدمات كاهش نوسانات قيمتي را در بازار ارز 
فراهم كرد. بانك مركزي البته اعالم كرده بود از روز دوشنبه 
2۱ مهرماه نيز روزانه ۵۰ ميليون دالر اسكناس وارد بازار 
خواهد كرد ضمن اينكه سقف خريد بانك ها و صرافي ها در 
بازار متشكل ارزي را به ۵۰۰ هزار دالر افزايش داده است. 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت؛ قيمت دالر براي 
اولين بار طي روز يكشنبه 2۰ مهر در صرافي هاي بانكي 
وارد كانال ۳۱هزار تومان شد؛ فعاالن بازار براين باورند كه 
رشد چشم گير قيمت طال و ارز و دالر واكنش هيجاني بازار 
به اقدام جديد امريكا بود كه ۱8 بانك ايراني را در ليست 

تحريم هاي ثانويه خود قرار داد. به خالف هفته هاي قبل طي 
چند روز گذشته بازار ارز نزولي شد؛ سير نزولي قيمت ها در 
حالي در بازار ارز از عصر چهارش��نبه ۱۴ آبان ماه آغاز شد 
كه قيمت دالر با كاهش حدود 7هزارتوماني همراه بوده 
دالر از ۳۰هزار تومان ظهر چهارش��نبه به 2۳هزار تومان 
در صبح روز يك ش��نبه ۱8 آبان رسيد. مهم ترين عامل 
تأثيرگذار در ب��ازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر در خيابان 
فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از آنجايي 
كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چش��م دوخته بود و 
براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري ارز 
مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفت و بازار با 
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست. دالر صبح 
روز يكشنبه ۱8 آبان در صرافي ها در كانال 22هزار تومان 
قيمت خورده بود ولي در ادامه با افزايش قيمت ارز در بازار 
آزاد بار ديگر به كانال هاي باالتر بازگشت. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. گفتني است با كاهش اختالف قيمت ارز 
بازار آزاد و رس��مي، بانك مرك��زي ممنوعيت فروش ارز 
سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها 
به هر كارت ملي يك بار در سال 22۰۰ دالر ارز سهميه اي 
مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز 

سهميه اي موقتًا در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود. 
فعاالن بازار پيش بيني مي كنند با ورود ۵۰ ميليون دالر 
در بازار و افزايش سقف خريد صرافي ها در بازار متشكل، 
قيمت ارز كاهشي شود كمااينكه بعد از اجراي اين سياست 
طي چند روز قيمت دالر حدود ۴ هزار تومان كاهش يافت. 
مهم ترين عامل تأثيرگذار در بازار ارز از ديدگاه فعاالن حاضر 
در خيابان فردوسي، چشم انداز مثبت به آينده بازار است؛ از 
آنجايي كه از ماه قبل بازار به انتخابات امريكا چشم دوخته 
بود و براساس نظرسنجي هاي قبل از انتخابات جهت گيري 
ارز مشخص مي شد با نهايي شدن گزينه رياست جمهوري 
امريكا، سناريوهاي بدبينانه براي آينده كنار رفته و بازار با 
اميدواري به آينده شاهد ريزش قيمت هاست. بازار ارز و 
طال روز شنبه با كاهش نرخ اونس جهاني طال به زير ۱8۰۰ 
دالر مواجه شد و پيش بيني مي شود كه با اين كاهش نرخ 
طالي جهاني و در عين ثبات و كاهش نرخ دالر در روزهاي 
اخير، قيمت طال و سكه در بازار ايران همچنان روبه كاهش 
باشد.  كاهش نرخ اونس جهاني طال به دنبال انتشار اخبار 
مربوط به توزيع واكسن كرونا، واكنش شاخص هاي بورس 
در بازارهاي مختلف كش��ورهاي جه��ان و انتظار بهبود 
شاخص هاي اقتصادي در آينده ادامه دارد. به دنبال ثبات 
قيمت دالر در كانال 2۴ هزار تومان وهمچنين كاهش نرخ 
اونس طال به ۱789 دالر، قيمت طال و سكه كاهش يافته و 

هر سكه به ۱۰ ميليون و 8۵۰ هزارتومان رسيد.



ادامه از صفحه اول
مري��م شاه حس��يني، مدير امور ناش��ران ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي به آخرين وضعيت بازگشايي 
نماد صندوق پااليش��ي يك��م در بورس اش��اره كرد و 
افزود: تخصيص واحدهاي صندوق پااليش��ي يكم به 
دارندگان اعالمي هفته گذشته انجام شد؛ بنابراين از 
هفته جاري دارايي صندوق پااليش��ي يكم در درگاه 
 ddn.csdiran.com يك پارچه ذي نفعان به آدرس
)با پيش شرط سجامي بودن دارندگان( قابل مشاهده 
است. وي افزود: چنانچه كارگزار ناظر توسط كارگزاري 
منتخب تعيين ش��ود، نماد اين صن��دوق در پرتفوي 
آنالين نيز قابل مشاهده است. شاه حسيني تاكيد كرد: 
شركت سپرده گذاري مركزي مي توانست طي روزهاي 
مختلف و براساس طبقه بندي هاي موجود اقدام هاي 
الزم را در اين زمينه انجام دهد، اما به دليل جلوگيري 
از اجحاف در حقوق افرادي كه مالكيت اين دارايي را بر 
عهده دارند، به ش��كل يكپارچه در روز چهارشنبه اين 
موضوع را عملياتي مي كند. مدير امور ناشران شركت 
سپرده گذاري مركزي درباره تعداد سرمايه گذاران نيز 
بيان كرد: تخصيص واحدي هاي صندوق پااليشي يكم 
به 3.5 ميليون نفر داراي كد فعال سهامداري صورت 
گرفت و در خصوص 200 هزار نفر از سرمايه گذاران كه 
كد سهامداري فعال ندارند نيز تخصيص صورت نگرفته 
است.وي خاطرنش��ان كرد: افراد فاقد كد سهامداري 
يا داراي كد س��هامداري غير فعال بايد در گام نخست 
اقدامات الزم در خصوص سجامي شدن را انجام دهند 
و در ادامه پس از طي مراحل الزم كد سهامداري دريافت 
كرده و به صندوق مربوطه جهت تخصيص دارايي اعالم 
كنند. براساس آخرين پيگيري ها از زمان آغاز معامالت 
صندوق پااليشي يكم، اعالم شده است كه با توجه به 
فراهم شدن زيرساخت هاي معامالت هنوز مدير اين 
صندوق درخواستي براي آغاز معامالت به شركت بورس 
ارايه نداده است. همچنين برخي از سهام داران از عدم 
مشاهده پااليشي يكم در پرتفوي خود شكايت دارند و 
شركت سپرده گذاري مركزي گفته كه اطالعات اين 
افراد تكميل نيست و ممكن است نقصي در اطالعات 
داش��ته باش��ند اما؛ هنوز هم اين صندوق به پرتفوي 
س��هامداران قديمي بورس نيز افزوده نشده و شركت 
سپرده گذاري مركزي نيز وعده اضافه شدن اين صندوق 

را به پرتفوي سهامداران داده است.
در اين ميان هوش��نگ فالحتيان، معاون وزير نفت 
در امور برنامه ريزي درباره اينكه آيا براي بازارگرداني 
سهام صندوق پااليشي يكم، اقدامي از سوي وزارت 
نفت )ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي( انجام ش��ده يا خير، گف��ت: پيگيري وضعيت 

صندوق پااليش��ي يكم در اختيار سازمان خصوصي 
اس��ت و وزارت نفت مسووليت هاي خود درباره ثبت 
صندوق كه شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت��ي پيگير انجام آن ب��ود را داده اس��ت.وي افزود: 
س��ازمان خصوصي س��ازي همكاري هاي الزم را در 
اين زمينه داشته است. اين مقام مسوول در پاسخ به 
اينكه آيا وزارت نفت ب��راي بازارگرداني اين صندوق 
برنامه اي ندارد، اظهار داش��ت: وزارت نفت وظيفه اي 
در اين زمينه ندارد و تمام اختيارات الزم را به سازمان 

خصوصي سازي سپرده ايم.
با اين وجود و سخنان ضد ونقض برخي از مسووالن 
س��هامداراني كه اين صندوق را خري��داري كرده اند 
آينده روشني را براي س��هام خود متصور نيستند و 
اغلب منتظر بازگش��ايي اين صن��دوق براي فروش 
هس��تند. با وجود ويروس كرونا اغلب كسب و كارها 
به مش��كل برخورد كرده اند و مردم نيز سرمايه خود 
را وارد بازارهاي مالي مي كنند تا سودي كسب كنند 
اما؛ عدم هماهنگي و تزريق بي اعتمادي در بازار سهام 

باعث شده كه اغلب مردم سعي كنند سرمايه خود را از 
بورس خارج كنند و خروج نقدينگي هم به زيان بورس 
است و هم به زيان ساير بازار چراكه؛ اگر اين حجم از 
نقدينگي وارد هر يك از بازارهاي مالي شود موجبات 
حباب را در آن بازار فراهم مي  كند در نتيجه دولتي ها 
بايد به كمك سازمان بورس بيايند تا اعتماد از دست 
رفته بازار را بازگرداندند همچنين درزمان عرضه هاي 
دولتي هماهنگي الزم را درخصوص وضعيت عرضه و 

آزادسازي عرضه ها انجام دهند.
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ثبت نام در سجام
گام نخست معامله سهام  عدالت

وحيد روش��ن قلب، ريي��س اداره نظارت بر ناش��ران 
گروه مالي و خدماتي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
به توضيحاتي درباره برگزاري مجامع ش��ركت هاي 
سهام عدالت پرداخت و گفت: سهامداران شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني براي حضور راحت تر در مجامع 
و كسب سود سهامش��ان ابتدا بايد در سامانه سجام 
ثبت نام كنند تا اطالعات هويت��ي و بانكي آنها ثبت 
شود، از آنجايي كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
موظفند همزمان با مجامع حضوري ش��ركت ها، به 
صورت الكترونيكي و آنالين همس��و با آنها باش��ند، 
ثبت نام در س��جام ب��ه آنها كمك مي كن��د تا به طور 
غيرحضوري در جلس��ات اعمال راي كنن��د و از اين 
طريق در تصميم گيري ش��ركت خود نقش داش��ته 
باشند. وي اظهار كرد: عالوه بر اين موضوع افرادي كه 
صالحيت كانديداتوري براي هيات مديره دارند و سهام 
عدالتشان در اختيار خودشان است هم مي توانند براي 
عضو هيات مديره شدن شركت هايي كه زير مجموعه 
سهام عدالت است اقدام كنند و به اين ترتيب در صورت 
انتخاب، بر مسند اين جايگاه خواهند نشست. روشن 
قلب در ادامه به تغيير آيين نامه ها و سهولت در كانديد 
ش��دن افراد براي هيات مديره شركت ها اشاره كرد و 
گفت: بر اساس اطالعات عنوان شده افراد چه از ابتداي 
تأسيس شركت چه بعد از بازگشايي نماد با خريد آن 
در زمان مشخص ش��ده مي توانند كانديدا شوند. در 
گذشته شركت هاي سرمايه گذاري استاني به عنوان 
هيات مديره انتخاب مي ش��دند، اما چون روش اداره 
اين شركت ها نسبت به گذشته و بر اساس آيين نامه 
آزاد س��ازي س��هام عدالت تغيير كرده است به همه 
اشخاصي كه شيوه غير مس��تقيم را انتخاب كرده اند 
امكان كانديدا شدن و اداره اين شركت ها داده مي شود. 
رييس اداره نظارت بر ناش��ران گروه مالي و خدماتي 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ادامه داد: پيرو تعيين 
تكليفي كه درباره نحوه سهامداري سهام عدالت اعالم 
شد، برخي افراد روش مستقيم را انتخاب كردند كه به 
پرتفوي آنها اضافه شده و برخي ديگر روش غير مستقيم 
را برگزيدند كه سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت شدند. زمان تخصيص سهام اين 
گروه بر اساس زمانبندي شهر زمان ثبت نامشان انجام 
خواهد شد، بايد به اين نكته توجه كنند كه مالك اصلي 
شهر سكونت فعلي آنها نيست بلكه شهري است كه 
در زمان ثبت نام سهام عدالت يعني سال ۱3۸۷ درج 
كرده اند. روشن قلب اضافه كرد: قابليت معامله سهام 
عدالت در اكثر استان ها فراهم شده و سهامداراني كه 
شيوه غير مستقيم را انتخاب كردند مي توانند خريد 
و فروش خ��ود را انجام دهند، حت��ي افرادي كه قبال 
خريد سهم نداشتند مي توانند از طريق شركت هاي 

سرمايه گذاري استاني اقدام به خريد سهم كنند.

صندوق پااليش يكم
از زيان  خارج شد

حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس در خصوص 
بازگشايي صندوق پااليش يكم گفت: يك پيشنهاد از 
سوي سازمان بورس به دولت ارايه كرديم كه از چند روز 
قبل انجام شده، اگر اين پيشنهاد عملي شود، صندوق 
پااليش يكم به زودي باز مي شود. البته االن هم پااليش 
يكم قابل بازگش��ايي اس��ت، چون از زياندهي خارج 
شده و به سوددهي رسيده اس��ت. وي در مورد اينكه 
اين پيشنهاد چه بوده است، گفت: هنوز اين پيشنهاد 
مصوب نشده است و فعال فقط پيشنهاد ارايه كرده ايم. 
قاليباف همچنين در مورد همكاري سازمان بورس با 
بسيجيان گفت: به مناسبت هفته بسيج و ايثارگري اين 
مراسم برگزار شد و قرار شد مذاكراتي با صندوق ذخيره 
بسيجيان و بازار سرمايه انجام شود، در حال حاضر اين 
صندوق به عنوان يك واسطه براي سرمايه گذاري عمل 
مي كند و مي تواند در ارايه آموزش به مردم نيز كمك 
كند، اما هنوز در م��ورد اينكه چگونه همكاري كنيم 
نياز به مذاكره دارد.رييس س��ازمان بورس همچنين 
در مورد آخرين مصوبات ش��وراي عالي بورس گفت: 
شوراي عالي بورس هفته پيش جلسه نداشت و هر موقع 
جلسه داشته بالفاصله اطالعات آن را اعالم كرده ايم. 
وي همچنين در مورد زنجيره فوالد و س��نگ آهن در 
بورس كاال گفت: ش��يوه نامه ارايه محصوالت زنجيره 
فوالد نهايي نش��ده است و بعد از اينكه يك شيوه نامه 
نهايي ش��ود در م��ورد آن صحبت مي كني��م، البته 
اصالحاتي در بندهايي از شيوه نامه در رأس اجراست 
و بعد از اصالحات شيوه نامه اعالم مي شود و بعد از آن 
سرمايه گذاري بر اساس اين شيوه نامه در بورس انجام 
مي شود و اثر اجراي اين شيوه نامه روي سنگ آهن و 
محصوالت فلزي در بورس كاال بعدا بايد بررسي شود. 
قاليباف همچنين در مورد شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت كه به تازگي وارد بورس شده اند، 
گفت: شركت هاي س��رمايه گذاري استاني بازگردان 
دارند و كارهاي آنها به صورت بازگرداني انجام مي شود. 
رييس سازمان بورس همچنين در مورد نرم افزار ايراني 
معامالت بورس گفت: كارهاي تهيه اين نرم افزار انجام 
و قراردادي با ش��ركت توليدكننده ايراني بسته شده 
و هر موقع اين نرم افزار آماده ش��ود، وارد اجرا خواهد 
ش��د. وي همچنين گفت: كارهاي بازارگردانان در 
بازار سرمايه بر اساس ۱0 درصد متوسط معامالت در 
سه ماه قبل انجام مي شود. قاليباف اصل با بيان اينكه 
در حال حاضر درآمد طبقه متوسط جامعه به خاطر 
تحريم هاي ظالمانه كاهش يافته است، گفت: با حضور 
مردم در بازار سرمايه مي توان به تقويت طبقه متوسط 
كشوركمك كرد. در حال حاضر در جنگ اقتصادي 
هس��تيم كه نياز به روحيه ايثارگري و بسيجي دارد. 
وي افزود: اگر طبقه متوسط جامعه بخواهد احيا شود 
حضور در بازار س��رمايه الزم است البته حضور بايد 
درازمدت باشد و با برنامه، حوصله و صبر و شكيبايي 
همراه باش��د. زيرا كساني كه هيجاني رفتار كرده اند 
بخشي از دارايي  خود را از دست دادند اما كساني كه 

صبر و شيكبايي به خرج دادند پاداش گرفتند. 

نمايان شدن ارزش واقعي معادن 
در بورس كاال

بهرام شكوري، رييس كميس��يون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران با اس��تقبال از تالش هاي معاونت 
ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، مع��دن وتجارت و 
مسووالن سازمان بورس براي عرضه معادن كوچك 
و متوسط در بورس گفت: امكان تامين مالي از طريق 
جذب سرمايه گذاري خارجي با توجه به تحريم ها در 
حال حاضر وجود ندارد. شكوري افزود: تامين مالي از 
طريق نظام بانكي بسيار پردردسر و گران بوده و عمال 
معادن به سراغ آن نمي روند. در چنين شرايطي بورس 
يكي از روش هاي مطمئن، ارزان و پايدار تامين مالي 
محسوب شده و مي تواند مشكالت بسياري از معادن 
را ح��ل كند. اكنون معادني با ذخاير غني در كش��ور 
با مشكل نقدينگي مواجه هس��تند و تامين مالي از 
بورس مي تواند در فعال سازي مجدد معادن تعطيل 
يا نيمه فعال موثر باشد. ش��كوري با اشاره به گزارش 
سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص 
امنيت س��رمايه گذاري در حوزه هاي مختلف گفت: 
در اين گ��زارش، امنيت س��رمايه گذاري به تفكيك 
حوزه هاي كاري از نگاه فعاالن اقتصادي ارزيابي شده 
است كه براس��اس آن، معدن امن ترين حوزه كاري 
بوده و باالتر از حوزه هاي خدمات توليدي، نفت خام 
و گاز طبيعي، تامين آب و برق و گاز، زراعت، خدمات 
و... ايس��تاده است. اين موضوع نشان مي دهد حضور 
معادن در بورس مي تواند با استقبال سرمايه گذاران 
مواجه شود. رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران گفت: حض��ور در بورس اين اطمينان را به 
سرمايه گذاران مي دهد كه ارزش واقعي و صورت هاي 
مالي معادن به طور شفاف بررسي و اعالم شده است. 
البته در اين راه پيش��نهاد ما اين است كه با توجه به 
پيچيدگي امور، بورس از شركت هاي تخصصي حوزه 

ارزيابي معادن استفاده كند. 

نخستين دوره آموزشي 
آمادگي آزمون معامله گري

س��جاد موحد، مديرعامل مركز مالي ايران گفت: 
با توجه ب��ه افزايش ظرفيت هاي بازار س��رمايه در 
س��ال هاي اخير و به دنبال آن افزايش تقاضا براي 
استخدام در نهادهاي مالي همچنين لزوم دارا بودن 
مدارك حرفه اي و مهارت هاي ش��غلي به خصوص، 
مركز مالي ايران در نظر دارد تا با برگزاري دوره هاي 
"بورس تلنت " و با ه��دف مهارت افزايي كارجويان، 
جري��ان ورود به اين عرصه را ب��راي افراد مورد نظر 
تس��هيل كند. موحد افزود: اين دوره با شناس��ايي 
مشاغل مورد نياز بازار سرمايه و نهادهاي مختلف اين 
بازار اعم از تامين سرمايه، صندوق سرمايه گذاري، 
كارگزاري ها و ديگر نهادهاي مختلف مالي در تالش 
است تا با نشان دادن مسيرهاي درست كاري، افراد را 
در دست يابي به اين جايگاه هاي شغلي هدايت كرده و 
سمت وسوي حركت در مسيرهاي مورد نظر را براي 
آنان ش��فاف كند. وي توضيح داد: بورس تلنت كه 
مشتمل بر دوره هاي آمادگي شغلي متعددي است 
اين بار با نظر به اهميت موقعيت شغلي كارشناسي 
معامله گري اوراق به��ادار و نقش قابل توجه آن در 
كارگزاري ها، اقدام به برگزاري دوره آمادگي آزمون 
معامله گري كرده است. اين دوره كه از 23 آذر الي۱۶ 
دي ماه سال جاري به صورت آنالين و طي يك دوره 
32 ساعته برگزار مي شود، با ارايه جزوه تخصصي و 
منابع آزمايشي مورد نياز آزمون همراه خواهد بود و 
در انتهاي دوره نيز به جهت ايجاد آمادگي بيشتر از 
دانش پذيران آزمون آزمايشي به عمل خواهد آمد. 

