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بودجه 1400 براي شهرداري ها

سهم متروي كالنشهرها از تسهيالت مالي خارجي مشخص شدطالي جهاني به 1843 دالر رسيد، دالر در مرز 26 هزار تومان
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يادداشت- 1

 بودجه فاقد 
هارموني و هماهنگي است

بودجه سال1400بر  آيا 
اساس واقعيات اقتصادي 
كشور تنظيم شده است؟ 
سهم درآمدهاي نفتي در 
بودجه تا چ��ه اندازه قابل 
تحقق است؟ نسبت كلي 
بودجه با توس��عه پايدار 
اين  كش��ور چيس��ت؟ 
پرسش ها و پرسش هايي از اين دست بالفاصله پس 
از ارايه بودج��ه در فضاي عمومي و محافل اقتصادي 
كش��ور مطرح ش��ده اس��ت و ضرورت پاسخگويي 
به اين ابهامات احس��اس مي ش��ود. در شرايطي كه 
هنوز دورنماي مشخصي از پايان يافتن تحريم هاي 
اقتصادي و احياي برجام مش��خص نش��ده و معلوم 
نيس��ت كه چه زماني فروش نفت ايران در بازارهاي 
بين المللي از سر گرفته خواهد شد، لحاظ كردن اين 
در آمدهاي احتمالي در بودجه و براي اين درآمدهاي 
احتمالي و فرضي، هزينه تراش��ي كردن، نتيجه اي 
جز بروز كسري گسترده در بودجه و اقتصاد نخواهد 
داشت. از س��وي ديگرنحوه كنش��گري نمايندگان 
مجلس يازدهم در خصوص برجام و بهبود مناسبات 
ديپلماتيك با غرب ب��ه گونه اي اس��ت كه احتمال 
احياي كامل برجام را بسيار دشوار تر مي كند. دولت 
دوازدهم در سال پاياني فعاليت هايش قرار دارد. هنوز 
با اطمينان نمي توان پيش بيني كرد كه دولت بعدي 
همان رويه دول��ت دوازدهم در خص��وص مذاكره و 
بهبود احتمالي مناس��بات با غرب را در پيش بگيرد. 
تصويب طرح اقدام راهبردي ب��راي پايان تحريم ها 
كه توسط مجلس انجام شد نش��ان دهنده اتمسفر 
پر از فراز و نشيبي اس��ت كه احتماال در سال آينده 
تشديد مي ش��ود. در يك چنين اتمسفري رويكرد 
خوش بينانه اي كه در بطن رديف هاي بودجه 1400 
جريان دارد، بيش��تر از اينكه اميدواري ها را افزايش 
دهد باعث نگراني و دغدغه كارشناس��ان اقتصادي 
نسبت به وقوع كسري بودجه گسترده شده است. بر 
اساس اليحه بودجه 1400، 841 هزار ميليارد تومان 
به عنوان بودجه عمومي در نظر گرفته شده است از 
اين ميزان 225هزار ميليارد تومان براي فروش نفت 
و س��اير فرآورده هاي نفتي تدارك ديده شده است. 
مقايسه تطبيقي اين اعداد و ارقام با بودجه سال قبل 
حاكي از رشد بيش از 47درصدي  درآمدهاي نفتي 
است. رشدي كه متناسب با شرايط تحريم حداكثري 
كه به نظر نمي رسد در سال آينده مرتفع شود نيست. 
در س��ال 99دولت پيش بيني ف��روش 1.5 ميليون 
بشكه نفت 50دالري داش��ت كه بر اساس آمارهاي 
غير رس��مي تنها ميانگين روزانه200هزار بش��كه 
فروش نفت محقق ش��ده است. از س��وي ديگر نرخ 
تبديل فروش ارز در بودجه س��ال 99، 4هزار و 200 
تومان بود. در حالي كه در بودج��ه 1400 اين اعداد 
و ارقام رشد چشمگيري داش��ته، و از ٤٢٠٠ تومان 
به ١١٥٠٠ توم��ان ارتقاء يافته اس��ت. اين در حالي 
است كه همچنان تغيير ملموسي در خصوص پايان 
يافتن تحريم ها و بازگشت ايران به بازار نفت مشاهده 
 FATF نمي ش��ود. ضمن اينكه به دليل عدم امضاي
توسط مجلس كه شفافيت تراكنش هاي مالي كشور 
را در عرصه بين المللي زير سئوال ميبرد، فرايند ورود 
درآمدهاي نفتي به كش��ور حتي در صورت برقراري 
معافيت برخي از كش��ورها از تحريم نفت��ي ايران به 
ميزان محدودهم با مانع روبرو خواهد شد. به عبارت 
روشنتر تحقق درآمدهاي نفتي و انتقال آن به كشور 
با اما و اگر هايي روبروس��ت كه قطعيت آن را بس��يار 
ترديد آميز مي كن��د . طبيعي اس��ت زماني كه اين 
اعداد و ارقام و واقعيات در كنار هم قرار مي گيرند و از 
سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور و محدوديت هاي 
تحريمي نيز به عنوان پايه هاي تحليلي در نظر گرفته 
مي شود، معنايي جز كسري بودجه بيشتر و تبعات 
مخرب افزونت��ر در اقتص��اد نخواهد داش��ت. نبايد 
فراموش ك��رد كه بخش قابل توجهي از مش��كالت 
تورمي كشور طي س��ال هاي اخير به دليل كسري 
بودجه گسترده است. كس��ري بودجه اي كه باعث 
شد تا دولت به سمت استقراض هاي مستقيم و غير 
مستقيم از بانك مركزي سوق داده شود. اما پرسشي 
كه ممكن اس��ت با اين توضيحات ب��ه ذهن خطور 
كند آن است كه ويژگي هاي يك بودجه مطلوب بر 
اساس قانون چيست؟ اصل 55 قانون اساسي در اين 
زمينه با صراحت از نظم و انتظ��ام ضروري و گزارش 
تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات عمومي سخن 
مي گويد. ترتيبات انتظام يافته ضروري كه متاسفانه 
در فرايند اجراي بودجه هاي س��نواتي هرگز به آنها 
توجه نمي ش��ود. عامل بعدي كه بودج��ه بايد از آن 
برخوردار باش��د، رويكرد معقول در تخصيص منابع 
است. يعني منابع تخصيص داده شده در بودجه بايد 
از هماهنگي حداكثري با ظرفيت هاي بخش واقعي 
اقتصاد برخوردار باشند. بودجه اي كه فاقد يك چنين 
رويكردهاي انتظام يافته اي باشد نه تنها باعث كاهش 
مشكالت اقتصادي نخواهد شد بلكه خود به عاملي 
براي بروز مشكالت تازه بدل خواهد شد. بنابراين از 
هم اكنون مي توان پيش بيني ك��رد كه اقتصاد ايران 
در سال آينده هم بايد سايه سنگين كسري بودجه 

گسترده را بر ابعاد و زواياي گوناگونش تحمل كند.

محمود جام ساز

»تعادل« بررسي مي كند؛ اصالحات دوباره فراموش شد؟

بودجه در محاصره ابهام ها
»تعادل« وضعيت بازار 
سرمايه را طي هفته 

گذشته بررسي مي كند

از امروز شنبه ۱۵ آذرماه 
كدام گروه هاي شغلي 
اجازه فعاليت دارند؟ 

 ناكامي  
بورس 
در صعود

فهرست 
مشاغل مجاز 
و غيرمجاز 

براي 
فعاليت

با گذش��ت چن��د روز از تحويل اليحه بودجه س��ال 
1400 به مجلس شوراي اسالمي، تحليلگران بررسي 
ابعاد مختلف س��ند پيش��نهادي دولت براي دخل و 
خرج سال آينده كش��ور را مورد بررسي و توجه قرار 

داده اند و به نظر مي رس��د، همچنان مانند سال هاي 
گذشته ابهامات و س��واالت زيادي در مسير تدوين 

بودجه ساالنه كشور باقي مانده است.
دول��ت دوازدهم در حالي بودجه س��ال آين��ده را به 

مجلس تحوي��ل داده كه ش��رايط كش��ور از جهات 
مختلف خاص و منحصر به فرد است. در سال جاري، 
ايران مجبور ش��د همزمان با مقابله ب��ا تحريم هاي 
امريكا، به مصاف ويروس كرونا نيز برود و همين مساله 

شرايط اقتصادي را بسيار دشوارتر از آنچه كه بود كرد. 
اقتصاد ايران از ارديبهش��ت س��ال 97 با تحريم هاي 
جديد دولت ترامپ مواجه شده كه كاخ سفيد از آن به 

فشار حداكثري ياد مي كند. 
 صفحه 2 را بخوانيد 

هشدار ظريف به تروييكاي اروپايي درباره  تداوم نقض برجام

با وجود مخالفت، طرح مجلس را اجرا مي كنيم

 آپارتايد كرونايي
 را  متوقف كنيد
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 براي لغو محدوديت ها
 عجله نكنيم