 عرضه خودرو در بورس
از شروط مجلس براي واردات

حجت اهلل فيروزي، س��خنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اس��المي با اشاره به طرح 
ساماندهي صنعت خودرو گفت: كليات طرح مذكور 
ك��ه مهم ترين مح��ور آن عرضه خ��ودرو در بورس 
است در جلسات اخير كميسيون صنايع به تصويب 
رس��يد. وي با بي��ان اينكه متعادل ك��ردن عرضه و 
تقاضا و همچنين تبديل كردن خودرو به يك كاالي 
مصرفي از مهم ترين اهداف طرح ساماندهي صنعت 
خودرو است، افزود: تمام خودروهاي مشمول طرح 
مذكور بايد در بورس كاال عرضه شوند؛ درصورتي كه 
خودروهاي مش��مول در ب��ورس عرضه نش��وند، 
جرم انگاري مي ش��ود و خريدار مشمول تبصره )۱( 
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي ش��ود. 
سخنگوي كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه 
در طرح ساماندهي صنعت خودرو به نوعي واردات 
خودرو نيز مجاز دانسته شده است، در تشريح شرايط 
واردات آن گفت: طبق اين طرح افراد و خودروسازاني 
مي توانند خ��ودرو وارد كنند كه خودرو صادر كرده 
و معادل آن مي توانند خودرو وارد كنند. همچنين 
قطعه سازان نيز اگر قطعاتي را صادر كنند مي توانند 
معادل آن خودرو به كش��ور وارد كنند. فيروزي در 
همين راستا، ادامه داد: افراد حقيقي غيردولتي كه 
نفت را خريداري و آن را صادر و به فروش برس��انند، 
مي توانن��د از مح��ل ارز آن، خودرو به كش��ور وارد 
كنند همچنين اشخاصي كه ارز در بيرون از كشور 
دارند كه تعهدي نس��بت به بازپرداخت آن به دولت 
ندارند، مي توانند از محل آن خودرو به كش��ور وارد 
كنند. نماينده مردم فسا در مجلس در تشريح بخش 
ديگري از طرح س��اماندهي صنعت خ��ودرو، بيان 
كرد: براس��اس طرح مذكور خودروهاي هيبريدي 
همچنين خودروهايي با مصرف سوخت هاي دوگانه 
نيز از عرضه در بورس معاف هستند و در واقع با اين 
اقدام خودروسازها تش��ويق مي شوند كه به سمت 
توليد خودروهايي با اين شرايط بروند كه در اين طرح 
براي تشويق آنها تسهيالت ارزان قيمتي براي بخش 
تحقيق و توسعه در اختيار آنها براي داخلي سازي و 

كيفي سازي، قرار خواهد گرفت.

»تعادل« وضعيت عرضه هاي دولتي در بازارسهام را بررسي مي كند

وضعيت نابه سامان داراهاي دولت

حمايت 1000 ميلياردي از بورس
سازمان بورس براي حمايت از بازار در برخي مواقع كه اتفاق 
بحراني در اين بازار رخ مي دهد و نيازمند نقدينگي مي شود 
از منابع موجود در اين صندوق اس��تفاده مي كند و از اين 
طريق، معامالت بازار را به ثبات مي رساند. نقدينگي موجود 
در اين صندوق ممكن است از طريق صندوق توسعه ملي و 
صندوق توسعه ارزي تامين شود و در آخر، سازمان بورس به 
واسطه اين صندوق ها معامالت بازار را كنترل خواهد كرد، 
اين اقدام و استفاده از منابع اين صندوق نيازمند ارزنده بودن 
قيمت سهام و دور بودن آن سهم از قيمت حبابي است در 

غير اين صورت نمي توان از سهم مورد نظر حمايت كرد.
اين خبر تزريق مي تواند به عنوان يك سيگنال بسيار قوي 
براي بازار سرمايه عمل كند و موجبات صعود اين صندوق 
را فراهم سازد اما؛ نكته قابل تامل اينجاست كه اگر اعتماد 
خوبي در بازار وجود نداشته باشد اين واريزي بدون نتيجه 
خواهد بود البته چند هفته اي مي شود كه با تصميمات 
درست سازمان بورس و دخالت هاي كمتر دولتي ها ميزان 
اعتماد در بازار باال رفته است و بايد منتظرماند و ديد اين 
اعتماد تا چه زماني در ب��ازار مي ماند و آيا بازهم دولتي ها 

عملكردي متضاد با منافع سهامداران خواهند داشت يا 
خير؟ تقربيا بيش از يك ماه است كه اين تصميم در بازار 
مطرح شده است اما؛ اين تزريق تازه و پس از شروع رشد 
دوباره بورس صورت گرفته و رش��د آنچناني براي بورس 
نمي ت��وان متصور ب��ود.  چند روز پيش بود كه حس��ين 
سالح ورزي با اشاره به مصوبه قانون رفع موانع توليد، اظهار 
كرد: بر اساس اين مصوبه تزريق يك درصد از منابع صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار بايد از سال ۱394 اجرا 
مي شد اما نشده بود. به همين دليل موضوع در مجامع ديگر 
از جمله شوراي عالي بورس مطرح شد و مورد تاكيد قرار 
گرفت. وي ادامه داد: قرار بود اين منابع صرفا براي عمليات 
بازارسازي و بازارگرداني در اختيار صندوق تثبيت به صورت 
سپرده قرار بگيرد و اين موضوع ابالغ شده بود. تا جايي كه 
اطالع دارم صندوق توسعه ملي هم مخالفتي با اين موضوع 
نداشت. همانطور كه مي دانيد رييس جمهوري عضو هيات 
امناي صندوق توسعه ملي است و اعضاي صندوق تثبيت 
بازار نيز از بانك مركزي، س��ازمان برنام��ه و بودجه، وزير 
اقتصاد و... تشكيل شده اند. اين عضو شوراي عالي بورس در 

مورد اينكه چرا تزريق يك درصد از صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت بازار تاكنون صورت نگرفته است، توضيح 
داد: دليل آن احتماال مخالفت هاي بانك مركزي است. شايد 
بانك مركزي تصور مي كند اجراي اين طرح اثرات تورمي در 
پي خواهد داشت. البته اين موضوع با توجه به تصميماتي 
كه در نهادهاي باال دستي گرفته شده بايد اجرا شود مگر 
اينكه داليل توجيهي مخالفت محكم باشد. بااين حال بايد 
گفت كه چگونه اي��ن تزريق صورت گرفت و آيا نهادهاي 
ذي ربط موافقت كردند و بسترهاي الزم براي اين تزريق 
صورت گرفته است؟  باتمامي اينها بايد ديد اين تزريق چه 
وضعيتي براي بازار سرمايه پيش مي آورند چراكه؛ درحال 
حاضر تنها سهامداران هستند كه وضعيت بازار را تعيين 
مي كنند و ديگر فرد يا افراد خاصي نقش ندارند و اگر اعتماد 
س��هامداران در بازار سرمايه از بين برود ديگر شاهد رشد 
بازار نخواهيم بود و نتيجه عكس مي گيريم و سهامداران و 
سرمايه گذاران اقدام به فروش سهام خود مي كنند و درتيجه 
بورس روندي كامال نزول��ي را تجربه مي كند. دولتي ها و 
مسووالن پس از تصميمات كليدي خود براي بازارسهام 

تنها بايد با سخنان يكپارچه اعتماد بورس بازان را نسبت 
به وضعيت تاالر شيش��ه اي جذب كنند. به طور كلي اگر 
دولتي ها و مسووالن تنها به صورت يكپارچه سخن بگويند 
و سعي در جلب اعتماد سهامداران در بازار داشته باشند 
ديگر شاهد وضعيت نزولي عميق در بورس نخواهيم بود و 
تنها روندي متعادل روبه باال را مشاهده خواهيم كرد.البته 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه باتوجه به حجم معامالت 
بازار س��رمايه كه اغلب به بيش از 20 هزار ميلياردتومان 
مي رسد اين مبلغ يك هزار ميليارد تومان نمي تواند دردي 
را دوا كند و تنها مي تواند مانند يك چسب زخم عمل كند 
و دولتي ها و مسووالن بايد يا اعتماد از دست رفته بازار را 
جلب يا يك مبلغ بسيار هنگفتي در اين بازار تزريق كنند.  
بنابراين درست است كه خبر تزريق يك هزار ميليارد تومان 
از صندوق توسعه ملي به حساب بورس مي تواند وضعيت 
جديدي براي بازار داشته باشد اما؛ از سوي ديگر مي تواند 
روند بازار را نيز نزولي كند و فقط و فقط مهم ترين نكته حال 
حاضر در وضعيت بازار نخست رفتار سهامداران و در گام 

بعدي تزريق نقدينگي در بازار سرمايه است.
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ادامه از صفحه اول

تغيير هاب انرژي  در منطقه

بازي موش و گربه دولت  و سهامداران حقيقي

وقتي تعامالت بين المللي و مناسبات ارتباطي ايران 
با فضاي پيراموني ضعيف باش��د در اكثر جبهه هاي 
»ژئو اكونوميك« ما به جاي اينكه برنده باش��يم و از 
كارت ها و ظرفيت هاي فراوان داخلي استفاده كنيم، 
قافيه را به رقبا مي بازيم.گفت: »از قضا سركنگبين، 
صفرا فزود.« البته اگر شرايط احياي برجام در دستور 
كار قرار بگيرد و مناسبات ارتباطي بين المللي ايران 
وارد دوران تعامالت سازنده و تنش زدايي شود، حتما 
اين فضا نيروهاي مخربي كه همواره مانع مناسبات 
دوس��تانه ايران با كش��ورهاي همس��ايه و بازيگران 
اقتصادي بين المللي مي شوند، قدرتشان كمي كاسته 
مي ش��ود. ايران بر اس��اس ظرفيت ها و شاخص هاي 

غني اش در بخش هاي مختلف استعداد ذاتي دارد كه 
براي انرژي هاي اوليه و ثانويه )نفت، گاز، فرآورده هاي 
نفتي و...( ه��اب و كريدور مبادالت انرژي ش��ود. اما 
كجايند سياس��تمداران و تصميم سازاني كه بتوانند 
اين مناف��ع بالقوه در حوزه انرژي را ب��ه ارزش افزوده 
عيني بدل كنند؟ س��ال هاي پيش ما مي گفتيم كه 
خطوط لوله هاي انرژي ايران نبايد با خطوط داخلي 
يكي باشند كه با بروز هر كمبودي در بخش داخلي، 
رويكردهاي صادراتي كشور با تكانه مواجه شوند و مثال 
برق صادراتي كشور ناگهان برخالف قرارداد ها قطع 
شود. اما توجهي به اين ضرورت ها نشد و بوروكرات ها به 
صورت هماهنگ مانع يك چنين اصالحاتي مي شوند. 

معموال افرادي كه ادعاي سياستمدار بودن مي كنند، 
سواد درستي از موضوعات بنيادين ندارند. نه از تاريخ 
سر در مي آورند، نه اصول ديپلماسي را مي شناسند، 
نه تس��لطي بر ش��اخص هاي فراهنگي جامعه دارند 
و نه علم سياس��ت را به درس��تي درك مي كنند. لذا 
تصميماتي اخذ مي كنن��د كه تضمين كننده منافع 
ملي كشور نيست. هميشه هم ممكن است سوء نيت 
نداشته باشند، اما گفته مي شود، مسير جهنم همواره 
با حسن نيت، سنگ فرش مي ش��ودو مرحوم پدرم 
همواره اشاره مي كرد، نمونه اعالي يك چنين افرادي 
كه ظاهرا با حسن نيت، فاجعه مي آفرينند، ابن ملجم 
است. كاراكتري كه با دوستانش اراده كردند علي ابن 

ابيطالب را بكشند به اسم اصالح امت اسالم. شما فكر 
كنيد، فرق قرآن ناطق را ش��كافتند تا در امت اسالم 
اصالح كنند. متاسفانه ردپاي يك چنين رويكردهايي 
همواره در تاريخ جهان وجود داش��ته است. بنابراين 
هستند كساني كه بدون اينكه ظاهرا سوءنيتي داشته 
باش��ند و حتي با هدف بهبود شاخص هاي اقتصادي 
كش��ور تصميماتي بگيرند كه منافع ملي كشور را به 
باد مي دهند. ماموريت مهم اقتصاد ايران براي خروج 
از وضعيت فعلي، بايد تكليف خود را با كلوني هايي كه 
همواره در مسير توسعه كشور سنگ اندازي مي كنند، 
روشن كند تا بتواند مبتني بر ظرفيت هاي خود سهم 

خود را از اقتصاد جهاني كسب كند.

بورس در حال اصالح اس��ت! اما مگر تعداد غلط هاي 
اين بازار چقدر بوده كه اين اصالح بيش از 5 ماه طول 
كشيده است؟ مگر كدام بازي را دولتي ها رقم زدند كه 
حاال براي جبرانش بايد چنين اصالح بزرگي را رهبري 
كنند؟ آيا بايد باورمان شود كه شاخص بورس كه در 
آبان 9۸ آرزويش رسيدن به كانال يك ميليون كه نه 
900 هزار بود به يك ب��اره و در اوج كرونا از 2 ميليون 

عبور كند، بدون دست بردن در بازار؟
آيا اين رش��د عجيب و قريب به دليل جبران كس��ري 
بودجه دولت رخ داده است يا يك اتفاق نرمال و واقعي 

در بازار سرمايه بود؟ آيا مي توان قبول كرد در اوج شيوع 
كرونا كه همه بازار هاي جهان��ي ريزش هاي بزرگ را 
تجربه كردند، بورس كوچك و ... ايران با قدرت و بدون 
حتي لحظه اي چالش قله هاي صد هزارتايي را يك به 
يك پشت سرگذاشته و ركورد شاخص باالي 2 ميليون 
را به نام خود كند؟ اينها همه سواالتي است كه جوابش 
كامال مش��خص اس��ت. دولت در يك برنامه از پيش 
تعيين شده با همكاري برخي از افراد و تغيير در شاكله 
بازار سرمايه به نفع خود، ابتدا رشد بازار و شارپي را رقم 
زد و پس از فروش سهام هاي كم ارزش به باالترين بها، 

وقتي سهم خودش را برداشت، زير پاي بازار سرمايه را 
خالي كرد تا همه حقيقي ه��اي واقعي بازار را به خاك 
سياه بنشاند وبه ريش همه...! بازار سرمايه در كشورهاي 
پيش��رفته و صنعتي پلي اس��ت براي رش��د و توسعه 
صنعت و اقتصاد كش��ور اما در ايران، بورس تنها پلي 
است براي فرار دولت از اثرات سوءمديريت هاي خود و 
تيم اقتصاديش! البته در هفته هاي اخير بازي جالبي را 
دولتي ها آغاز كرده و با حمايت كارشناسان وابسته خود 
مي كوشند اعالم كنند كه بازار در حال بازگشت است 
اما حقيقت اين است كه بازگشت بازار سرمايه با همان 

سرعت اواخر سال گذشته و ابتداي 99 نخواهد بود بلكه 
بسيار آهسته و شايد تا زمان ارايه بودجه سال ۱40۱ 
توسط دولت وقت ادامه يابد. در حال حاضر سهم هاي 
مختلف به صورت نوبتي سبز و قرمز مي شوند و دولت در 
حال دريافت فيدبك از جامعه است. با باال رفتن اعتراض 
سهامداران زيان ديده، سهم هاي بيشتري سبز و بعد از 
گذشت چند روز، همان سهم هاي سبز، قرمز مي شوند 
و اين يعني بازي موش و گربه دولت و بازار سهام تازه به 
جاهاي خوبش براي دولتي ها رسيده و حاال حاالها قرار 

نيست به اتمام برسد و اين بازي نيز ادامه دارد...



گروه راه و شهرسازي|
تعيين تكليف اوراق مشاركت 1500 ميليارد توماني، انتشار 
بوي بد در تهران، پيدا كردن متولي براي مقبره شهداي 
مشروطه، تجليل از شهيد هسته اي فخري زاده، حسابرسي 
از شهرداري و سازمان هاي تابعه و تعهدات دولت در تامين 
مالي مترو از جمله مهم ترين مباحث نشست علني ديروز 
شوراي شهر تهران بود. محسن هاشمي، رييس شوراي 
اسالمي شهر تهران با اش��اره به ارسال نامه به رييس كل 
بانك مركزي درباره اوراق مشاركت گفت: وقتي ماده 62 
مطرح است و وقتي بر اساس مصوبات مجلس دولت 50 
درصد بازپرداخت اوراق مشاركت را تضمين مي كند ديگر 
تضمين خواستن از شهرداري خطاست و اين كار يعني 

بي اعتبار كردن دولت.
هاشمي درباره اينكه تا كنون تنها 200ميليارد تومان از 
1500 ميليارد تومان اوراق مشاركت محقق شده و تكليف 
مابقي اين اعتبارات چه مي شود گفت: مشكلي كه وجود 
دارد براي تضامين بازپرداخت اين اوراق اس��ت در حالي 
كه وقتي اين اوراق در مجلس مصوب مي ش��ود مجلس 
مشخص مي كند كه باپرداخت آن چگونه است. وي افزود: 
بر اين اساس 50 درصد اين اوراق مشاركت توسط دولت 
و 50 درصد توسط شهرداري تهران بايد انجام شود ولي 
بانك مركزي و سيستم بانكي بندي به ماده  تبصره مربوطه 
اضافه كرده كه عالوه بر تضمين دولت تضمين شهرداري 
هم براي بازپرداخت ها انجام ش��ود و اين س��وال مطرح 
است كه آيا اعتبار دولت كم شده كه از شهرداري تضمين 
مي خواهند. او گفت: اين بروكراسي بيش از اندازه است كه 
از شهرداري هم تضمين مي خواهند و لذا من به رييس بانك 
مركزي هم نامه زده ام كه وقتي ماده 62 مطرح مي ش��ود 
بانك ها به هيچ عنوان نبايد تضمين بگيرند. حتي زماني 
هم كه بنده در شركت مترو حضور داشتم هيچ تضميني 
از شهرداري گرفته نمي ش��د. اين كار ظلم و خطاست و 
شهرداري مي تواند به كميس��يون اصل 90 هم شكايت 
كند. وي گفت: اخيرا طي نامه اي به آقاي شريعتمداري وزير 
صمت و پيغام به همتي رييس كل بانك مركزي، گفته ام اين 
موضوع صحيح نيست و بانك ها بر اساس ماده 62 نبايد هيچ 
تضميني از شهرداري بگيرند چرا كه در غير اينصورت ظلم و 
خطا انجام گرفته و شهرداري مي تواند از طريق كميسيون 

اصل 90 شكايت كند و بخشنامه باطل شود.

بليتمتروگراننميشود
رييس شوراي اسالمي شهر تهران كه در حاشيه نشست 
علني اين شورا سخن مي گفت، در توضيح سرانجام قيمت 
بليت مترو بر اساس گفته هاي معاون شهردار اظهار كرد:  در 
جلسه هم انديشي امروز آقاي مناف هاشمي معاون حمل و 
نقل شهردار تهران بيان داشتند كه با توجه به اينكه افزايش 
قيمت ها رخ داده و مسافران كم شده اند قيمت تمام شده 
بليت نيز افزايش يافته و اين امر طبيعي است. لذا اكنون كه 
در فصل بودجه هستيم يارانه دولت در بودجه براي سيستم 
حمل و نقل عمومي بايد ديده شود. رييس شوراي شهر 
تهران گفت:  به نظر من معاون شهردار به موقع اين مساله 
را مطرح كرده چرا كه قيمت تمام شده بليت ديگر مشابه 
قيمت قبل نيست، در حال حاضر قيمت تمام شده بليت 
مترو 15 هزار تومان بوده كه يك سوم را بايد دولت، يك سوم 
را شهرداري و يك سوم را مردم بپردازند كه البته در مورد 
پرداخت اين ميزان توسط مردم بايد مورد تصميم گيري 
قرار گيرد. نظر معاون شهردار اين بود كه سهم مردم توسط 
دولت و شهرداري پرداخت شود و منظورش گران كردن 

بليت و پرداخت توسط مردم نيست.