 خطر بودجه هاي غيرواقعي
در اقتصاد

بودجه نهادها و معضالت 
اقتصادي

 حمايت از بورس
به قيمت خريد اعتماد

 بودجه هايي 
كه ضد توسعه  اند

در حال حاضر اف��راد جامعه 
به دو دسته تقسيم شده اند، 
يك دس��ته محافظ��ه كاران 
معتقدن��د  ك��ه  هس��تند 
محدوديت ها بايد ادامه پيدا 
كند ت��ا بتوانيم رون��د رو به 
رش��د ابتال به كرونا را كنترل 
كني��م و دس��ته ديگ��ر هم 
افرادي هس��تند كه معتقدند ادامه اين روند مي تواند 
براي بس��ياري از مش��اغل آسيب زا باش��د. از آنجا كه 
دولت توان اهداي كمك مالي به تمام اقش��ار جامعه را 
ندارد، ادامه اين روند مي تواند بس��يار آس��يب زا باشد. 
البته اعمال همين محدوديت ها تا حدود زيادي باعث 
شده تا روند رو به رشد ابتال تا حد زيادي كنترل شود. 
در حال حاضر تعداد مراجعان به بيمارستان ها بسيار 
كمتر شده است و البته كه روند مرگ و مير هم به طور 
محسوسي كاهش داشته است. البته كه اگر بخواهيم 
واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم برداشتن محدوديت ها 
در شرايط كنوني كار عاقالنه اي نيست و بهتر است اين 
محدوديت ها به خصوص در مورد س��اعات رفت وآمد 
ش��بانه و همچنين خروج از ش��هرها ادامه پيدا كند، 
در اين ش��رايط نبايد خانواده ها دور هم جمع شوند و 
ادامه در صفحه 8 شرايط ابتال به بيماري را ... 

يكي از ويژگي هاي اساس��ي و 
اصلي بودجه هاي قوام يافته، 
نسبتي اس��ت كه بودجه ارايه 
ش��ده با واقعي��ات اقتصادي 
كشور مورد نظر برقرار مي كند. 
به عبارت ديگر بودجه سنواتي 
كل كش��ور به عن��وان يكي 
سند مهم مالي نبايد با منطق 
اقتصادي جاري در جامعه و چش��م اندازهاي اقتصادي 
پيش رو فاصله دور و درازي داشته باشد. متاسفانه بودجه 
1400كل كش��ور از يك چنين رويك��رد واقع بينانه اي 
برخوردار نيست . اين يك نظر ش��خصي نيست. اعداد 
و ارقام تصريح ش��ده در بودجه به گونه اي است كه يك 
چنين رويك��ردي را تقويت مي كند ك��ه بودجه واقعي 
نيست. هرچند هنوز براي ارزيابي جزئي و دقيق رديف ها 
و اعداد بودجه كمي زود اس��ت، اما سهمي كه دولت در 
خصوص درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي به عنوان 
دو منبع اصلي تامين منابع بودجه، در نظر گرفته نشان 
مي دهد كه امكان تحقق اين منابع درآمدي بسيار بعيد 
است. از يك طرف دولت حدود 247 هزار ميليارد تومان 
براي درآمدهاي مالياتي در نظر گرفت��ه كه در قياس با 
عملكرد مالياتي س��ال99 عدد بسيار درشتي محسوب 
ادامه در صفحه3 مي شود.  

اقتص��اد ايران ب��ا معضالت و 
مشكالتي مواجه است كه در 
طول تمام سال هاي گذشته 
ادامه داشته و همين امر نشان 
مي دهد كه برطرف كردن آنها 
نياز به برنامه ريزي هاي كالن 
دارد و نمي ت��وان صرفا با يك 

طرح و شعارها آنها را كنار زد. 
يكي از اصلي ترين اموري كه در ايران نياز به اصالح و تغيير 
دارد، نظام بودجه ريزي كشور است. ما در طول سال هاي 
گذشته همواره از لزوم اصالح ساختاري بودجه گفته ايم 
اما در عمل هيچ خبري از تغييرات مهم نيس��ت. يكي از 
معضالت جدي ك��ه در حوزه بودجه ري��زي وجود دارد، 
بحث بودجه نهادها و س��ازمان هاي دولتي و شبه دولتي 
است. در هيچ كش��ور توس��عه  يافته اي دولت ها به اين 
شكل به سازمان ها بودجه نمي دهند. در ايران اما دولت 
همچنان هزاران ميليارد تومان اعتبار به ش��ركت هاي 
دولتي و نهاده��اي غيردولتي مي دهد. بس��ياري از اين 
شركت هاي دولتي عمال ورشكسته هستند و اگر بودجه 
دريافت نكنند عمال دليلي براي فعاليت آنها وجود ندارد. 
با وجود تمام صحبت هايي كه از لزوم خصوصي س��ازي 
در اقتصاد ايران مطرح ش��ده، هن��وز دولت اصلي ترين 
ادامه در صفحه 6 تصدي گر اقتصادي ايران است و...  