واگذاريحقبهرهبرداري
ازمقبرهصوراسرافيل

با تصويب يك فوريت طرح اعضاي ش��وراي شهر تهران، 
حق بهره برداري از مقبره صوراسرافيل )موسوم به شهداي 
مشروطه( به انجمن روزنامه نگاران تهران واگذار مي شود. 
صبح ديروز در جريان دويس��ت و پنجاه و يكمين جلسه 
شوراي شهر تهران طرح يك فوريتي به تصويب اعضاي 
ش��وراي شهر رس��يد كه براساس آن ش��هرداري تهران 
ملزم به واگذاري حق بهره برداري از مقبره جهانگيرخان 
صوراسرافيل به انجمن روزنامه نگاران تهران و مشاركت 
در بازسازي آن مي شود.  محمدجواد حق شناس به عنوان 
پيش��نهاددهنده اين طرح در دف��اع از آن گفت: يكي از 
موضوعاتي كه طي سال هاي اخير توسط اعضاي شوراي 
ش��هر مدام پيگيري مي شود، س��اماندهي مكاني به نام 
شهداي مشروطه در كنار بيمارستان لقمان است. در زمان 
استبداد صغير تعدادي از چهره هاي معروف مشروطه در 
باغ شاه زنداني، شكنجه و نهايتا به دار آويخته مي شوند كه 
صوراسرافيل كه پدر روزنامه نگاري نوين ايران و نماد رسانه 

مشروطه اس��ت نيز در آنجا شهيد مي شود، اما متاسفانه 
جسدش در قبرستان شهر دفن نشده و به بدترين شكل 
در بيرون از شهر دفن مي شود.  او با اشاره به اينكه اكنون 
اين مقبره ها در مجاورت بيمارس��تان لقمان قرار گرفته 
ادامه داد: شهرداري تهران در راستاي ساماندهي مقبره 
شهداي مشروطه اقدامات الزم را انجام داده و حتي دو واحد 
مجاور را نيز تملك كرده است اما مي خواهيم در راستاي 
تكريم شهداي رس��انه با هماهنگي سازمان زيباسازي و 
منطقه 11 و با موافقت شوراي ش��هر طرح بهره برداري 
انجمن روزنامه نگاران تهران و بازسازي اين مقبره با كمك 
شهرداري را تقديم شوراي شهر كنيم.  اعضاي شوراي شهر 
تهران به يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به واگذاري 
حق بهره برداري از مقبره جهانگيرخان صوراسرافيل به 
انجمن روزنامه نگاران تهران را تصويب كردند. بر اساس 
اين گزارش، در رويدادي ديگر، طرح »تعيين حسابرسان 
منتخب شورا جهت انجام علميات حسابرسي سال 1۳99 
شوراي اسالمي شهر تهران و شهرداري تهران و سازمان ها 
و شركت هاي وابس��ته به آن« به تصويب اعضاي شوراي 

شهر تهران رسيد.

اژدهايچندسربوينامطبوع
در تحولي ديگر، س��يد آرش حسيني ميالني، رييس 
كميته محيط زيست و خدمات ش��هري انتشار بوي 
نامطبوع در شهر تهران را به اژدهايي چند سر تشبيه 
كرد كه هر سال، س��ر جديدي به آن اضافه مي شود و 
تاكيد كرد: به ش��هرداري تهران تذكر مي دهم يكي از 
معاونت هاي شهرداري به عنوان متولي اصلي پيگيري 

موضوع در شهرداري مشخص شود.
حسيني ميالني در تذكري به شهرداري تهران درباره 
انتشار بوي نامطبوع تصريح كرد: انتشار بوي نامطبوع 
در ش��هر تهران حاكي از يك معضل محيط زيستي 
نوپديد در شهر تهران است كه مي توان آن را به اژدهايي 
چند سر تش��بيه كرد كه هر سال، سر جديدي به آن 
اضافه مي شود. اين عضو ش��وراي شهر تهران با بيان 
اينكه از فاضالب، مركاپتان، آزادكوه و مازوت سوزي 
صنايع تاكنون سخن گفته شده ولي هنوز پهلوانان 
ش��هر موفق به هدف ق��رار گرفتن اژدها نش��ده اند، 
خاطرنشان كرد: با توجه به وظايف ذاتي دستگاه هاي 
مختلف در زمينه رفع مشكل، الزم است با هدف گذاري 
و زمان بندي موضوع به صورت جدي از طرف سازمان 
حفاظت از محيط زيست و استانداري پيگيري شود. 
حس��يني ميالني با بيان اينكه به ش��هرداري تهران 

تذكر مي دهم يكي از معاونت هاي شهرداري به عنوان 
متولي اصلي پيگيري موضوع در شهرداري مشخص 
شود، ابراز داش��ت: به صورت شفاف و رسمي، نتايج 
پيگيري ها و پايش هاي س��ال گذش��ته منتشر و در 
اختيار افكارعمومي و مراكز تخصص��ي قرار گيرد و 
سازمان مديريت پسماند نيز در اسرع وقت ايستگاه 
پايش كيفيت هوا و بو را در آرادكوه راه اندازي و گزارش 
رسمي از اقدامات انجام شده جهت بهبود فرآيندهاي 
پردازش منتش��ر كند. وي در تذكر به ش��ركت آب و 
فاضالب استان تهران نيز بيان كرد: يكي از عوامل موثر 
نيز ورود فاضالب به آنها و كانال هاي سطحي در شهر 
است كه در اين ارتباط به شركت آب و فاضالب استان 
تهران تذكر مي دهم در اسرع وقت برنامه اجرايي خود 
را براي رفع مشكل انفصال حدود ۴00 نقطه در شبكه 

فاضالب را تهيه و به شوراي شهر ارسال كند.

لزوممشاركتدولتدرتامينناوگان
س��يد محمود مير لوحي، رييس كميته اقتصاد و تنظيم 
مقررات شوراي اسالمي شهر تهران نيز ديروز در تذكري 
خطاب به آقاي روحاني رييس جمهور گفت: حمل و نقل 
عمومي در قوانين متعدد به ويژه در هدفمندي يارانه ها و 
صرفه جويي سوخت و حمل و نقل ريلي مورد توجه و تاكيد 
قانون بوده و در دولت يازدهم و دوازدهم نيز مصوبات قابل 
توجهي در شوراي اقتصاد و لوايح دولت صورت گرفته است. 
مير لوحي خطاب به رياست جمهوري گفت: از حضرتعالي 
انتظار داريم به شكرانه سرنگوني ترامپ رييس جمهور شرور 
امريكا دستور فرماييد دولت محترم در تامين منابع خريد 
500 دستگاه اتوبوس و تامين ساخت 110 دستگاه واگن 
ملي در س��ال 1۳99 مشاركت نمايد تا با تزريق يك هزار 
دستگاه اتوبوس و 110 واگن ملي بخشي از مشكالت حمل و 
نقل عمومي تهران در شرايط كرونا در سال 1۳99 رفع گردد.

در شهرايرانشهر

خبر ويژه 
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درخواستفرودگاهمهرآباد
ازمسافران

فرودگاه مهرآباد در اطالعيه اي از مسافران خواست تا 
به دليل بدي آب و هوا در برخي شهرهاي مقصد، پيش 
از عزيمت به فرودگاه، از قطعي بودن انجام پرواز خود با 
شماره تماس 199 اطمينان يابند. به گزارش مهر، اداره 
كل فرودگاه بين المللي مهرآباد در اطالعيه پروازي از 
مسافران خواست تا پيش از عزيمت به فرودگاه، از انجام 
پروازها اطمينان يابند. در اين اطالعيه آمده است: با توجه 
به بارش شديد پاييزي در پايتخت، پروازهاي مهرآباد به 
شرط مساعد بودن شرايط جوي فرودگاه هاي مقصد به 
موقع و در زمان برنامه ريزي شده از قبل انجام مي گيرد. 
خواهش��منديم در زمان مقرر در فرودگاه براي انجام 
عمليات اعزام وپذيرش حضور داشته باشيد. در عين 
حال با توجه به شرايط جوي حاكم بر بعضي از مناطق 
كشور و احتمال تغيير ساعت يا تأخير در برخي پروازها 
به دليل ش��رايط نامناس��ب جوي، از مسافران هوايي 
درخواست مي شود تا پيش از عزيمت به فرودگاه حتمًا 
با اطالعات پرواز به ش��ماره 199 ي��ا 02161021 يا 
021۴۴665519 يا شماره 021۴۴66552۴ در تهران 
تماس بگيرند و از وضعيت پروازها اطالع حاصل فرمايند.

كاهشچشمگيرترددبيناستاني
در۴روزاولآذر

با اجراي طرح مديريت هوشمند محدوديت تردد بين 
استاني در ٤ روز نخس��ت آذرماه ٣٢.٥ درصد كاهش 
يافت. بر اساس اعالم سازمان راهداري مجموعه تردد 
بين استاني وسايل نقليه در ٤ روز نخست آذرماه حدود 
٤ ميليون و ٢٩٥ هزار مورد بوده است كه نسبت به روز 
مشابه هفته گذش��ته ٣٢ درصد كاهش داشته است. 
طرح جامع محدوديت هاي كرونايي از صبح روز شنبه 
)اول آذرماه( همزمان با سراسر كشور در مبادي ورودي 
شهرهاي داراي وضعيت قرمز و نارنجي عملياتي شد 
و خودروه��اي غيربومي اجازه ورود به اين ش��هرها را 
نيافتند.وزير راه و شهرسازي دو روز پيش گفت: با اعمال 
محدوديت هاي جديد شاهد كاهش ۴5 درصدي تردد 
در جاده هاي كشور هستيم. محمد اسالمي در حاشيه 
جلسه هيات دولت با تش��كر و قدرداني از مردم براي 
رعايت مصوبات س��تاد ملي كرونا اظهار كرد: با اعمال 
محدوديت هاي جديد شاهد كاهش تردد حدود ۴5 
درصدي در جاده هاي كشور هستيم كه اميدواريم با 
همكاري وسيعي كه مردم دارند شاهد شكسته شدن 
زنجيره انتقال بيماري باشيم. محدوديت هاي مختلفي 
در تعدادي از شهرها به ويژه شهرهاي قرمز ايجاد شده 
است و در حال حاضر از ورود مسافران كرونايي به تمامي 
بخش هاي حمل ونقلي جلوگيري مي شود. مسافراني 
كه در فرودگاه يا راه آهن بليت خريداري مي كنند 
نيز در صورتي كه كد ملي آنها استعالم شود و تست 
كروناي آنان مثبت باش��د به هيچ عنوان براي آنها 
بليت صادر نمي شود. مسافران حمل ونقل عمومي 
برون شهري حتماً بايد براي سفر كد ملي ارايه دهند 
و با بررس��ي اين كد ملي مشخص مي شود كه اين 
مسافران طبق سامانه وزارت بهداشت مبتال به كرونا 
هس��تند يا خير. رانندگان به هيچ عنوان در بين راه 

مسافران را بدون استعالم كد ملي سوار نمي كنند.

داليلگيركردنطرح
جهشتوليدمسكندرمجلس

بعد از مطرح شدن طرح جهش توليد مسكن و تاييد 2 
فوريت آن، اين طرح از صحن علني به منظور بررسي 
جزييات بيشتر به كميس��يون عمران ارجاع شد و با 
وجود قيد 2 فوريت، پس از گذشت 70 روز همچنان 
به صحن علني ارجاع نشده است. اقبال شاكري، عضو 
كميس��يون عمران مجلس در پاسخ به اين مساله به 
فارس گفت: با توجه به آمار، شايد يك سوم جلسات 
كميسيون عمران از زمان تشكيل تا به حال به بحث 
مسكن مربوط بوده است و پژوهش گران، اقتصاددان ها، 
بانك داران و ساير دستگاه هاي اجرايي به همراه بانك 
مركزي، بنياد مسكن و وزارت راه در اين جلسات حضور 
پيدا كردند و چارچ��وب طرح با توجه به جمع بندي 
جلس��ات مذكور تهيه ش��د و بر دو محور استوار بود: 
يكي بحث زمين رايگان در قالب مدل اجاره 99 سال 
و ديگري تسهيالت ارزان قيمت براي كمك به اقشار 
هدف. در همين ارتباط تسهيالت ارزان قيمت يعني 
اينكه ما بتوانيم وام ساخت مسكن را از طريق اين طرح 
مجلس با نرخ سودي كه قابل تحمل براي اقشار فاقد 
مسكن باشد، تامين كنيم. شاكري افزود: در جلسات 
متعددي كه گذاشتيم روي 2 موضوع حساسيت بود، 
يكي تعداد مسكني كه بايد در يك سال بر اساس اين 
طرح تامين بشود و موضوع ديگر اينكه آيا بازار مالي ما 
بطور كلي قابليت اين را دارد كه تامين مالي موردنظر 
را انجام بدهد. در همين راستا يكي دو جلسه داشتيم 
كه مركز پژوهش ها اعالم آمادگي كرد و اجازه خواست 
تا دقيق تر وارد اين موضوع شود لذا از طرف اين نهاد 
به كميسيون آمدند و تقاضا كردند كه فرصت ديگري 
در اختيار آنها قرار بدهيم و به همين دليل كميسيون 
هم موافقت كرد كه مركز پژوهش ها تحقيقات خود 
را كامل كند. همين باعث ش��د تا مدتي طول بكشد. 
البته از يك جهت هم كار اشتباهي نيست چون شما 
مي خواهيد يك طرح عظيمي را براي كشور رقم بزنيد 
و بايد مطمئن شويد كه اين طرح قابليت اجرايي دارد 
و مجريان طرح هم دورنماي مشخصي از 2 حوزه زمين 
و تسهيالت مالي را داشته باشند. در واقع خروجي اين 
مدت زمان به پخته شدن طرح و اطمينان خاطر كمك 
كرده است. البته ما به عنوان كميسيون عمران بسيار 
تحت فشار هستيم كه چرا اين طرح زودتر به صحن 
مجلس نمي آيد. اگر طرح جامع نباش��د و به صحن 
مجلس بيايد احتمال دارد نظرات مختلفي درباره ابعاد 
طرح وجود داشته باشد پس هرچه قدر طرح را دقيق تر 
كنيم، مباحثات داخل صحني كم مي شود و مي تواند 

به زودتر تصويب شدن طرح كمك كند.

هزينههايپايتختيتهرانرا
تهرانيهانبايدپرداختكنند

رييس كميس��يون فرهنگي واجتماعي شوراي شهر 
تهران گفت: هزينه هاي پايتخت بودن تهران را نبايد 
تهراني ها پرداخت كنند و ما به ش��هرداري نيز اعالم 
كرده ايم كه نبايد هزينه اس��تقرار پايتخت را از مردم 
بگيريم. محمدجواد حق شناس، در گفت وگو با ايلنا، در 
پاسخ به اينكه با توجه به عدم تحقق بودجه شهرداري در 
زمينه هاي كليدي از جمله حمل و نقل آيا تمركز بودجه 
سال آينده با محوريت فرهنگي و اجتماعي با توجه به 
انتقاداتي كه به اين معاونت وارد اس��ت، اقدام درستي 
است؟ گفت: به شهر تهران هزينه هايي تحميل مي شود 
كه مربوط به حوزه مديريت ش��هري نيست و با وجود 
آنكه سازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها بوجه مشخص 
از دولت دريافت مي كنند، اما س��ازمان هاي مديريت 
شهري بايد خودكفا عمل كنند و خود نسبت به كسب 
درآمد و هزينه كرد آن اقدام كنند، اما اتفاق ناگواري رخ 
مي دهد و هزينه هايي به شهر تهران تحميل مي شود 
كه متفاوت از هزينه ها در شهرهاي ديگر است.  او ادامه 
داد: متاسفانه دولت در راستاي وظايفي كه نسبت به 
شهرداري تهران داشته سرباز زده است و انتظار به حق 
مردم تهران و نمايندگان آنها در شوراي شهر است كه 
دولت به وظايف خود در قبال شهرداري عمل كند اما 
آنها كمترين توجهي را به مديريت ش��هري نكردند.  
حق ش��ناس تاكيد كرد: طبيعي است كه هزينه هاي 
پايتخت بودن را نبايد مردم تهران پرداخت كنند و ما 
به ش��هرداري اعالم كرده ايم كه نبايد هزينه استقرار 
پايتخت را از جيب مردم بگيريم، اما اين در حالي است 
كه نهادهاي مستقر در تهران اين هزينه را به دوش مردم 

تهران تحميل مي كنند.

50طرحدرشهراصفهان
افتتاحميشود

ش��هردار اصفهان گفت: ب��ه زودي در كنار پروژه هاي 
بزرگ و ملي بيش از 50 طرح ارزش��مند در منطقه و 
سازمان هاي مختلف شهر اصفهان افتتاح مي شود. به 
گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در ارتباط زنده راديويي با برنامه »سالم 
اصفهان« با اشاره به اينكه شهر در وضعيت نزديك به 
تعطيلي قرار دارد تا ش��رايط بهتري در مديريت كرونا 
ايجاد شود، اظهار كرد: با توجه به مصوبه هيات وزيران 
شهرداري هم در شرايط ديگري قرار گرفته است؛ البته 
چون خدمات شهرداري، عمومي، مستمر و دايمي است 
اين نهاد خدمات شهري و امدادي را بدون وقفه به مردم 
ارايه مي دهد.  وي ادامه داد: شهرداري اصفهان از ماه هاي 
گذشته با توس��عه دايره خدمات الكترونيك خود، در 
شرايط كنوني داراي امكاناتي است كه تعطيلي ادارات، 
خدمات رس��اني به مردم را با مشكل روبرو نمي كند.  
 my.isfahan.ir شهردار اصفهان تصريح كرد: سامانه
خدمات خود را در زمينه شهرسازي و درخواست هاي 
مربوطه از جمله صدور پروانه، استعالم، خدمات عمراني، 
فرهنگي و ترافيكي و .... به صورت اينترنتي از طريق ميز 

خدمت الكترونيك به مردم ارايه مي كند.

رييس شوراي شهر: بليت مترو گران نمي شود

انتقاد فني هاشمي از بانك مركزي

كاهش 3.6 ميليون توماني مسكن در قلب پايتخت
بررسي ها نشان مي دهد، در چند منطقه تهران قيمت 
مسكن رش��د منفي داشته اس��ت. اگرچه مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه امالك اواخر آبان ماه 
از كاهش قيمت مسكن خبر داده بودند اما بررسي آمار 
رسمي منتشر شده نشان مي دهد كاهش قيمت فقط 
در معدودي از مناط��ق تهران رقم خورده و ميانگين 
قيمت ها همچنان با افزايش همراه بوده است. ضمن 
اينكه اين كاهش قيمت نيز عمدتًا ناشي از افت شديد 
تعداد معامالت و كاهش انتظارات تورمي، ناش��ي از 
افت قيمت ارز، بوده و نمي توان اين كاهش قيمت را به 
اثرگذاري سياست هاي دولت در حوزه مسكن نسبت 
داد. به گزارش مهر، وزير راه و شهرسازي 20 آبان ماه 
بيان كرد: از سال 97 تاكنون قيمت مسكن نظير ساير 
كاالها متأثر از تحوالت ارزي افزايش يافت و با ريزش 
قيم��ت ارز و طال، بايد قيمت هايي ك��ه با ارز افزايش 

قيمت داش��ته اند، برگردند اما متأسفانه چسبندگي 
قيمتي هم وجود دارد.براساس اين گزارش منطقه 6 
با كاهش ۳ ميليون و 6۴5 هزار تومان در هر متر مربع، 
رتبه اول افت قيمت مسكن در فاصله آبان نسبت به 
مهر امسال را داشته است و ركورد بيشترين كاهش 
ماهانه متوسط قيمت مسكن در سال هاي اخير را به 

نام خود ثبت كرد.
 بررسي ها نشان مي دهد در منطقه يك تهران عالوه 
بر كاهش 2۸۳ فقره اي معامالت، از متوس��ط قيمت 
هر مترمربع آپارتمان يك ميليون و ۸70 هزار تومان 
كاسته ش��ده اس��ت. به نظر مي رس��د علت كاهش 
متوسط قيمت مس��كن در لوكس ترين و گران ترين 
منطقه پايتخت، باال بودن قيمت باشد كه افت كمتر از 
10درصدي، سبب اثرگذاري ناگهاني حدود 2 ميليون 

توماني به ازاي هر متر مربع مي شود.

نوبت دومتجديدفراخوانارزيابیکيفی
مجوزشماره:4994ـ 1399

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه 

 شرکت ملی گاز ایران
شرگت گاز استان کرمانشاه )سهامی خاص (

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید 10000مترلوله  فوالدی 4اینچ گرید بی ضخامت 0/172به شماره 
2099001339000061را ازطریق سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت تجدید نماید .

شماره مناقصه :2099001339000073
شرایط مناقصه گر:داشتن شخصیت حقوقی ،تجربه مرتبط ،توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز،داشتن امکانات ونیروی متخصص به تعدادکافی،توانایی 

تهیه وتسلیم ضمانت نامه ،داشتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی ویا جامعه  حسابداران رسمی .
الزم به ذکر است  کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(انجام خواهد شد ومناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی باید مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 

درمناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه 1399/09/03می باشد .

مهلت زمانی  دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ازسایت :ساعت 16روز شنبه مورخ 1399/09/15 .
مهلت زمانی ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت 16روز یکشنبه مورخ 1399/09/30

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس :کرمانشاه ،میدان آزادی ،ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 
) www.NIGC-KSh.ir(215یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی

مراجعه نمایند ویا با تلفن 34283283-083تماس حاصل فرمایند .

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 1 سال

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/09/22 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1399/09/29 به مدت دو روز 

در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ  500,000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1399/10/08

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1399/10/09
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 390,000,000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

 A.NEISI@KSC.IR : کارشناس: علی نیسی               تلفن: 32136433-061                 ایمیل

آگهیمناقصهعمومييکمرحلهاي
شماره:52۴23973

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت اول 

اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران دیروز با ارایه طرح دو فوریتي خیابان صنایع منطقه یك جنب وزارت دفاع را به نام شهید محسن فخري زاده دانشمند 
هسته اي و صنایع دفاعي كشورمان نامگذاري كردند. در رویدادي دیگر، تصاویر شهید »محسن فخري زاده« روي بیلبوردها و پرتابل هاي پایتخت اكران 
شد. برزین ضرغامي، مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري تهران در این رابطه به ایرنا گفت: تصاویر این شهید واالمقام روي 256 پرتابل و عرشه شهري 

اكران شد و 2 هزار و 124 مترمربع از فضاهاي تبلیغات شهري به این امر اختصاص یافت. 
به گفته وي، همچنین تصویر شهید فخري زاده طي این روزها در 21 تلویزیون شهري پایتخت اكران مي شود و در مجموع 2 هزار و 376 مترمربع از فضاهاي 

تبلیغي پایتخت به اجراي طرح مربوط به این شهید با عنوان »شهید راه اقتدار ایران« اختصاص مي یابد.

نامگذاري خياباني به نام شهيد   دكتر محسن فخري زاده
مصوبه ويژه پارلمان پايتخت



شبكه ملي اطالعات به نوعي مهم ترين اولويت حاضر 
فضاي مجازي كش��ور در نظر گرفته ش��ده و بر اساس 
نظر كارشناسان، بيش��ترين تهديد و ضعف كشور در 
حوزه خدمات پايه و كاربردي ش��بكه ملي نظير موتور 
جست وجو، پيام رسان، شبكه اجتماعي است. تسريع 
در پياده س��ازي دولت الكترونيك و حركت به سمت 
دولت هوشمند، كاهش آسيب پذيري مردم در استفاده 
از خدمات فضاي مجازي و تقويت توان بازدارندگي نظام 
جمهوري اسالمي، توسعه اقتصاد ديجيتال با استفاده 
حداكثري از توان ش��ركت هاي دانش بنيان داخلي از 
مهم ترين اهدافي است كه بايد با توسعه خدمات پايه 
و كاربردي شبكه ملي اطالعات مبتني بر سياست هاي 
كالن مصوب شوراي عالي فضاي مجازي محقق شود و 
از اين رو، عضو كميسيون صنايع مجلس با تشريح داليل 
ارايه طرح هاي متعدد و مشابه در حوزه فضاي مجازي، 
اعالم كرد چارچوب قانوني براي حكمراني داده در كشور 
از سوي نمايندگان مجلس تعيين مي شود. نمايندگان 
مجلس در ش��ش ماه��ه ابتدايي آغاز ب��ه كار مجلس 
يازدهم، بالغ بر پنج طرح كالن را براي سياست گذاري و 
قانونگذاري فضاي مجازي ارايه كرده اند. به نظر مي رسد 
نبود ضمانت هاي اجرايي براي مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي و عدم اهتمام اين شورا به برگزاري منظم 
جلس��ات، باعث ش��ده تا نمايندگان مجلس يازدهم، 
ساماندهي فضاي مجازي را در دستور كار قرار دهند. با 
وجودي كه شوراي عالي فضاي مجازي بايد حداقل هر 
سه هفته يكبار تشكيل جلسه دهد، اين شورا در سال 
جاري تنها سه بار تشكيل شده است و به همين دليل 
سياست گذاري فضاي مجازي آنطور كه بايد در كشور 
انجام  نمي شود. از سوي ديگر، نمايندگان مجلس براي 
تصويب قانون هاي مرتبط با سياست گذاري در حوزه 
فضاي مجازي به اجماع رس��يده اند و طرح هايي را در 
اين زمينه ارايه كرده اند. طرح »تش��كيل كميس��يون 
ويژه فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال«، طرح »صيانت 
از حق��وق كاربران در فض��اي مجازي و س��اماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« كه اوايل شهريورماه جاري 
در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد و به امضاي 
حدود ۴۰ نماينده رسيد و نيز طرح »حمايت از توسعه 
و رقابت پذيري پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات پايه و 
كاربردي شبكه ملي اطالعات« كه ۷۰ نماينده آن را امضا 
كردند از جمله اين طرح ها است. هم اكنون نيز دو طرح 
»قانون يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« و »قانون 
الزام به انتشار داده و اطالعات« اعالم وصول شده است.

    طرح نمايندگان مجلس
 براي ساماندهي فضاي مجازي

با توجه به عدم ساماندهي فضاي مجازي و موضوعات 
مختلفي كه چالش هاي��ي را در حوزه هاي محتوايي، 
كاربردي، سرويس و خدمات و زيرساخت ها ايجاد كرده 
اس��ت، نمايندگان مجلس با اراي��ه طرح هايي، فضاي 
مجازي كشور را زير ذره بين قرار داده و ساماندهي اين 
فضا را در اولويت گذاشته اند. در طرح »صيانت از فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« كه در 
قالب ۲۰ ماده به مجلس ارايه شده، توسعه فناوري هاي 
نوين اطالعاتي و ارتباطي و به خصوص پيام رس��ان ها 
و وجود خأل قانوني در اين ح��وزه و نيز لزوم حمايت از 
توليدات داخلي و صيانت از حقوق كاربراني كه در معرض 
آسيب و نقض شديد قرار دارند، از جمله داليل توجيهي 
عنوان شده است. در بند داليل توجيهي طرح »حمايت 
از توسعه و رقابت پذيري پلتفرم هاي ارايه دهنده خدمات 
پايه و كاربردي ش��بكه ملي اطالع��ات« نيز اين طور 
عنوان شده است: »شبكه ملي اطالعات به گواه اسناد 
باالدستي و مطالبات رهبري، مهم ترين اولويت حاضر 
فضاي مجازي كشور است و اخيراً سند معماري و طرح 
كالن اين شبكه در شوراي عالي فضاي مجازي طرح و 
تصويب شده. بر اس��اس نظر كارشناسان و فعاالن اين 
بخش، بيشترين تهديد و ضعف كشور در حوزه خدمات 
پايه و كاربردي ش��بكه ملي نظير موتور جس��ت وجو، 
پيام رسان، شبكه اجتماعي است. تسريع در پياده سازي 
دولت الكترونيك و حركت به سمت دولت هوشمند، 
كاهش آس��يب پذيري مردم در اس��تفاده از خدمات 

فضاي مجازي و تقويت توان بازدارندگي نظام جمهوري 
اسالمي، توسعه اقتصاد ديجيتال با استفاده حداكثري از 
توان شركت هاي دانش بنيان داخلي از مهم ترين اهدافي 
است كه بايد با توسعه خدمات پايه و كاربردي شبكه ملي 
اطالعات مبتني بر سياست هاي كالن مصوب شوراي 
عالي فضاي مجازي محقق شود.« در داليل توجيهي 
»طرح قانون يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« 
كه ب��ه امضاي ۵۵ نفر از نمايندگان رس��يده، نيز آمده 
اس��ت: »امروزه داده ها و اطالعات، زيربناي قدرت نرم 
و مهم ترين ركن اداره كش��ورها هستند و فناوري هاي 
نويني همچون هوش مصنوعي )AI(، اينترنت اش��يا 
و دفتر كل توزيع ش��ده )DLT( همراه با رويكرد هاي 
نوين اداره امور كش��ورها نظير دولت هوش��مند، شهر 
هوش��مند و اقتصاد هوش��مند همگي بر پهنه مفهوم 
تحول ديجيتال تبديل به مباني اصلي سياست گذاري 
كشورها ش��ده، اين امر براي جمهوري اسالمي ايران 
از يك اقدام آينده نگارانه به يك ضرورت تبديل ش��ده 
است. بس��ياري از معضالت و مسائل پيش روي كشور 
با تغيير نظام حكمروايي داده ها و اطالعات قابل رفع و 
بهبود است، اما ساختار هاي اجرايي كشور و رويكرد هاي 
سنتي مواجهه با داده ها و اطالعات، منجر به جزايري از 
فناوري هاي غيرمتصل شده است كه گويي از هم نه تنها 
فاصله دارند بلكه بي اطالع هم هستند. اين قانون تالش 
مي كند برخي از اين مشكالت را مورد توجه قرار دهد 
تا با هماهنگي و همكاري كليه نهادهاي تصميم گير و 
اجرايي بتوان رويكرد تحول ديجيتال را در كشور به طور 
جدي آغاز كرد.« از سوي ديگر طرح »الزام به انتشار داده 
و اطالعات« كه به امضاي ۳۳ نفر از نمايندگان رسيده 
است، نيز تاكيد دارد: »در نظام قانونگذاري ايران قانون 
يا قوانين شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسي آزاد 
به داده و اطالعات با حفظ حريم خصوصي ارتباطاتي و 
اطالعاتي و اسرار حاكميتي تدوين نشده است. هرچند 
احكام پراكنده  اي در قوانين انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات، تجارت الكترونيك، ارتقاي س��المت اداري 
و اليحه شفافيت ذكر شده اس��ت ولي قوانين مذكور 
تعريف جامع و مانعي از داده، اطالعات و حريم خصوصي 
ارتباطاتي و اطالعاتي و اسرار حاكميتي و استانداردهاي 
توليد، ذخيره س��ازي، پردازش، بهره برداري، انتش��ار، 
انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و داده ارايه  نمي كند 
و نحوه دسترسي به اطالعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار 
اطالعات و داده و حريم خصوصي ارتباطاتي و اطالعاتي 
و اس��رار حاكميتي را مشخص نكرده است. همچنين 
متولي تعيين استاندارد الزم براي ارايه اطالعات افراد و 
داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردي كه به هيچ وجه 
صاحب داده و اطالعات شناسايي نشود، مشخص نشده 

اس��ت. با وجود اين، با توجه به اينكه طرح هاي مذكور 
به موضوع س��اماندهي فضاي مج��ازي از ديدگاه هاي 
مختلف مي پردازند، ابهامات��ي در خصوص داليل اين 
موازي كاري وج��ود دارد و الزام مجلس به اين رويكرد 

محل سوال است. 

    داليل تعدد طرح هاي ارايه  شده 
در حوزه فضاي مجازي

در اين راستا رضا تقي پور انوري در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، در خصوص داليل تعدد طرح هاي ارايه ش��ده در 
حوزه فضاي مجازي در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
س��وال مي ش��ود كه چرا طرح هاي متعددي مربوط به 
فضاي مجازي از سوي نمايندگان طي چند ماه گذشته از 
مجلس يازدهم ارايه شده است، در اين زمينه ما به اتفاق 
دوستان و نمايندگان عالقه مند به حوزه فضاي مجازي 
جلساتي را داشتيم و به رويكرد قابل دفاعي در اين زمينه 
رسيده ايم. يكي از نظريه هاي مدنظر نمايندگان مجلس 
اين بود كه با توجه ب��ه خألهاي قانوني در حوزه فضاي 
مجازي، يك طرح جامع براي فضاي مجازي نوشته شود 
كه تمامي موارد و خألهاي موجود را پوشش دهد. اما اين 
نظريه با توجه به اينكه موضوع جامع و زمان بري است و 
هم اينكه بسياري از ابعاد فضاي مجازي هنوز به حالت 
بلوغ و رشد كامل نرسيده است كه بتوان براي آن قانون 
نوشت، با موافقت مواجه نشد. عضو كميسيون صنايع 
مجلس اضافه كرد: از اين رو نظريه  اي كه مربوط به ارايه 
طرح هاي جزئي تر با توجه ب��ه دغدغه هاي روز فضاي 
مجازي بود، با موافقت نمايندگان مواجه شد. براين اساس 
مقرر شد با توجه به چالش ها و دغدغه هاي فضاي مجازي 
طرح هاي مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب 
چند دسته بندي مشخص دنبال كنيم و به صورت طرح 

پيشنهادي براي تصويب به صحن مجلس ارايه دهيم.

   داده ه�اي ملي نبايد مورد سوءاس�تفاده 
پلتفرم هاي خارجي قرار گيرد

تقي پور يكي از اين دسته بندي ها را مربوط به حكمراني 
داده ه��ا عنوان كرد و گف��ت: در اين خوش��ه بندي ها، 
موضوعات كليدي فضاي مجازي از جمله خدمات پايه 
كاربردي، اپليكيش��ن ها و پلتفرم ها هركدام به صورت 
جداگان��ه در قالب يك طرح ديده ش��ده اس��ت. وي با 
بيان اينكه اين موضوعات در ش��ش گروه شناس��ايي و 
طبقه بندي ش��د تا هر يك در قالب يك طرح از س��وي 
نمايندگان ارايه شود، خاطرنش��ان كرد: براي مثال دو 
طرح »قانون يكپارچه س��ازي داده ها و اطالعات ملي« 
و »قانون الزام به انتش��ار داده و اطالع��ات«، مربوط به 
حكمراني داده ها مي ش��ود. عضو كميسيون صنايع و 

معادن مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اين طرح ها 
به اتفاق برخ��ي نمايندگان عالقه من��د و مطلع حوزه 
فضاي مجازي طراحي شده و به امضاي بيش از ۵۰ نفر از 
نمايندگان رسيده است، تاكيد كرد: براي مثال در طرح 
»قانون يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« قرار است 
چارچوب داده هاي ملي روشن شود. بايد چارچوب قانوني 
براي استفاده از داده هايي كه در كشور توليد مي شود و 
ثروت ملي است، تعيين شود تا اين داده ها بدون حساب 
و كتاب توس��ط پلتفرم هاي خارجي و ناشناخته، مورد 
سوءاستفاده قرار نگيرند. در اين طرح چارچوب مشخصي 
ديده ش��ده كه مي تواند براي پلتفرم ه��اي داخلي نيز 
راهگشا باشد و فرصتي براي توسعه آنها فراهم كند. اين 
هدف در طرح »قانون الزام به انتشار داده و اطالعات« نيز 
دنبال مي شود. تقي پور در پاسخ به اين سوال كه آيا اين 
طرح ها با طرح هاي ديگري مانند »طرح رقابت پذيري 
پلتفرم ها« و »طرح ساماندهي پيام رسان ها« كه چندي 
قبل به مجلس ارايه شد، هم پوشاني ندارد؟ اظهار كرد: 
اينها با يكديگر هم پوشاني ندارند بلكه موضوعات فضاي 
مجازي چندبعدي هستند و بايد به صورت يك ماتريس 
به آنها نگاه كرد. به همين دلي��ل هر يك از موضوعات 
به چند حوزه مرتبط مي ش��وند. وزير اسبق ارتباطات 
خاطرنشان كرد: براي مثال قوانين مربوط به پلتفرم ها را 
مي توان در حوزه هاي مختلفي پيگيري كرد كه يكي از 
آنها حكمراني داده است. به همين دليل ما پلتفرم ها را 
در هر يك از گروه ها دسته بندي كرده ايم اما وجه غالب 
آن را درنظر مي گيريم و اين به معناي هم پوشاني نيست 
و هر يك از طرح ها در صورتي كه به قانون تبديل شود، 
تكميل كننده وجوه مختلف اين موضوع خواهند بود. وي 
با اشاره به اينكه در صورت تصويب اين طرح ها در صحن 
مجلس و تبديل ش��دن به قانون، شاهد تصميم گيري 
واح��دي در ح��وزه فضاي مج��ازي خواهيم ب��ود، در 
خصوص آخرين وضعيت طرح هاي ارايه شده، گفت: دو 
طرح »قانون يكپارچه سازي داده ها و اطالعات ملي« و 
»قانون الزام به انتشار داده و اطالعات« اعالم وصول شده 
اس��ت و به زودي در كميسيون هاي مربوطه به بررسي 
گذاشته مي شود. ما اميدواريم هرچه سريع تر به نتيجه 
برسد و بخشي از مشكالت براي كسب وكارهاي داخلي 
تسهيل شود. در همين حال چارچوب كاري، فرصت ها 
و اختيارات و ماموريت هاي كسب وكارها مشخص شده 
و موانع مربوط به فعاليتشان مرتفع شود. تقي پور افزود: 
»طرح ساماندهي پيام رسان ها و صيانت از كاربران« نيز 
مراحل نهايي در كميسيون را مي گذراند و پيش بيني 
مي ش��ود تا هفته آينده به صحن ارايه شود. اميدواريم 
قبل از بودجه كامل ش��ود و مراحل طرح را طي كند و 

به تصويب برسد.
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لزوم حركت به سمت رگوالتوري 
پويا براي تحقق تحول ديجيتال

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعالم 
كرد: رگوالتور بخش ICT بايد با در نظر گرفتن تحول 
ديجيتال در برنامه ريزي ها و سياست هاي جديد خود، 
به سمت رگوالتوري پويا حركت كند. به گزارش ايسنا 
به نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
حسين فالح جوشقاني در تشريح رگوالتوري پويا گفت: 
امروزه تحول ديجيتال، رشد سريع فناوري و گسترش 
سيستم هاي مخابراتي، عالوه بر ايجاد نيازهاي جديد 
در رگوالتوري بخش ICT، همكاري ميان رگوالتوري 
س��اير حوزه ها را ضروري ساخته و نس��ل جديدي را 
در مقررات گذاري به وجود آورده اس��ت. معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات درباره ويژگي هاي نسل 
جديد مقررات گذاري بيان كرد: نسل پنجم رگوالتوري 
ك��ه در آن مقررات گذاري مبتني بر همكاري اس��ت 
و به عنوان مقررات گذاري مش��اركتي نيز ش��ناخته 
مي ش��ود، داراي نگاهي جامع بوده و عالوه بر توجه به 
نيازهاي مصرف كنندگان و بخش خصوصي، به ايجاد 
ارتباط ميان بخش هاي مختلف نيز مي پردازد. رييس 
رگوالتوري اظهار كرد: به دليل اهميت نس��ل پنجم 
رگوالتوري در پيشرفت حوزه ICT، اتحاديه بين المللي 
ارتباطات )ITU( نيز در س��ال هاي اخير به همكاري 
ميان رگوالتور بخش ICT با رگوالتورهاي بخش هاي 
مختلف مالي، انرژي و همچنين سازمان هاي نظارت 
بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف كننده تاكيد دارد. 
جوشقاني درباره ضرورت اين همكاري گفت: در برخي 
حوزه ها ميزان دخالت رگوالتور بخش ICT با مشاركت 
آن در سرويس دهي بخش هاي مختلف مالي، انرژي 
مطابقت ندارد و اكوسيستم ديجيتال از مزاياي همكاري 
در تنظيم مقررات بهره مند نشده است، از همين رو نسل 
پنجم رگوالتوري مي تواند ابزاري براي شكل دهي به 
چارچوب رگوالتوري در اقتصاد ديجيتال باشد. بنابراين 
ITU براي ارزيابي نس��ل پنجم رگوالتوري سه معيار 
همكاري، اصول سياست گذاري و ابزارهاي مقرراتي را در 
نظر گرفته است. وي با بيان اينكه همكاري عنصر اصلي 
و مهم در اين نوع مقررات گذاري است، بيان كرد: براي 
بررسي عملكرد رگوالتور بخش ICT، وسعت و عمق 
همكاري هاي سازماني رگوالتوري با بخش هاي مختلف، 
مورد س��نجش قرار مي گيرد. اصول سياست گذاري 
جديد نيز توانسته است رگوالتوري مبتني بر همكاري 
را پايه ريزي و با توجه به گس��تردگي حوزه اقتصادي و 
سياست گذاري، رويكرد جديدي را براي تنظيم مقررات 
تعريف كند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
افزود: نيازمندي هاي مصرف كنندگان جديد، مدل هاي 
كسب وكار و پويايي بازار اين الزام را ايجاد كرده است كه 
رگوالتوري در اقتصاد ديجيتال از ابزارهاي رگوالتوري 
مدرن استفاده كند. از سوي ديگر به دليل رشد سريع 
فناوري ها و پيچيده تر شدن فضاي اقتصاد ديجيتال 
شيوه هاي رگوالتوري نيز تغيير كرده است. جوشقاني 
با اش��اره به رشد پيوس��ته فناوري ها، مقررات گذاري 
انعطاف پذير و چابك را براي اكوسيس��تم ديجيتال با 
اهميت دانست و گفت: با اين روش، رگوالتوري مي تواند 
تغييرات جديد را دنبال كرده و از ابزارهاي قانون گذاري 
و نظارتي جديد براي ايج��اد محيطي امن در اقتصاد 
ديجيتال و مقررات گذاري مدرن بهره مند ش��ود. وي 
با اشاره به تجربه موفق كش��ور ژاپن كه از رگوالتوري 
نسل سوم مس��تقيما به رگوالتوري نسل پنجم ارتقا 
يافته و روش رگوالت��وري خود را بر مبناي معيارهاي 
مقررات گذاري مشاركتي قرار داده است، عنوان كرد: 
به دليل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حركت در 
مسير توسعه براي رگوالتورهاي نسل دوم و سوم، رويكرد 

مبتني بر همكاري را به كشورها توصيه كرده است.

 تعريف نسل هاي رگوالتوري 
در مركز ملي فضاي مجازي

در تعريف نسل هاي رگوالتوري در مركز فضاي مجازي، 
در نس��ل اول رگوالتوري، انحصار نسبي حاكميت بر 
تصدي گري و تمركز رگوالتوري بر فناوري ها وجود دارد؛ 
رگوالتوري نسل اول بر مبناي تنظيم نوع فناوري ها و 
زيرساخت ها انجام مي ش��ده است. براي مثال چالش 
بين نهادهاي متولي پخش، رس��انه هاي ديجيتال و 
شبكه هاي ارتباطي )تلفن و موبايل( در كشور مي تواند 
مبين استفاده از اين نوع رگوليشن باشد. بديهي است 
كه اين روش رگوالتوري عمدتا فناوري محور ديگر به 
هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي امروزي كشور نيست. 
در نسل دوم تمركز بر شكست انحصارهاي حاكميتي به 
سمت تصدي گري غيردولتي و ترجيحا خصوصي است 
و ساير ويژگي هاي نسل اول عموما در آن حفظ مي شود. 
رويكرد رگوالتوري كشور از دهه ۸۰ به صورت ضمني 
موكد گرايش به اين نسل از رگوالتوري در كشور را نشان 
مي دهد. در نسل س��وم تمركز بر اصالح ساختارهاي 
تصدي گري به سمت خصوصي سازي واقعي و بهبود 
ساختار و رقابت و توسعه خدمات پايه و USO )خدمات 
عمومي اجباري( است. در اين نسل گرايش به اصالح 
ساختارهاي تصدي گري بخش به جهت توسعه و بهبود 
آن غلبه داشته و امتداد طبيعي رگوالتوري نسل دوم 
است. رگوالتوري نسل چهارم، عالوه بر حفظ ويژگي هاي 
نسل هاي قبلي در حوزه خصوصي سازي و اصالح بخش، 
بايد قابليت تطبيق و هدايت بخشي را داشته باشد كه نه 
تنها به صورت تصاعدي در حال رشد است، بلكه از طريق 
مداومت در نوآوري، تغييرات بنيادين در كسب وكارها 
و خدم��ات ايجاد مي كند. در اين نس��ل از رگوالتوري 
بر طبيعت ديناميك و پوياي بخش و خدمات جديد 
كه دايما بر مبناي فرآيندهاي نوآوري به روز مي شوند 
تاكيد ويژه وجود داشته و توسعه متوازن و هدايت شده 
آن از اهداف اصلي است. وضعيت رگوالتوري در ايران 
تلفيقي از نسل هاي دوم و سوم است و حركت به سمت 
استقرار نسل چهارم با ويژگي هاي مورد نياز كشورمان 
از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است. جامعيت و انسجام 
رگوالتوري نيز به عنوان يك ويژگي مهم بايد در ارايه 
چارچوب تنظيمي مناسب براي كش��ور مورد توجه 

قرار گيرد.

اتحاديه اروپا خواهان دسترسي 
به اطالعات رمزگذاري شده

وزراي اتحادي��ه اروپ��ا خواه��ان دسترس��ي به 
اطالعات رمرگذاري شده هس��تند تا بتوانند از 
طريق قوانين، ش��واهد و م��دارك ديجيتال را 
براي محافظت از ش��هروندان جمع آوري كنند. 
به گزارش مهر به نقل از ديجيت، وزراي اتحاديه 
اروپا اعالم كردند مشغول اتخاذ گام هايي هستند 
تا به اطالعات رمرگذاري شده دسترسي يابند و 
در برابر حمالت تروريس��تي از جهان محافظت 
كنند. در همين راس��تا آنها در اواسط ماه جاري 
ميالدي بيانيه اي منتشر و اشاره كردند اهميت 
دسترس��ي به اطالع��ات ديجيت��ال روز به روز 
افزايش مي يابد. همچنين دسترس��ي نيروهاي 
پليس ب��ه اين اطالعات ب��راي اجتناب و حذف 
اقدامات تروريس��تي ضروري اس��ت. اين بيانيه 
پس از آن صادر شد كه اين اتحاديه اسناد داخلي 
درباره رمزگذاري و آزار و اذيت كودكان را منتشر 
كرد. پيام رس��ان هايي مانند واتس اپ و مسنجر 
فيس بوك از رمزگذاري سربه س��ر براي ارتقاي 
امنيت اطالعات كاربران اس��تفاده مي كنند. اما 
اين روش نگراني هاي امنيتي زيادي در س��طح 
ملي ب��راي كش��ورها ايجاد كرده زي��را با وجود 
آن نمي توان نظارت هاي س��نتي بر مجرمان را 
اعالم ك��رد و احتماال تروريس��ت ها از آن براي 

سازماندهي حمالت خود استفاده كنند.

 سرنوشت اقتصاد جهاني
 بعد از پيروزي بايدن

چرا كه هم وعده هاي بايدن در اين راس��تا بوده، 
هم عادت دموكرات ها در اين راس��تا بوده و هم 
اينكه اساس فرايند مقابله با كرونا اينطور حكم 

مي كند.
واقع ان اس��ت كه طي دهه هاي اخير مقبوليت 
دالر در معامالت بين المللي منافع زيادي را براي 
اقتصاد امريكا در پي داشته و همچنان نيز خواهد 
داشت. وقتي ارزش دالر كاهش مي يابد، اين به 
منزله مالياتي است كه دولت امريكا غيرمستقيم 
از شهروندان خود و ديگر كشورهاي دنيا دريافت 
مي كند. دستاوردي كه برگرفته از قدرت دالر در 

پهنه مناسبات بين المللي است.
بر اس��اس آمارهايي كه در س��ال ۲۰1۸ منتشر 
ش��ده، ح��دود ۴۰ درصد معام��الت و مراودات 
اقتص��ادي در جهان ب��ا دالراس��ت، 6۴ درصد 
ارزهاي بي��ن المللي موجود به دالر اس��ت، 6۳ 
درص��د بدهي ه��اي بين المللي به دالر اس��ت، 
ضمن اينكه ۵9 درصد وا م ه��اي بين المللي نيز 
به دالر محاس��به ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر 
مجم��وع ارقام مذك��ور چيزي ح��دود دو برابر 
موجودي دالر امريكا اس��ت. حجم موجود دالر 
حدود ۵ه��زار ميليارد دالر اس��ت و لذا مجموع 
آنها به 1۰هزار ميليارد دالر ميرسد كه در سطح 
بين الملل بين كش��ورهاي مختلف در چرخش 
اس��ت. لذا دموكرات ه��ا و بايدن طي دو س��ال 
اول فعاليت ه��اي خود حداقل ۳ه��زار ميليارد 
دالر مالياتي غيرمستقيم از دنيا براي گسترش 
اقتصاد خ��ود و مقابله با كرون��ا از طريق كاهش 
ارزش دالر درياف��ت خواهند كرد. اقتصاد ايران 
نيز در اين شرايط تازه بايد تالش كند تا مبتني 
بر رويكرده��اي تخصصي بهترين دس��تاورد را 
از تحوالت جهاني در راس��تاي منافع ملي خود 

برداشت كند. 

 حمايت حاكميت
 از بازار سرمايه

اين عرضه ه��ا وضعيت خوب و متعادل��ي در بازار 
دارند و س��هامداران زيادي خريدار اين صندوق ها 
بوده اند اما؛ باتوجه به بازگشايي دير هنگام معامله 
صندوق ها، برخي از سهامداران نسبت به وضعيت 
بازار نااميد شده اند. همچنين بازار سرمايه تا پايان 

هفته روندخوب و متعادلي را تجربه مي كند. 

اطالعات بيماران كرونايي برزيلي 
فاش شد

يك��ي از كارمن��دان بيمارس��تاني در برزيل دو 
مخزن اطالعات بيم��اران مبتال به كوويد19 در 
اين كش��ور از جمله اطالعات رييس جمهوري و 
۷ وزير او را فاش كرده اس��ت. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، روزنامه برزيلي »استادائو« فاش 
كرد يكي از كارمندان بيمارس��تان س��ائوپائولو 
جزئيات مربوط به ۲ مخ��زن اطالعاتي دولت را 
در گيت ه��اب بارگذاري كرده و ب��ه اين ترتيب 
اطالعات ميليون ها بيمار مبتال به كوويد 19 در 
اين كش��ور را فاش كرده است. در اين مخزن ها 
اطالعاتي از جمله نام بيماران، آدرس، اطالعات 
شناس��ايي و تاريخچه پزشكي آنها وجود داشته 
اس��ت. جالب آنك��ه اين اطالعات حتي ش��امل 
بيماران رده باال مانن��د رييس جمهوري برزيل، 
خانواده او، فرمانداران ايالت ها و ۷ وزير اس��ت. 
البته اين اطالعات از گيت هاب حذف ش��ده اند 
و مقامات اقداماتي انجام دادند تا افراد غيرمجاز 
نتوانند به آنها دسترسي يابند. چنين دسترسي 
غيرمجازي بسيار خطرناك اس��ت و بيماران را 
در معرض ريسك كالهبرداري و سرقت هويت 
قرار مي دهد. اين امر به خصوص براي بيماراني 
چالش برانگيز اس��ت كه در بيمارستان بستري 
هستند زيرا فرصت واكنش نسبت به هيچ گونه 

سرقتي را ندارند.

طرح هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس با توجه به چالش ها و دغدغه هاي روز فضاي مجازي

در باب حكمراني داده و كاهش تهديدهاي حوزه سايبري

ادامه مهاجرت شركاي اپل از چين در دوران بايدن
متالشي شدن زنجيره تامين جهاني فناوري كه در دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ آغاز شد، به نظر  مي رسد 
در دوران جو بايدن هم ادام��ه پيدا  مي كند. به گزارش 
ايسنا، ش��ركت اپل، بزرگ ترين غول فناوري در ميان 
شركت هاي زيادي است كه براي توليد محصوالتشان 
به كارخانه هاي چيني متكي هستند. اين شركت توليد 
تبلت آي پد و نوت بوك مك ب��وك را از چين به ويتنام 
منتقل خواهد كرد. شركت فاكسكان ۲۷۰ ميليون دالر 
سرمايه  گذاري جديد براي ويتنام اختصاص داده است. 
اين اقدامات نش��ان دهنده مهاجرت بزرگ تر و طوالني 
مدتي اس��ت كه احتماال پيامدهايي براي توليدكننده 
آيفون و همچنين نقش چين به عنوان كارخانه جهان 
خواهد داشت. تري گو، بنيانگذار فاكسكان براي توصيف 
روند تجزيه زنجيره تامين يكپارچه به حداقل دو بخش از 
واژه نسل دوم استفاده كرده است. يونگ ليو، رييس هيات 
مديره اين ش��ركت در اوت اعالم كرده بود كشورهايي 
مانند هند در جنوب شرقي آسيا و منطقه امريكا  مي توانند 
در آينده اكوسيستم توليدي خود را داشته باشند. اين 
روند اكنون غيرقابل برگشت به نظر  مي رسد و كشورهاي 
ديگر نظير هند و ويتنام در حال تقويت زيرس��اخت و 
تالش ها براي جذب توليدكنن��دگان از طريق كاهش 

هزينه ها و نگراني هاي ژئوپليتيكي هستند. 

    نتايج خصومت تجاري ترامپ در قبال چين
خصوم��ت تجاري ترام��پ در قبال چين باعث ش��د 
بسياري از توليدكنندگان ظرفيت توليد را به كشورهاي 
همسايه نظير ويتنام و مناطق دورتري مانند مكزيك 
و هند منتقل كنند تا با تعرفه هاي تنبيهي روبرو نشوند 
و ريسك تحريم هاي آينده را خنثي كنند. تيم كوك، 
مديرعامل اپل كه ايجاد يك زنجيره تامين چين محور 
را سازماندهي كرده بود، در برابر جابه جايي گسترده 
زنجيره تامين مقاومت  مي كرد اما در سال هاي اخير 
به ميزان فزاينده اي در حال بررسي گزينه هاي ديگر 
بوده است. اين شركت به افزودن ظرفيت توليد آيفون 
در هن��د از طريق ش��ركاي توليدكننده خ��ود ادامه  
مي دهد و سياس��ت هاي نارندرا مودي، نخست وزير 
هند براي جذب ش��ركت هاي بزرگ تلفن هوشمند 
براي توليد محصوالتش��ان در اين كش��ور هم در اين 
روند بي تاثير نبوده است. شركت پگاترون جديدترين 
توليدكننده آيفون بوده كه وارد هند شده و اوايل ماه 
جاري از اختصاص 11 ميليون دالر س��رمايه گذاري 
براي واحد هندي خود و آغاز توليد در اين كش��ور از 
اواخر سال ۲۰۲1 خبر داد. در امريكا هم اپل در حال 
البي با دولت براي حماي��ت از توليد داخلي از طريق 
تخفيف هاي مالياتي است. شركت TSMC تايوان كه 

يكي از شركاي بزرگ اپل است، در حال برنامه ريزي 
براي ساخت يك كارخانه تراشه در آريزوناست. با اين 
حال كوچكي و فناوري اين تاسيس��ات به معناي آن 
اس��ت كه فعال به مشتريان كوچك تر خدمات عرضه 
خواهد كرد. عالوه بر اپل، شركت گوگل آلفابت هم به 
فاكسكان براي توليد قطعات كليدي سرورهايش در 
ويسكانسين سفارش داده است. انتظار  مي رود توليد 
انبوه در اين محل در سه ماهه نخست سال آينده آغاز 
شود. مقامات پگاترون اوايل ماه جاري اظهار كردند كه 
اين شركت قصد دارد فعاليت هاي توليدي در امريكا 
براي خدمت رساني به مشتريانش داير كند. شركت 
ويس��ترون يك توليدكننده قراردادي تايواني ديگر 
اس��ت كه عالوه بر توليد آيفون، لپ تاپ و سرور براي 
ساير مشتريان امريكايي خود توليد  مي كند. ويسترون 
ه��م اعالم كرده ك��ه قصد دارد به ظرفي��ت توليد در 
مكزيك و تايوان اضافه كند. اين شركت يك كارخانه 
شركت وسترن ديجيتال را در مالزي خريداري كرده 
است. س��يمون لين، رييس هيات مديره اين شركت 
در مارس اظهار كرده ب��ود كه نيمي از ظرفيت توليد 
ويسترون تا سال ۲۰۲1  مي تواند در خارج از چين واقع 
شود. فعاليت هاي توليدي ويسترون در ويتنام افزايش 
پيدا كرده و اين شركت هند را به دليل منابع و بزرگي 

بازار اين كشور، يك محل استراتژيك كليدي در دهه 
آينده  مي بيند. تعرفه هاي ترام��پ عليه محصوالت 
توليد چين باعث ش��د ش��ركت هاي بين المللي در 
فعاليت هاي توليدي خ��ود تجديدنظر كنند. اكنون 
بخشي از كنس��ول هاي بازي سوئيچ شركت نينتندو 
توسط شركت شارپ در مالزي توليد  مي شود. اگرچه 
اپل در حال متنوع كردن زنجيره تامين جهاني است، 
اما روابطش ب��ا توليدكنندگان چين��ي را به منظور 
خدمات رساني به بازار داخلي چين عميق تر كرده است. 
شركت لوكس شير پرسيژن اينداستري چين اوايل 
امسال قراردادي براي خريد تاسيسات توليد شركت 
ويسترون در چين منعقد كرد و به اين ترتيب نخستين 
شركت چيني خواهد بود كه گوشي هاي برند اپل را در 
اين كشور مونتاژ  مي كند. سفارش توليد آي پد اكنون 
بين شركت BYD الكترونيك اينترنشنال با فاكسكان 
و كامپال الكترونيكس تقسيم شده است. شركتهاي 
چيني لوكس شير و جئورتك هم ايرپاد توليد  مي كنند. 
بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، رييس هي��ات مديره 
فاكسكان اوايل ماه جاري گفت: ۳۰ سال طول كشيد 
تا فاكسكان فعاليت هاي توليدي وسيع خود در چين را 
بنا كند و هند يا يك منطقه ديگر يك شبه نمي توانند 

جاي چين را بگيرند.



تعادل -  گروه بازرگاني |
تصميمات جديدي در عرصه تجارت كش��ور از س��وي 
متوليان صنعتي اتخاذ شد. در عرصه واردات، بر اساس 
تازه ترين تصميم ستاد تنظيم بازار، ثبت سفارش براي 
واردكنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكردند، ممنوع شد. 
به موجب اين تصميم، از ثبت سفارش و تخصيص ارز به 
واردكنندگاني كه مهلت رفع تعهد ارزي آنها منقضي شده 
و كمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كرده باشند، 
به صورت سيستمي جلوگيري خواهد شد. همچنين به 
واردكنندگاني كه تا پايان سال ۹۸ تامين ارز به آنها صورت 
گرفته، اما هيچ اقدامي براي واردات كاال يا خريد ارز انجام 
نداده اند، ارز جديدي اختصاص نمي يابد. ستاد تنظيم 
بازار يك تصميم ديگر هم اتخاذ كرده، كه به موجب آن 
بررسي ارزش اظهاري كاالهاي وارداتي بر اساس ارزش 
مندرج در تاريخ آخرين ويرايش ثبت س��فارش قبل از 
اظهار گم��رك، مالك عمل گمرك خواه��د بود. اما در 
تصميم ديگري آن هم در عرصه صادرات، وزير صمت، 
دو شيوه رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان را تشريح 
كرد. در شيوه نخست، تمامي صادركنندگان داراي پروانه 
صادراتي يعني از از ابتداي سال ۱۳۹۸ به بعد، با استفاده 
از واردات در مقابل صادرات با هماهنگي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مي توانن��د به ايفاي تعهدات ارزي خود 
بپردازد. اما چنانچه صادركنندگان تمايل به رفع تعهد 
ارزي از اين طريق نداشته باشند، حداكثر ۴ ماه از تاريخ 
صدور پروانه صادراتي فرصت دارند تا از طريق عرضه در 

سامانه نيما اقدام به رفع تهد ارزي كنند. 

    تصميمات جديد در عرصه واردات 
س��تاد تنظيم در تازه ترين نشست خود، تصميمات 
جديدي در عرصه واردات كش��ور اتخاذ كرده اس��ت. 
براساس تصميم س��تاد تنظيم بازار، از ثبت سفارش 
و تخصي��ص ارز ب��ه واردكنندگاني ك��ه مهلت رفع 
تعهد ارزي آنها منقضي ش��ده و كمت��ر از ۱۰ درصد 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند به صورت سيستمي 
ممانعت خواهد ش��د و س��از و كار داير كردن مجدد 
ارايه خدمات نيز سيستمي خواهد بود. همچنين به 
وارد كنندگاني كه تا پايان س��ال ۱۳۹۸ ارز داش��ته و 
هيچ اقدامي براي واردات كاال انجام نداده اند، ارز جديد 
اختصاص نمي يابد. از س��وي ديگر، ستاد تنظيم بازار 
با توجه به محدودي��ت منابع ارزي و عدم تخصيص و 
تامين ارز در فاصله زماني ثبت سفارش اوليه كاالهاي 
اساسي و ضروري توس��ط واردكنندگان و همچنين 
در راستاي تسهيل حفظ روند تامين كاال اعالم كرده 
است كه بررس��ي ارزش اظهاري كاالهاي وارداتي بر 
اس��اس ارزش مندرج در تاريخ آخرين ويرايش ثبت 
س��فارش قبل از اظهار گمرك م��الك عمل گمرك 
خواهد بود. اين تصميم در راستاي اجراي تبصره بند ۲ 
دستورالعمل تصميمات يكصد و دوازدهمين كارگروه 
تنظيم بازار درباره درخواست بررسي ارزش كاالهاي 
اساسي و ضروري وارده مطابق با قيمت ثبت سفارش 
 كاال ها بر اس��اس تاريخ تمديد يا تاريخ ويرايش ثبت 
سفارش ها )فاصله زماني ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد 
۱۳۹۸( بوده است. همچنين بنا بر اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، همچنين در صورتي كه پس از لحاظ 
ش��رايط فوق، پرونده هاي حل اختالف نشده وجود 
داشته باشند موضوع پرونده هاي مربوطه قابل طرح 
و رسيدگي در مراجع رسيدگي به اختالفات گمركي 
)كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي و تجديد نظر 

موضوع موارد ۱۴۶ و ۱۴۴ امور گمركي( خواهند بود.

    دو شيوه براي رفع تعهد ارز صادراتي
در همين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در جلسه 
بررس��ي روش هاي تامين ارز كاالهاي وارداتي، اقدام به 
معرف��ي دو روش ايفاي تعه��دات ارزي صادركنندگان 
كرده اس��ت. براس��اس اظهارات عليرضا رزم حسيني؛ 
تمامي صادركنن��دگان داراي پروانه صادراتي از ابتداي 
سال ۱۳۹۸ به بعد با استفاده از واردات در مقابل صادرات 
با هماهنگ��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند 
به ايفاي تعه��دات ارزي خود بپ��ردازد. در صورت عدم 
تحقق ايفاي تعهدات ارزي از اين طريق، صادركنندگان 
حداكثر ۴ م��اه از تاريخ صدور پروان��ه صادراتي فرصت 
دارند تا از طريق عرضه در سامانه نيما تعهدات ارزي خود 
را ايفا كنند. برهمين اساس، كميته اقدام ارزي سازمان 
توس��عه تجارت و بانك مركزي موظف هس��تند موارد 
فوق را پيگيري كنند و اقدام��ات و برخوردهاي قانوني 
الزم را در صورت لزوم انجام دهند. از س��وي ديگر، وزير 
صمت با اشاره به تصميمات اخير ستاد اقتصادي دولت و 
رييس جمهوري در خصوص ترخيص كاالهاي اساسي 
نيز در اظهاراتي عنوان كردند كه از زمان ابالغ اين تصميم 
۴ ميليون تن كاال از گمركات كشور ترخيص شده است 
كه اين كار بس��يار مهم و حائز اهميتي بوده اس��ت. رزم 
حس��يني در عين حال، با بيان اينكه براي تقويت پول 
ملي هم راستا با بانك مركزي حركت خواهيم كرد، گفت: 
جلوگي��ري از افزايش بي رويه نرخ ارز و تقويت پول ملي 
رسالت بانك مركزي است و كارهاي انجام شده توسط 

وزارت صمت نيز هم راستا با اهداف بانك مركزي است.

    جزييات بسته رفع تعهد ارز صادراتي
پيش ازاين يعني در آبان ماه ۹۹ بسته جديد رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان از سوي دولت ابالغ شد كه براساس 
آن امكان اس��تفاده از ارز متقاضي و واردات بدون انتقال 
ارز به تجار داده شد و از سوي ديگر شرايط براي واردات 
در مقابل ص��ادرات براي فعاالن اقتصادي فراهم ش��د. 
براساس اين بسته ابالغي، وزارت صمت مسوول مديريت 

ثبت سفارش بر اساس اولويت بندي كااليي است. از سوي 
ديگر، واردكنندگان مي توانند ارز موردنياز خود را از محل 
ارز حاصل از صادرات كه به بانك مركزي و صرافي هاي 
مجاز فروخته مي شود تامين كنند. چندي از ابالغ اين 
بسته، معاون اقتصادي رييس جمهور جزييات تصميمات 
ارزي س��تا د هماهنگي اقتصادي دول��ت را كه به تاييد 
رييس جمهور رسيده بود، را در ۱۴ بند ابالغ كرد. در بند 
يك اين ابالغيه آمده است: وزارت صمت به عنوان مسوول 
تجارت خارجي كشور، بر مبناي برآورد درآمد ارزي كشور 
كه در ستا د هماهنگي اقتصادي دولت تعيين مي شود، 
بايد اقدام به مديريت ثبت سفارش بر اساس اولويت بندي 
كااليي كند. ارز موردنياز واردات از روش هاي زير از جمله 
ارز حاصل از صادرات تامين مي شود كه بدين شرح است: 
روش نخست: واردكننده مي تواند ارز موردنياز خود را 
از محل ارز حاصل از صادرات كه به بانك مركزي، بانك ها 
و ش��بكه صرافي هاي مجاز در نظام يكپارچه معامالت 
ارزي )سامانه نيما( فروخته مي شود، تامين كند. كليه 
صادركنندگان محصوالت پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي 
و ف��والدي مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك 
مركزي )سامانه نيما( عرضه كنند. ساير صادركنندگان 
نيز مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما 
عرضه كنند. واردات كاالهاي اساسي، ضروري، مواد اوليه 
و تجهيزات توليد، از محل اين منابع و درآمدهاي ارزي 

نفت و گاز تامين مي شوند.«
 روش دوم: واردكنن��ده مي تواند ارز موردنياز خود را از 
محل ارز صادركنندگان )خود يا غي��ر( به ميزان كوتا ژ 
صادراتي به شكل واردات در برابر صادرات يا تهاتر تامين 
كند. ثبت تمامي اطالعات مربوط به گردش ريالي و نرخ 
ارز مورد معامله در س��امانه جامع تجارت ضروري است 
و اطالع��ات مورد نظر از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به صورت برخط در اختيار بانك مركزي ايران قرار 
مي گيرد. تبصره يك: اين روش براي پروانه هاي صادراتي 
سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادركننده 
مبني بر در اختيار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتي 

در س��امانه جامع تجارت امكان پذير خواهد بود. تبصره 
۲: روش جاري تهاتر تحت مديريت س��ازمان توسعه و 
نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايميدرو، با هماهنگي 

بانك مركزي ادامه مي يابد.
روش س�وم: واردكننده مي تواند از مح��ل ارز خود يا 
اشخاص ديگر، با ثبت اطالعات مربوط به گردش مالي 
ريالي واردكننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت 
نسبت به خريد ارز منوط به تعهد طرفين معامله بر اساس 
وجود و تامين ارز مورد مبادله اقدام كند. همچنين واردات 
ماشين آالت و مواد اوليه موضوع سرمايه گذاري خارجي 
از طريق ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار 
خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني 

ايران صورت مي گيرد.
روش چهارم: واردات از محل قراردادهاي بيع متقابل و 
IPC نفتي يا روش هاي اعتباري مرسوم، طبق مقررات 

جاري انجام خواهد گرفت. 
اما در بن��د دوم اين ابالغيه، بانك مركزي مكلف ش��ده 
در كوتا ه ترين زمان ممكن بر مبناي ثبت سفارش هاي 
دريافت ش��ده موضوع موارد بند يك، نس��بت به صدور 

گواهي ثبت آماري در سامانه جامع تجارت اقدام كند.
همچنين در اين بسته ابالغي آمده است كه واردكننده 
موظف است تعهدات الزم به منظور واردات كاال به كشور 
را به بانك عامل ارايه ده��د. در بندي ديگري نيز عنوان 
ش��ده كه ارز حاصل از صادرات بايد ظرف ۴ ماه از زمان 
صدور ب��ه يكي از روش هاي مرتب��ط بند يك به چرخه 
اقتصادي كشور بازگردد، كه موارد استثنا توسط وزارت 
صمت تعيين مي شود. البته در اين بسته ابالغي نكته اي 
را متذكر شده كه براساس آن، واردات مواد اوليه به صورت 
ورود موقت صرفا پس از انجام ثبت آماري در سامانه جامع 
تجارت و اعالم ارزش و مقدار آن توسط گمرك ايران مجاز 
اس��ت و پروانه صادراتي از اين محل حق واگذاري بابت 
واردات ندارد و صادركننده صرفا به ميزان ما به التفاوت 
واردات و صادرات، متعهد به بازگش��ت ارز با روش هاي 

مربوطه در بند يك به چرخه اقتصادي كشور است.
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 افزايش قاچاق سيگار 
تك رقمي شد

ايسنا |بر اساس اين آمار در هفت ماهه اول امسال 
۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون نخ سيگار توليد شده كه 
نس��بت به توليد ۳۱ ميليارد نخ در هفت ماهه اول 
سال گذشته ۲.۶ درصد كاهش داشته است. در پي 
اين كاهش توليد و با توجه به اينكه ميزان مصرف 
در اين هفت ماه ۳۷ ميليارد و ۹۱۰ ميليون نخ برآورد 
شده، برآورد قاچاق سيگار هم با ۸.۹ درصد افزايش، 
از شش ميليارد و ۹۶۰ ميليون نخ سيگار در هفت 
ماهه اول سال قبل به هشت ميليارد و ۹۱۰ ميليون 
نخ سيگار در مدت مشابه امسال رسيده است. روند 
قاچاق سيگار در سال گذشته كاهشي بود، به طوري 
كه در كل س��ال گذش��ته برآورد وزارت صمت از 
ميزان قاچاق سيگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود 
۳۹ درصد كاهش يافته بود، اما در س��ال جاري با 
مشكالتي كه به دليل عدم تخصيص ارز براي واردات 
مواد اوليه در زمينه توليد اين محصول ايجاد و منجر 
به توقف توليد در هش��ت واحد از ۱۵ واحد توليد 
محصوالت دخاني شد، قاچاق سيگار رو به افزايش 
گذاشت،  تا جايي كه در ارديبهشت امسال برآوردها 
از ميزان قاچاق سيگار نزديك به دو برابر دو ماهه 
اول سال ۱۳۹۸ بود. با اين حال به نظر مي رسد هر 
چند هنوز برآوردها از ميزان قاچاق سيگار بيش از 
سال گذشته ايت،  اما طي ماه هاي گذشته با افزايش 
توليد سيگار، ميزان افزايش قاچاق سيگار نيز كمتر 
شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه آمارها نشان 
مي دهد از ابتداي امسال تا پايان مهر ماه صادرات 
س��يگار با افزايش ۴۲ درصدي به ۷۱ ميليون نخ 
رس��يده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه صادرات 
سيگار در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ ميليون نخ 
بوده است. براساس اعالم انجمن توليدكنندگان، 
واردكنندگان و صادركنندگان محصوالت دخاني، 
۷۰ درصد مواد اوليه محصوالت دخانيات از طريق 
واردات تامين مي ش��ود كه عم��ده آن مربوط به 
توتون اس��ت. همچنين اين صنعت ۵۰ هزار نفر 
اشتغال مس��تقيم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر اشتغال 
غيرمستقيم در بخش توزيع، كشاورزي و حمل و 
نقل دارد و نياز س��االنه آن براي واردات مواد اوليه 
۳۰۰ ميليون يورو است. از طرف ديگر اين صنعت 

ساالنه ۴۰۰۰ميليارد تومان درآمد مالياتي دارد.

 تصميم دولت براي
دريافت ضمانت نامه از سيماني ها

فارس |دبير انجمن صنفي سيمان از تصميم دولت 
براي دريافت ضمانت نامه بانك��ي از كارخانه هاي 
س��يمان بابت مصرف مازوت به جاي گاز خبر داد 
و گفت: وزير صنعت در حالي فرصتي براي گوش 
دادن به مش��كل توليدكنندگان س��يمان ندارد 
ك��ه كارخانه ها يكي يكي در حال تعطيل ش��دن 
هستند. عبدالرضا شيخان با بيان اينكه پيگيري  
توليدكنندگان س��يمان براي برگزاري جلس��ه با 
وزير صنعت به نتيجه نرسيد، اظهار داشت: در حال 
حاضر صنعت سيمان با مشكالت مختلفي روبه رو 
است و با توجه به اينكه نتوانستيم از طريق وزارت 
صنعت مشكالتمان را پيگيري كنيم، قصد داريم 
اين مسائل را به هيأت دولت و مقام معظم رهبري 
در ميان بگذاريم. وي با اشاره به تصميم دولت براي 
دريافت ضمانت نامه بانكي بابت مصرف مازوت در 
كارخانه هاي س��يماني، گفت: از توليدكنندگان 
سيمان خواسته شده تا بابت تفاوت قيمت مازوت 
ياران��ه اي و قيمت فوب خليج فارس، به ش��ركت 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، ضمانت نامه 
بانكي ارايه كنند كه اين اقدام براي توليدكنندگان 

مقدور نيست. 
وي افزود: در حال حاضر قيمت فوب خليج فارس 
بابت هر ليتر مازوت ۶ هزار تومان اس��ت و قيمت 
يارانه اي هر ليتر مازوت در كشور ۳۰۰ تومان تعيين 
شده اس��ت. در عين حال طبق قانون ۲۵ تسهيل 
كس��ب و كار، توليدكنندگان سيمان بايد هر ليتر 
مازوت را با قيم��ت گاز مصرفي يعني حدود ۱۱۹ 
تومان دريافت كنند اما اين قانون اجرا نمي شود و 
اين در حالي است كه قطع گاز كارخانه ها با تصميم 

دولت صورت مي گيرد. 
دبير انجمن س��يمان ادام��ه داد: توليدكنندگان 
س��يمان هر سال با سرد ش��دن هوا به جاي گاز از 
مازوت يارانه اي اس��تفاده مي كردند كه امس��ال 
مشكالتي در اين زمينه براي كارخانه ها ايجاد شده 
است، به طوري كه به توليدكنندگان اعالم شده در 
صورت اس��تفاده از مازوت با قيمت يارانه اي ۳۰۰ 
تومان بايد به اندازه تفاوت قيمت مازوت يارانه اي و 
قيمت فوب خليج فارس يعني ۵ هزار و ۷۰۰تومان 
بابت هر ليتر مازوت ضمانت نامه بانكي ارايه كنند. 
وي توضيح داد: به اين ترتيب اگر كارخانه اي يك 
ميليون ليتر مازوت نياز داشته باشد بايد حدود ۱۰ 
تا ۱۵ ميليارد تومان ضمانت نامه بانكي ارايه دهد 
كه براي كارخانه ها مقدور نيست. وي در مورد دليل 
دريافت اين ضمانت نام��ه  بانكي نيز گفت: دولت 
قصد دارد اگر كارخانه اي بيش از سهميه اش، مازاد 
استفاده كرده پول آن را محاسبه و از توليدكنندگان 
دريافت كند. شيخان با بيان اينكه مخازن مازوت 
كارخانه ها بر اساس مصوبه دولت ايجاد شده است، 
گفت: طبق مصوبه دول��ت توليدكنندگان بايد از 
مازوت يارانه اي به جاي گاز استفاده كنند. وي در 
ادامه با بيان اينكه مديران ش��ركت هاي سيماني 
خواستار آزادسازي قيمت سيمان هستند، گفت: 
در حال حاضر با مصرف مازوت يارانه اي، هزينه هر 
تن سيمان با احتساب هزينه حمل، ۴۰ هزار تومان 
گران تر از قيمت سيمان توليدي با گاز است. اين در 
حالي است كه فكري براي تعديل قيمت سيمان 
نمي ش��ود و كارخانه ها يكي يكي در حال تعطيل 

شدن هستند. 

 نامه نگاري خودرويي
وزير صمت با نهاونديان

فارس|عليرض��ا رزم حس��يني در نام��ه اي ب��ه 
نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور از تدوين 
بسته جهش توليد و خروج شركت هاي خودروساز 
از زيان دهي خبر داد و خواستار بررسي اين بسته 
در اولين جلس��ه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
ش��د. در نامه رزم حس��يني به نهاوندي��ان آمده 
است: »همان گونه كه مستحضريد برابر اقدامات 
و سياست هاي اتخاذ شده به جهت رفع مشكالت 
صنعت خودرو، با سرفصل هاي توليد، رفع مشكالت 
اقتصادي و قيمت گذاري محصوالت شركت هاي 
خودروس��از، افزايش تي��راژ تولي��د و توليد بدون 
ضرر و نهايت��ًا ايجاد آرامش در بازار خودرو و حذف 
واسطه گري در اين بازار، بسته اجرايي با ساعت ها كار 
كارشناسي و مشاركت تشكل هاي بخش خصوصي 
و خبرگان عرصه صنعت خودروسازي كشور تهيه 
شده اس��ت. با عنايت به ضرورت تسريع در اتخاذ 
تصميم��ات الزم در اين خصوص، خواهش��مند 
اس��ت با اولويت ترتيبي اتخاذ فرماييد تا موضوع 
در دستور اولين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 

دولت قرار گيرد.

۱۳ درصد تخلف اصناف 
در محدوديت هاي كرونايي

سرپرست معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران 
اظهار ك��رد: ميزان تخلفات اصنافي كه در معاونت 
بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران محاسبه كرديم 
كمتر از ۱۳ درصد بوده است كه بيشتر آنها مربوط 
به باز بودن واحدهاي صنفي كه موظف به تعطيلي 
در اين دوهفته بودند، مي شد. بهنام نيك منش در 
مورد واحدهاي فروش مرغ و جلوگيري از تشكيل 
صف در اي��ن واحدها با توجه به ش��رايط كرونايي 
گفت: ما از ستاد تنظيم بازار درخواست كرديم كه 
به واحدهاي صنفي منتخب ما سهميه مرغ بدهند، 
با توجه به گستردگي واحدهاي صنفي و دسترسي 
بهتر مصرف كنندگان به آنها مرغ را به به اين واحدها 
عرضه كنند تا جلوي تشكيل صف و انحصار ميادين 
در اين مورد گرفته شود. نيك منش تصريح كرد: با 
اين درخواست ما موافقت شده و تقريبا درحال اجرا 
است. زمان دقيق ش��روع اجراي آن طي چند روز 
آينده مشخص خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي 
در مورد ميزان گران فروشي مرغ خاطرنشان كرد: ما 
گران فروشي مرغ را در سطح بازار رصد مي كنيم اما 
بيشتر از آنكه گران فروشي وجود داشته باشد گراني 
وجود دارد. از مرغداري تا بازار، قيمت مرغ زياد است 

چراكه قيمت تمام شده مرغ باال است.

 جوالن قاچاق ۲  برند كره اي 
در بازار

تسنيم|محمدرضا ش��هيدي دبير انجمن لوازم 
صوتي و تصويري اي��ران با بيان اينكه بعد از اعمال 
مج��دد تحريم  ه��ا عليه اي��ران، دو برن��د معروف 
كره اي در سال ۹۷ از ارسال قطعات و مواد اوليه به 
توليدكنندگان ايراني خودداري كردند، گفت: اين 
اقدام باعث شد كه عمال مونتاژ و واردات اين دو برند 
كره اي در داخل كشور غيرممكن شود. وي افزود: 
از همان ابت��داي خروج اين دو برند كره اي از ايران، 
قاچاقچيان به قاچاق گسترده محصوالت خود به 
ايران روي آوردند چراكه به عقيده آنها رفع تحريم ها 
در آينده نزديك براي ايران محتمل بود و همچنين 
عالقه نداشتند بازار بزرگ مصرفي جامعه ايران را 
براي توليدات خود از دست بدهند. شهيدي با بيان 
اينكه اگر در بازار امين حضور، شريعتي و جمهوري و 
ساير مراكز پخش لوازم خانگي گذري كنيد، خواهيد 
ديد كه برندهاي خارج��ي محرز قاچاق به فراواني 
در حال فروش هس��تند، گفت: عالوه بر آن، فضاي 
مجازي و كانال هاي تلگرامي بس��تر آس��ان  و فاقد 
نظارتي را در اختيار قاچاقيان براي فروش اجناس 
خود قرار داده است. وي با بيان اينكه وضعيت قاچاق 
لوازم خانگي در ۲ س��ال اخير بسيار تشديد شده، 
عنوان كرد: شناسايي اين قاچاقچيان به راحتي از 
طريق فضاي مج��ازي و رصد تراكنش هاي مالي و 
بانكي آنان ميسر اس��ت، اما متأسفانه عزمي براي 
انجام اين كار وجود ندارد. ش��هيدي با بيان اينكه 
كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با قاچاق، اقدام 
به رهگيري تراكنش هاي بانك��ي و جريان تامين 
مالي آنان مي كنن��د، تاكيد كرد: اگر تبادالت مالي 
انبوه كارتخوان هاي بي هويت متعلق به قاچاقچيان 
و جري��ان خريد و فروش دالر در ب��ازار آزاد كنترل 
شود، قطعا دستاوردهاي خوبي در مبارزه با قاچاق 
كسب خواهيم كرد. وي با بيان اينكه تخمين زده 
مي شود كه گردش مالي قاچاق لوازم خانگي رقمي 
در حدود ۶ ميليارد دالر در سال باشد، عنوان كرد: 
سياست گذاري غلطي كه پيرامون برخورد با قاچاق 
تدوين شده، به بدترين شكل ممكن در حال آسيب 
رساندن به توليد داخلي است. به گفته او، قاچاقيان 
از يك سو با قاچاق معكوس اجناس يارانه اي داخلي 
همانند دارو و بنزين به خارج از كش��ور، ارز ارزان و 
انبوهي را به جيب مي زنند و در ازاي آن لوازم خانگي 
وارد مي كنند و از س��وي ديگر هي��چ گونه حقوق 
گمركي هم نمي پردازند؛ بنابراين تمام اين عوامل 
موجب شده است كه قيمت ارز قاچاقچي ارزان تر 
و به تبع آن اجناس قاچاق در بازار با قيمت كمتري 
به فروش رسانده  شود. وي در پايان با اشاره به اينكه 
توليدكنندگان لوازم خانگي براي دريافت ارز بابت 
مواد اوليه خود مجبورند ماه ها در صف تخصيص ارز 
قرار بگيرند، گفت: اين در حالي است كه قاچاقيان 
به داليل گفته شده قادر هستند تا لوازم خانگي با 
قيمت تمام شده ارزان را در بازار توزيع كنند و كمر 

توليدكننده داخلي را خم كنند.

از ممنوعيت در ثبت سفارش تا شيوه جديد رفع تعهد ارزي 

»تعادل« گزارش مي دهد

تصميمات جديد براي واردكنندگان بدحساب  ارزي

سرانجام قيمت مرغ 
تعادل |

در هفته گذشته با افزايش ناگهاني قيمت مرغ در بازار و 
رسيدن قيمت هر كيلوي آن به بيش از ۳۵ هزار تومان، 
اين نگراني ميان مردم به وجود آمد كه دسترسي به اين 
كاال دشوار خواهد شد. در روزهاي گذشته دستگاه هاي 
مختلف دولتي از ورود جدي به اين عرصه و برنامه ريزي 
براي كاهش قيمت مرغ خبر دادند. از همين رو، برخي 
از فعاالن اين حوزه معتقدند آنچه در روزهاي گذشته 
در بازار مرغ رخ داد، يك اتفاق گذرا و موقتي بود و ادامه 

نخواهد يافت.

   موانع رشد توليد نهاده هاي دامي چيست؟
در پي دستور حس��ن روحاني، رييس جمهوري، دو 
وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت براي كنترل بازار 
مرغ، كاظم خاوازي وزير جهادكشاورزي، عنوان كرد: 
از روز دوشنبه، وزارت جهاد كش��اورزي با همكاري 
وزارت صمت به بازار ورود و مرغ گرم و منجمد سالم با 
كيفيت را وارد بازار كرد، تقريبا مي توان گفت كه بازار 
را از دست دالالن و واسطه ها در بخش عمده فروشي، 
درآورديم. به گفته وزير جهاد كشاورزي، قيمت مرغ 
را كه در بازار ميدان بهمن حدود ۳۵ هزار تومان بود، 
طي روزهاي شنبه و پنجشنبه گذشته به ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان رسيده و همچنين همكاران وزارت صمت 
نيز نظارت خود را بر خرده فروشي ها شروع كردند. او با 
ابراز اميدواري نسبت به تثبيت اين بازار افزود: وضعيت 
كمبود نهاده ها را نيز به شدت پيگيري مي كنيم تا همه 
واحدهاي توليدي، نهاده در اختيار داشته باشند. به 
گفته خاوازي، هم اكنون استارتاپ هاي بزرگ نيز به 
اين موضوع ورود پيدا كردند تا مرغ و مواد پروتئيني 
را در درب منزل در اختيار خانواده ها قرار دهند. حال 
با توجه به اينكه ۹۰ درص��د از نهاده هاي دامي مورد 

نياز كشور از محل واردات تامين  مي شود، رشد توليد 
در اين بخش چگونه بايد باشد؟ رييس انجمن صنايع 
خوراك دام، طيور و آبزيان اي��ران در اين باره عنوان 
مي كند كه مهم ترين رك��ن افزايش توليد و كاهش 
وابس��تگي به واردات خوراك دام، ايج��اد انگيزه در 
كشاوررزان است. مجيد موافق قديري در گفت وگو 
با روابط عمومي اتاق ته��ران مي افزايد: براي كاهش 
ميزان وابستگي به واردات و افزايش كيفيت محصوالت 
پروتئيني و خوراك دام در داخل كشور، بهره گيري از 
تكنولوژي هايي كه در دنيا مرسوم بوده و در ايران نيز 
وجود دارد، بس��يار حائز اهميت است. مهم ترين آن، 
استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام است كه 
متاسفانه امروز با ۱۰ درصد ظرفيت فعاليت  مي كنند 
در صورتي كه اگر از ظرفيت كارخانجات خوراك دام 
به طور كامل استفاده شود، به طور متوسط ۱.۲ ميليون 
تن واردات خوراك دام كه ارزش آن حدود يك ميليارد 
دالر است كاهش  مي يابد كه اين هم موجب كاهش 
خروج ارز و همچنين كاهش وابس��تگي  مي ش��ود. 
استفاده از اين ظرفيت عوايدي ديگري نيز هم چون 
افزايش كيفيت محصوالت پروتئيني، افزايش رصد 
و پايش تامين نهاده هاي دامي، كاهش فساد و رانت 
در توزيع نهاده ها را به همراه دارد. در عين حال، توليد 
خوراك دام بهينه شده و خواب سرمايه دامداران هم 
كاهش  مي يابد. البته دولت به اين مسائل آگاه است 
اما در مسير افزايش توليد نهاده ها گامي برنمي دارد. 
قديري گفت كه به طور متوس��ط مصرف نهاده هاي 
دامي س��االنه در كش��ور حدود ۲۱ ميليون تن است 
كه ۱۶ميليون تن آن از طريق واردات تامين  مي شود. 
او با بيان اينك��ه »خودكفايي در تامي��ن نهاده هاي 
دا مي در كوتاه مدت ممكن نخواهد بود« ادامه داد: در 
ش��رايط كنوني حجم عمده اي از نياز كشور از محل 

واردات تامين شده و امروز كشور در شرايط اقتصادي 
نامساعدي به سر  مي برد، از طرفي كشاورز هم انگيزه 
توليد نداشته و دولت هم حمايت هاي الزم را به عمل 
نم��ي آورد. در حالي كه جهش تولي��د در اين بخش 
نيازمند آن است كه پول ارزان قيمت در اختيار كشاورز 

قرار گيرد و واردات تكنولوژي هاي نو تسهيل شود. 

   مرغ وپاسكاري هاي دو وزارتخانه!
اما وضعيت اين روزهاي بازار مرغ بدجور زيره ذره بين 
قرار گرفته اس��ت. برخي بهم ريختگي ها در بازار اين 
محصول را به پاس كاري مسووليت ها بين دو وزارتخانه 
صمت و كش��اورزي ربط مي دهن��د و مي گويند: دو 
مسووليتي ش��دن و به عبارتي دو وزارتخانه اي شدن 
وظايف، نظم و ترتيب توزيع و تامين نهاده ها را به هم زد 
و در اين ميان مرغداران متحمل خسارت هاي بسياري 
شدند. در همين رابطه، محمدعلي كمالي سروستاني 
درب��اره وضعيت توزيع نهاده ه��ا در واحدهاي توليد 
مرغ گوشتي به »ايس��نا« مي گويد: توزيع نهاده هاي 
م��ورد نياز طيور از ابتداي س��ال نامنظ��م، ناكافي و 
ناعادالنه بوده است و نهاده متناسب با نياز مرغداران 
در زمان مناسب به دستشان نرسيده و همين موضوع 
چالش هاي بسياري در صنعت ايجاد كرده است، زيرا 
توليد عملي مداوم است و نهاده نيز بايستي به صورت 
مداوم دراختيار توليدكنندگان قرار گيرد. او با اشاره به 
اينكه روش توزيع نيز باعث تاخير در تحويل به موقع 
نهاده ها شده است، عنوان كرده كه نهاده هايي كه قرار 
بود به صورت دولتي در اختيار مرغداران قرار گيرد نيز 
قرار نگرفت و شرايط پيش آمده، مرغداران را به بازار 
آزاد و بازار سياه هدايت كرد كه نتيجه اي جز افزايش 
هزينه هاي توليد به دنبال نداشت. حال با وجود عرضه 
دستوري دولت براي تنظيم بازار مرغ، اين پرسش قابل 

طرح است كه آيا قيمت مرغ در هفته هاي آتي كاهش 
مي يابد؟ غالمعلي فارغي عضو اتاق بازرگاني ايران در 
اين باره به »ايسنا« مي گويد: با توجه به شرايطي كه 
با آن مواجهيم نمي ت��وان پيش بيني طوالني مدتي 
از بازار داش��ت، اما با توجه به برآوردهاي فعلي، قطعا 
مي توان گفت وضعيت بازار مرغ در دي ماه بهتر از ماه 
جاري خواهد بود و با توزيع مرغ به اندازه نياز جامعه، 
قيمت ها ديگر افزايش��ي نمي شوند. همچنين الاقل 
تا پايان سال، مشكلي در زمينه تامين نيازهاي بازار 
و عرضه اين محصول در سراس��ر كشور وجود ندارد. 
او درعين ح��ال، يكي از اصلي ترين فش��ارهايي كه 
در طول ماه هاي گذش��ته وجود داشته بحث تامين 
نهاده ها و خوراك طيور در واحدهاي مرغداري بوده 
است و بعضا تاخير در توزيع آنها يا افزايش قيمت شان، 
شرايط را براي توليد مرغ دشوار كرده است. فارغي با 
اشاره به تكرار اين تجربه در هفته هاي گذشته، بيان 
كرد: چند هفته قبل با توجه به تاخير در توزيع كنجاله 
سويا به مرغداري ها، اين واحدها از جوجه ريزي جديد 
خودداري كردند، زيرا در صورت جوجه ريزي، به دليل 
نرسيدن غذا، جوجه هاي شان تلف مي شدند. همين 
مس��اله باعث محدوديت در توزيع مرغ در بازار شد و 
اصلي ترين علت افزايش قيمت مرغ در روزهاي هفته 
گذشته به شمار مي رود. او همچنين با بيان اينكه اين 
مشكل در حال حاضر حل شده و بازار مرغ به سمت 
آرامش حركت مي كند، تاكيد كرد: بر خالف برخي 
ش��عارها كه مي گويند با افزايش نظارت مي خواهند 
قيمت را پايين بياورند، در واقعيت اينگونه اس��ت كه 
با تامين شدن كنجاله س��ويا و افزايش جوجه ريزي، 
مشكل تامين نياز بازار حل شده و در حال حاضر نيز 
قيمت ها كاهشي شده اند و اين روند تا رسيدن به عدد 

معقول در بازار ادامه خواهد داشت.
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خبرروز

۱۵ هزار اخطار و پلمب ۱۶۳۸ واحد متخلف 
طي حدود ۱۰ ماهي كه كرونا به كشور آمده است، اقداماتي براي مقابله با بيماري اتخاذ شده است و بر اساس آخرين تصميمات 
و اعمال محدوديت هاي شغلي و عدم تردد شبانه، تغييراتي در بار بيماري مشاهده مي شود، اما سهم هر شهر، شغل و... در رعايت 
پروتكل ها و دس��تورالعمل هاي ضدكرونا چقدر بوده است؟ از تاريخ ۲۸ آبان تا ۵ آذرماه بر اساس آخرين وضعيت كشوري نتايج 
اقدامات ناشي از تشديد بازرسي ها از كل ۳ ميليون و ۴۱۴ هزار و ۶۲۸ مركز تهيه، توزيع، عرضه و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي 
و واحدهاي كارگاهي تعداد ۱۶۷ هزار و ۴۷۷ واحد مورد بازرسي قرار گرفتند كه از اين تعداد ۱۵ هزار و ۳۳۵ واحد اخطار دريافت 

كرده و به مراجع قضايي معرفي شدند و در نهايت ۱۶۳۸ واحد نيز پلمب شدند. 

كتابخانه

كتابي درباره كاميار شاپور منتشر شد
كتاب »كاميار شاپور؛ شاعر، نقاش و نوازنده گيتار« نوشته كاميار عابدي و فرناز تبريزي منتشر شد. كاميار عابدي - نويسنده و منتقد 
ادبي- درباره اين كتاب به ايسنا گفت: كاميار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و پرويز شاپور در جامعه ادبي بيشتر به عنوان فرزند آنها شناخته 
شده است. او عمر كوتاهي داشت و درگير برخي از بيماري هاي جسمي بود. بعد از اينكه كاميار شاپور در سال ۹۷ فوت كرد، مقاله اي 
درباره شعرهايش نوشتم و بعدا تالش كردم اطالعات بيشتري درباره او به دست بياورم. او در حوزه نقاشي هم فعاليت زيادي داشت.

عابدي در ادامه افزود: از اين رو با خانم فرناز تبريزي - نمايش نامه نويس - آشنا شدم كه با كاميار شاپور دوست و آشنا بود و اطالعات 
جالبي از او داشت. همچنين با خانم ديگري هم آشنا شديم كه از همكاران شاپور در حوزه نقاشي بود. 

میراثنامه

با انتش��ار نتايج پژوهش هاي اخير روي يك كش��تي 
تاريخي غرق ش��ده در س��واحل تالش گيالن، داليل 
غرق شدن كشتي قروق تالش مورد بررسي قرار گرفت. 
تيمي از محققين از پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و 
علوم جوي و پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري 
با همكاري محققيني از كش��ورهاي فرانس��ه و مالتا 
نتايج پژوهش هاي خود را درباره كشتي تاريخي قروق 
تالش در يك ژورنال معتبر بين المللي منتشر كردند. 
اين تحقيق با حمايت سازمان بنادر و دريانوردي و در 
راستاي اشاعه فرهنگ دريايي به انجام رسيد. كشتي 
تاريخي قروق تالش در ۵ كيلومتري شرق شهر تالش و 
نزديك روستاي قروق تالش در روي خط ساحلي درياي 
كاسپين واقع است. وجود اين ش��ناور در سال ۱۳۸۴ 
توسط مردم منطقه گزارش شد و در سال هاي بعدي، 
تالش هاي ناموفقي براي انتقال اين ش��ناور به داخل 
خشكي و نمايش عمومي صورت گرفت كه متاسفانه به 
كشتي آسيب هايي وارد كرد. سال گذشته پژوهشگران 
با هدف شناسايي ويژگي هاي اين اثر و بررسي روش هاي 
حفاظت آن اقدام به مطالعات ژئوفيزيكي و گمانه زني در 
اطراف كشتي و نمونه برداري از چوب آن كردند كه پس از 
تكميل مطالعات نتايج آن اخيرا در ژورنال »گزارش هاي 
علوم باستان شناسي« در هلند منتشر شد. طبق گفته 
عبدالمجيد نادري از پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
و علوم جوي، بر اس��اس نتايج سن سنجي راديو كربن 

كه روي چوب كشتي انجام شد، كشتي تاريخي قروق 
تالش در اواسط قرن هجدهم ميالدي مصادف با اواخر 
دوره صفوي و يا دوره افشار، ساخته شده است. وي افزود: 
نتايج چوب شناسي نشان مي دهد كه جنس چوب به كار 
رفته در ساخت اين شناور از نوع كاج اسكاتلندي است 
كه نزديك ترين منطقه رويش آن به درياي كاسپين، 
كوه هاي جنوب قفقاز است. اين پژوهشگر معتقد است 
كه با توجه به سن ساخت شناور و بررسي گزارش هاي 
تاريخي، محل ساخت اين شناور احتمااًل نه در ايران، 
بلكه در كشتي س��ازي هاي روس��يه نظير آستاراخان 
بوده است. حس��ين توفيقيان )باستان شناس( نيز در 
خصوص نتايج كاوش باستان شناسي گفت: اين كاوش 
نشان مي دهد كه كش��تي از وسط دو نيم شده است و 
بخش هاي مختلفي از شناور باقي مانده اند كه شامل 
۴۲ تيرك عرضي، بين ۸ تا ۱۰ تيرك طولي، محل نصب 
دكل، دماغه )س��اتور(، تخته هاي پوششي و اتصاالت 

فلزي نظير ميخ هاي آهني بلند است. وي افزود: نتايج 
بررسي هاي ژئوفيزيكي نشان مي دهد كه نيمه گمشده 
شناور در زير رسوبات در فاصله ۱۰ تا ۳۰ متري جنوب 
شناور و در عمق بين دو و نيم متري تا هفت متري قرار 
دارد. اين تيم پژوهشي در مقاله منتشر شده چند دليل 
احتمالي را براي غرق شدن اين كشتي مطرح كرده اند. با 
توجه به وجود يك حفره بزرگ در بدنه شمالي اين شناور 
و تخريب تقريبا كامل نيمه جنوبي شناور، اين امكان 
وجود دارد كه كش��تي طي جنگ هاي ايران و روسيه 
در اويل قرن نوزدهم ميالدي مورد اصابت گلوله توپ 
قرار گرفته باشد. همچنين، ممكن است كشتي تعمداً 
به دليل اجبار قانوني به بازنشستگي كشتي هاي چوبي 
در اوايل قرن بيستم، مغروق شده باشد، اما محتمل ترين 
سناريو آن است كه كش��تي قروق تالش به دليل بروز 
توفان هاي دريايي غرق شده باشد. با توجه به اينكه مطابق 
با گزارش هاي تاريخي، كرانه نوردي ميان ايران و روسيه 
براي كشتي هاي بادباني ارجحيت داشته است، ممكن 
است اين كشتي دچار توفان شده و در ساحل گرفتار آمده 
باشد. در كنار توفان هاي دريايي، يكي از داليل عمده به 
گل نشستن شناورها در سواحل مي تواند تغييرات مداوم 
و س��ريع تراز دريا به ويژه كاهش ۴ متري تراز دريا در 
اواسط قرن نوزدهم بوده باشد. از اين جهت، ممكن است 
دريانوردان در تخمين هاي خود از عمق دريا به ويژه در 
سواحل كم شيب منطقه تالش دچار اشتباه شده باشند.

داليل غرق شدن كشتي تاريخي قروق تالش بررسي شد
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مرزپرگهر

جامعه خبر

تغييرات مختصر نزولي كرونا 
در ۹ استان 

بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي بيماري كرونا، در 
هفته منتهي به هفتم آذرماه موارد ابتال و مرگ ومير 
كرونا در كش��ور همچنان باال اس��ت؛ با اين وجود 
روند بيماري در كش��ور به ثبات رسيده و تغييرات 
آن مختصر بوده اس��ت. آم��ار جهاني مبتاليان به 
كوويد ۱۹ تاكنون )نهم آذرم��اه( به ۶۲ ميليون و 
۵۷۳ هزار و ۴۲۲ نفر رسيده و مرگ يك ميليون و 
۴۵۸ ه��زار و ۳۰۹ نفر نيز بر اثر ابتال به اين بيماري 
تأييد شده است. بنابر تازه ترين آمارها ۴۳ ميليون و 
۱۹۴ هزار و ۲۵۸ نفر از مبتاليان به كوويد-۱۹ نيز 

بهبود يافته اند.
روند افزايش آمار ابتال به بيم��اري كوويد-۱۹ كه 
تاكنون در ۲۱۸ كش��ور و منطقه در جهان شيوع 
يافته، ادامه دارد و اين بيماري همچنان در دنيا قرباني 
مي گيرد. همچنين بنابر اعالم وزارت بهداشت، در 
ايران تا روز گذشته مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۹۳۵ هزار و ۷۹۹ نفر رسيده و متاسفانه 
۴۷ هزار و ۴۸۶ نفر تن نيز به دليل اين بيماري جان 
باخته اند. همچنين خوشبختانه تا كنون ۶۴۸ هزار 
و ۸۳۱ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند. كميته اپيدميولوژي بيماري كرونا 
وزارت بهداشت، تحليل استاني اين بيماري در كشور 
در هفته منتهي به هفتم آذر ماه را منتشر كرد. بنابر 
اعالم كميته اپيدميولوژي وزارت بهداشت، موارد 
ابتال و مرگ ومير در كش��ور باال است. با اين وجود 
روند بيماري در كش��ور به ثبات رسيده و تغييرات 
آن مختصر بوده است. در هشت استان كهگيلويه 
و بويراحمد، كردستان، آذربايجان غربي، زنجان، 
آذربايجان شرقي، فارس، مازندران و هرمزگان روند 
ثبات با تغييرات مختصر و نامنظم وجود داش��ته 
اس��ت. در استان سيستان و بلوچستان روند ثبات 
با تغييرات مختصر صعودي و در ۹ استان خراسان 
شمالي، لرستان، كرمان، البرز، اصفهان، چهارمحال 
و بختياري، مركزي، خوزستان و بوشهر روند ثبات 
با تغييرات مختصر نزولي مش��اهده ش��د. در پنج 
استان خراسان جنوبي، اردبيل، تهران، گلستان و 
قزوين روند صعودي يا شروع پيك جديد مشاهده 
شد. به نظر مي رسد استان سمنان اخيراً يك پيك 
اپيدمي را پشت سر گذاش��ته است. دو استان يزد 
و همدان روند نزولي را نش��ان دادند. در پنج استان 
ايالم، قم، كرمانش��اه، خراس��ان رضوي و گيالن 
ناسازگاري داده ها اجازه تحليل درستي از وضعيت 
اپيدم��ي را نمي دهد. بايد مدنظر داش��ت كه يك 
استان مي تواند چندين پيك منحني را تجربه كند. 
بر اساس اعالم كميته اپيدميولوژي بيماري كرونا در 
وزارت بهداشت، در محاسبات روند، در اين گزارش 
و گزارشات آتي، تعداد موارد جديد روزانه مبتاليان 
بس��تري و مرگ وارد آناليز مي ش��ود. همچنين 
دسته بندي استان ها بر اساس ميزان بروز در آخرين 
هفته انجام گرفته و نمودار بر اساس تغييرات موارد 
ابتال و مرگ در آخرين هفته نس��بت به هفته قبل 
خواهد بود. براي محاسبه روند تغييرات ابتال و مرگ 
در سه روز اخير، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش 
ابت��ال و مرگ هر روز با ميانگين گرفتن از داده هاي 
همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس 
ميزان افزايش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. 

تشديد برخورد با مخدوش كردن پالك در ساعات ممنوعه
معاون آم��وزش و فرهن��گ ترافيك 
پلي��س راهنماي��ي و رانندگي تهران 
بزرگ از تشديد برخورد با پالك هاي 
مخدوش در ساعات ممنوعه تردد در 
شهر خبر داد. علي همه خاني با اشاره 
به اعمال محدوديت هاي شبانه تردد 
از س��اعت ۲۱ تا ۴ بامداد كه با مصوبه 
ستادملي مقابله با كرونا اجرايي شده 

است، گفت: خوشبختانه عمده شهروندان همكاري 
خوبي با مسووالن داشته و به محدوديت ها توجه 
كاف��ي دارند. اما متاس��فانه در مواردي مش��اهده 
ش��د كه افراد معدودي با مخدوش كردن پالك يا 
پوشاندن آن س��عي در تردد در ساعات غيرمجاز 
داش��ته اند. وي با بيان اينكه ماموران پليس با اين 
م��وارد برخوردي قاط��ع خواهند داش��ت، افزود: 

تيم هاي گش��تي پليس راهنمايي و 
رانندگي با حضور در معابر با هرگونه 
مخ��دوش كردن يا پوش��اندن پالك 
در س��اعات ممنوعيت تردد برخورد 
مي كنند. به گفته همه خاني، مخدوش 
كردن پ��الك عالوه ب��ر اينكه تخلف 
بوده و مشمول جريمه است، جرم هم 
محسوب ش��ده و مرتكبان به مرجع 
قضايي معرفي شده و خودرويشان توقيف مي شود. 
معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران 
بزرگ در پايان به شهروندان توصيه كرد كه با توجه 
به تصميمات اتخاذ ش��ده از س��وي ستادمقابله با 
كرونا از انجام ترددهاي غيرضروري در سطح شهر 
خودداري كنند تا با ياري خداوند و همراهي مردم 

زنجيره انتقال ويروس كرونا قطع شود.

تخلف رزرو يا مصرف خون در سزارين هاي غيراورژانسي 
مديرعام��ل س��ازمان انتق��ال خون 
اي��ران گف��ت: در ص��ورت رزرو ي��ا 
مص��رف خ��ون در س��زارين هاي 
 غيراورژانس��ي مطاب��ق آيي��ن نام��ه 
فعاليت بانك خون بيمارستاني با مركز 
درمان��ي برخورد خواهد ش��د. پيمان 
عش��قي، با ارس��ال نامه اي به مديران 
كل ادارات انتقال خون سراسر كشور 

با استناد به ماده ۱۲ اساسنامه سازمان انتقال خون 
ايران ضمن يادآوري ضرورت بازديدهاي دوره اي 
منظم از بيمارستان هاي سراسر كشور، بازديد ويژه 
و سرزده و تصادفي مديران كل را از بيمارستان ها به 
ويژه بيمارستان هاي خصوصي در تاريخ ۹ آذرماه، 
خواس��تار ش��د. مديرعامل س��ازمان انتقال خون 
كش��ور افزود: اين بازديدها با ه��دف جلوگيري از 

هرگونه رزرو و يا مصرف خون در اعمال 
سزارين الكتيو )غيراورژانسي( صورت 
مي گي��رد و چنانچ��ه مرك��ز درماني 
درخواس��تي از اين قبي��ل را به ثبت 
رسانده باشد، گزارش به معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكي استان ارسال و 
مجازات مصوب كه جلوگيري از ادامه 
فعاليت بانك خون بيمارستان است، 
اعمال مي ش��ود. گفتني اس��ت، براساس ماده ۱۲ 
اساسنامه س��ازمان انتقال خون ايران، در صورت 
عدم رعايت مفاد آيين نامه بانك خون بيمارستاني از 
طرف موسسات درماني و بهداشتي سازمان انتقال 
خون بايد بالفاصل��ه از ادامه فعاليت واحد متخلف 
مربوط��ه جلوگيري ك��رده و مرات��ب را به مراجع 

ذي صالح قانوني اعالم كنند.

شناسايي كرونا مثبت ها از طريق كارت ملي
س��خنگوي وزارت بهداشت جزييات 
نحوه شناس��ايي افراد كرونا مثبت در 
مراجعه به ادارات و وسايل حمل و نقل 
عمومي از طريق كارت ملي را تشريح 
كرد و گفت: مام��وران انتظامات اين 
مراكز با استفاده از اپليكيشن ماسك، 
باركد كارت ملي مراجعان را اس��كن 
كنند و در كمتر از يك ثانيه وضعيت 

قرنطينه يا عدم قرنطينه فرد نمايش داده مي شود. 
سيما الري درباره مكانيسم شناسايي كرونا مثبت ها 
براي ارايه خدمت در ادارات و استفاده از حمل و نقل 
عمومي از طريق كارت ملي، به ايس��نا گفت: بايد 
توجه كرد ك��ه آزمايش مثبت كروناي افراد مبتال 
در بان��ك اطالعاتي وزارت بهداش��ت جمع آوري 
مي ش��ود.  بر همين اس��اس حداقل در چهار روز 
گذشته، بر اساس استعالم انجام شده از اين بانك 
اطالعاتي، از حضور ۱۷۴۸ نفر از افرادي كه تست 
مثبت كرونا داشته و قصد سفر با هواپيما يا قطار يا 
اتوبوس را داشتند، جلوگيري شده است. وي افزود: 
همچنين بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، 
از روز گذشته، هشتم آذر ماه، همراه داشتن كارت 

ملي براي دريافت خدمات در اداره ها و 
استفاده از حمل و نقل عمومي الزامي 
شده است. الري ادامه داد: دسترسي 
به بانك اطالعاتي وزارت بهداش��ت، 
براي بررسي مثبت بودن تست كرونا 
براي اداره هاي دولتي با اسكن كردن 
 باركد روي كارت ملي افراد امكان پذير
 اس��ت. س��خنگوي وزارت بهداشت 
تاكيد كرد: در اين گام جلوگيري از ورود مبتاليان 
به مراكز پر تردد از جمله مترو، اتوبوس هاي شهري، 
اماكن زيارتي، س��اختمان هاي دولتي و بانك ها، 
دادس��راها و دادگاه ها مدنظر قرار دارد. وي افزود: 
براي اين منظور الزم است ماموران انتظامات اين 
مراكز با استفاده از اپليكيشن ماسك، باركد كارت 
ملي مراجعان را اسكن كنند و در كمتر از يك ثانيه 
وضعيت قرنطينه يا عدم قرنطينه فرد نمايش داده 
مي ش��ود. الري گفت: البته براي اين كار ش��ماره 
موبايل ماموران انتظامات مذكور از طريق فرمي كه 
در اختيار دانشگاه هايي علوم  پزشكي قرار گرفته 
اس��ت، ثبت مي ش��ود تا مجوز دسترسي مذكور 

صادر شود.
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تمام خانواده ام هرويين مي كشند
دو س��ال پيش در يكي از روزهاي س��رد 
زمس��تان برف ش��ديدي آمده بود و من 
همه آن مدت زير پل س��لطان آباد بودم و 
با مشما خودم را مي پوشاندم، اما ترجيح مي دادم، خانه 
نروم، چراكه پدرم من را كتك مي زد و مجبورم مي كرد 
برايش مواد تهيه كنم. وقتي صحبت از كودك مي شود، 
ناخودآگاه صداي خنده، شيطنت و بازي هاي كودكانه 
به ذهن مي رس��د، اما هستند كودكاني كه سهم آنها از 
زندگي شيشه، ترياك، خماري، نشئگي و كارتن خوابي 
است. آنچه در ادامه مي خوانيد، سرنوشت سه كودك از 
ميان كودكاني است كه يا معتاد به دنيا مي آيند و يا در 
پاي بساط پدر و مادر بخوري مي شوند و بعد هم در كنار 
آنها به يك مصرف كننده مواد تبديل مي شوند. كودكاني 
كه براي تامين مواد خود مجبور ب��ه دزدي، نگهداري 
مواد و بعضا فروش مواد مي شوند. كودكاني كه مجبور 
به كارتن خوابي نيز مي شوند. اين كودكان پس از گذران 
سختي هاي فراوان و رنج ترك اعتياد امروز در حالي كه 
روزهاي پاك زندگي شان را تجربه مي كنند، آرزوهاي 
بسياري براي آينده شان در س��ر دارند و براي رسيدن 
به آن تالش مي كنند. موقع ناهار است و من منتظرم تا 
پسران سراي نور را بعد از صرف غذايشان ببينم. رامين 
اولي پسري است كه نزد ما مي آيد. او ۱۴ سال دارد و اهل 
بم اس��ت. برايم غيرقابل باور است، پسربچه اي مانند او 
روزي، مصرف كننده مواد مخدر بوده و با كلمه هايي مثل 
خماري، نشئگي، هرويين و حشيش آشناست، پدرش 
به ترياك اعتياد داشته و پس از ترك مواد با زن ديگري 
ازدواج كرده و رامين، برادران و مادرش را ترك مي كند، 
رامين با اش��اره ب��ه اولين باري كه م��واد مصرف كرده 
مي گويد: ۷ساله كه بودم پسر همسايه مان كه خانوادگي 
در كار خريد و فروش مواد مخدر بودند به من ناس داد و 
من هم ناس انداختم و خوشم آمد و هر روز مي رفتم و از او 
ناس مي گرفتم. كالس اول بودم و براي بازي در كوچه از 
مدرسه فرار كرد. گاهي اوقات هم براي اينكه پول ناسم را 

به پسر همسايه مان بدهم، به جاي اينكه به مدرسه بروم 
در ميدان نزديك خانه مان تقويم مي فروختم. يك روز 
خانمي را در پارك ديدم كه مواد مي كشيد؛ كنارش رفتم 
و از او پرسيدم اين سفيدها چيست؟ آن زن كه همه او را 
»نصرت« صدا مي كردند، به من گفت اين گرد سفيد دوا 
است؛ مي خواهي بكشي و همانجا به من ياد داد تا هرويين 
بكشم. وي درباره شروع مصرف هرويين و حضورش در 
س��ياه خانه ادامه مي دهد: يك روز خانمي را در پارك 
ديدم كه مواد مي كش��يد، كنارش رفتم و از او پرسيدم 
اين سفيدها چيست، آن زن كه همه او را »نصرت« صدا 
مي كردند، به من گفت دوا اس��ت؛ مي خواهي بكشي و 
همانجا به من ياد داد تا هرويين بكشم، روز بعد دوباره رفتم 
پيش او و همراهش به سياه خانه رفتم. در آنجا، همه افراد 
از زن، مرد و بچه مواد مصرف مي كردند و همان جا شب 
را سپري مي كردند. در آنجا هيچ كسي خانه ندارد و در زير 
يك ساختمان نيمه كاره بلند همه جمع مي شدند و مواد 
مصرف مي كردند.  رامين پس از شروع مصرف هرويين 
بدون اطالع به خانواده اش به سياه خانه مي رود و مدتي 
در آنجا مي ماند، وي خاطرنشان مي كند: بعد از مدتي 

خانواده ام من را پيدا كردند و به خانه بازگرداندند. در خانه 
من را با زنجير به ميله مي بستند كه فرار نكنم. برادرانم 
من را با شلنگ و كابل و ميله زدند، اما ما در خانه كليدهاي 
زيادي داشتيم، يك روز هم من يك كليد را پيدا كردم كه 
به قفل زنجيري كه با آن بسته شده بودم، مي خورد؛ من 
هم آن را باز و فرار كردم.  رامين با لهجه شيرين كرماني اش 
در حالي كه مي گويد، شيطان من را گول مي زد و من قصد 
نداشتم، اين كارها را كنم، ادامه مي دهد: يك بار هم زير 
پل بعثت رفتم و با يك خانم ساقي آشنا شدم و او به من 
شيشه داد. حدود يك ماهي همراه سميرا در آن پارك 
بودم و برايش مواد مي فروختم. او هم به من شيشه مي داد 
و من شيشه مي كشيدم.سميرا ساقي خيلي بامرامي بود، 
البته يكي دو بار هم ما را گرفتند.  بچه كه بودم يك روز 
پالستيك باقي مانده مواد مادرم را روي بخاري گذاشتم 
كه آتش گرفت و انگشتانم سوخت. درد زيادي داشت و 
من بسيار گريه مي كردم؛ مادرم براي اينكه آرامم كند، به 
من هرويين داد. پدرم به او گفت اين كار را نكن ولي او به 
من مواد داد. از آن به بعد هر وقت مصرف مي كرد، من هم 

كنار او مي نشستم و مي كشيدم. 

گزارش

هنر

هر چند دوس��تداران پرويز پورحسيني از درگذشت 
اين هنرمند اندوهگين هس��تند اما جاي خوشحالي 
است كه در كنار همه يادگاري هاي ارزشمند او، كتاب 
زندگي نامه اش تدوين شده و تجربيات گرانبهاي اين 
بازيگر ثبت شده است. درگذشت پي در پي شماري 
از هنرمندان صاحب سبك  در چند وقت اخير بار ديگر 
توجه ما را به يكي از ضعف هاي مهم پژوهشي مان جلب 
كرد؛ نبود تاريخچه شفاهي. با وجود گذر زمان همچنان 
فرهنگ شفاهي بر ما تسلط دارد و هنوز مكتوب كردن 
تجربيات نزد بس��ياري از نام آوران ما مرس��وم نشده 
و اينچنين اس��ت كه تجربيات گرانسنگ تعدادي از 
آنان با درگذشت ش��ان از دست رفته و باز هم به دليل 
ضعفي كه در بخش پژوهش داريم، نمي توان چندان 
اميدوار بود كه بعد از مرگ اين چهره ها، پژوهشگراني 
دست به قلم شوند و تجربيات آنان را گردآوري كنند و 
اينگونه است كه اغلب با درگذشت يك چهره فرهنگي، 
بخشي از تاريخ خود را از دست مي دهيم. با اين حال 
خوش��بختانه گاهي فعاليت هايي به شكل موردي و 
خودجوش انجام مي شود وگردآوري زندگي نامه پرويز 
پورحسيني هم يكي از همين اتفاقات خجسته است.  
اين زندگي نامه به همت منصور خلج، پژوهشگر تئاتر 
گردآوري شده و به عنوان يكي از كتاب هاي مجموعه 

»ماندگاران صحنه« از سوي انتشارات نمايش منتشر 
شده اس��ت. اين كتاب چندي پيش و قبل از ابتالي 
پورحسيني به كرونا در مراسمي جمع و جور رونمايي 
شد و حاال منصور خلج مي گويد هرگز تصور نمي كرده 
به فاصله اندكي، پورحسيني از دنيا برود.او در گفت وگو 
با ايسنا خواندن اين كتاب را براي عالقه مندان بازيگري 
مفيد مي داند چرا كه در اين كتاب مش��خص ش��ده 
پورحس��يني با چه خون دلي به اين جايگاه رس��يده 
و يك شبه ره صد س��اله نپيموده است. خلج در آغاز 
مي گويد: فكر نمي كردم آقاي پورحس��يني را به اين 
زودي از دس��ت بدهيم و خدا را شكر مي كنم كه اين 
كتاب در زمان حيات ايشان منتشر و با حضور خودش 
رونمايي شد.اين پژوهشگر درباره شكل گيري مجموعه 
»ماندگاران صحنه« توضيح مي دهد: مقرر ش��د اين 

مجموعه در مركز هنرهاي نمايشي منتشر شود كه در 
واقع تاريخچه شفاهي هنرمندان تئاتر است و يكي از 
اين گزينه ها پرويز پورحسيني بود. ابتدا اين پيشنهاد 
را نپذيرفته بود و به او پيشنهاد شده بود كه خودش يك 
نفر را به عنوان گفت وگوكننده انتخاب كند كه به من 
لطف داشت و مرا انتخاب كرد.خلج با ارايه توضيحاتي 
درباره روند شكل گيري اين كتاب ادامه مي دهد: طي 
جلسات مختلفي با يكديگر گفت وگو كرديم كه گاه 
از صبح تا غ��روب به طول مي انجامي��د.او كه از دوره 
نوجواني با پورحسيني آش��نايي داشته است، اضافه 
مي كند: ايش��ان را از نيمه هاي دهه ۴۰ مي شناختم. 
ب��ازي درخش��ان او را در كنار محمد علي كش��اورز، 
جميله ش��يخي، مس��عود اس��دللهي و ... در نمايش 
»حكومت زمان خان « كار ركن الدين خسروي ديده 
بودم. به ياد داشتم كه چقدر جوان بود و چاالك و من 
كه آن زمان دانش آموزي دبيرستاني بودم، به واسطه 
همين نمايش با او دوست شدم.خلج با يادآوري دوران 
دانشجويي خود در دانشكده هنرهاي زبيا مي افزايد: 
پرويز پورحسيني سال بااليي ما بود و در كارگاه نمايش 
كار مي كرد. او جزو بازيگران گروه آربي آوانسيان بود 
و در نمايش »باغ آلبالو« كه اولين كار مجموعه تئاتر 

شهر بود، بازي داشت.

تجربيات پرويز پورحسيني مكتوب شده است؟
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