چند روزي مي شود كه خبر 
تزريق ي��ك ه��زار ميليارد 
تومان به بورس اعالم ش��ده 
اما؛ واقعيت اين است كه بازار 
س��رمايه با تزريق مبلغ هاي 
ناچيز س��رپا نمي شود بلكه 
بورس و بازار سهام با افزايش 
اعتماد به تعادل مي رسد. ولي 
مساله مهم تر اين اس��ت كه باتوجه به حجم معامالت 
بازار سرمايه كه در روزهاي معامالتي به بيش از 18 الي 
20 هزارميليارد تومان مي رسد اين مبلغ تزريق شده 
ديده نمي ش��ود و اغلب مي تواند به عنوان يك مسكن 
بسيار كوتاه مدت عمل كند. بنابراين صرف اين تصميم 
حتي زماني كه بازار با اوج ريزش سهام مواجه باشد اثر 
چنداني نخواهد داشت چراكه ميزان و حجم اين مبلغ 
درمقايسه با ميران معامالت بازار سرمايه بسياركم است. 
براي مثال در زمان ش��يوع كرونا در بازارهاي مالي دنيا 
منابعي مثل 800 تا 2500 ميليارد يورو براي حمايت 
از بازارها در نظر گرفته شد.  در اينجا يك نكته نيز وجود 
دارد كه دولتي ها و مسووالن نخس��ت به دنبال جلب 
اعتماد س��هامداران نسبت به بازار س��رمايه هستند و 
پس از  صرف اي��ن هزينه در ابتدا ب��راي جلب اعتماد 
ادامه در صفحه6 سهامداران و پس از آن...  

حتم��ا  ك��ه  همانط��ور 
مس��تحضريد، برزي��ل يكي 
از كشورهايي اس��ت كه طي 
دهه ه��اي اخي��ر توانس��ته 
قدم ه��اي بلن��دي در حوزه 
اقتص��اد و توس��عه ب��ردارد. 
كش��وري كه توجه بسياري 
از تحليلگ��ران را در خصوص 
الگوهاي ب��ه كار گرفته ش��ده اقتصادي ب��ه خود جلب 
كرده است. حدود 20س��ال پيش در كش��ور برزيل به 
عنوان دهمين اقتصاد برتر جهان و دومين كشور جذب 
كننده س��رمايه هاي خارجي، بودجه هايي ذيل عنوان 
بودجه هاي مش��اركتي طراحي و اجرا شدند كه بخش 
قابل توجهي از بار توس��عه منطقه اي در اين كش��ور را 
همين بودجه هاي مش��اركتي به دوش كشيدند. يعني 
افراد، جريان��ات، گروه ها و احزاب مختل��ف در برزيل بر 
اس��اس منابع در دسترس كش��ور كه طبيعتا برآمده از 
ماليات هاي مردم اس��ت، برنامه هاي خود را در خصوص 
پروژه هاي اقتصادي، عمراني و توسعه اي ترسيم و الگوي 
مورد نظر را به صورت مويرگي تا دور افتاده ترين مناطق 
اين كشور گسترش مي دادند. بر اس��اس اين الگو مردم 
مي دانستند كه در صورت راي دادن به فالن گروه، حزب 
يا جريان سياسي قرار است چه اتفاقاتي در حوزه عمران 
و آباداني شهر، روستا يا منطقه شان بيفتد. ضمن اينكه 
از اين طريق امكان نظارت گس��ترده م��ردم نيز بر روند 
مصرف بودجه و منابع ميسر مي شد و در صورت انحراف 
بودجه از برنامه هاي ارايه شده، مردم به سرعت در قالب 
تشكل هاي مدني و عمومي نسبت به اين سوءمديريت ها 
واكنش نش��ان مي دادند. اين فرآيند اما در كشورهايي 
كه فاصله بعيدي با توسعه پيدا كرده اند به گونه اي ديگر 
عملياتي مي ش��وند. در كش��ور ما هم نهادهايي مانند 
شوراهاي ش��هرها و روس��تاها از زمان دولت اصالحات 
ايجاد شده است. نهادهايي كه در طول دهه هاي اخير نه 
تنها تقويت نشده اند، بلكه آرام  آرام از دايره تاثيرگذاري و 
اختيارات آنها نيز كاسته شده است. نهايت عملكردي كه 
امروز مي توان از يك چنين نهادهايي توقع داش��ت، اين 
است كه اسم فالن خيابان و كوچه را تغيير بدهند. حتي 
همين نامگذاري ها نيز در برخي مواقع با محدوديت هايي 
روبه رو مي ش��ود. اي��ن در حالي اس��ت كه ش��وراها در 
كش��ورهاي توس��عه يافته و حتي كش��ورهاي در حال 
توسعه، ابزارهايي هستند كه از طريق آن مي توان جريان 
سيال مش��اركت هاي عمومي را از بزرگ ترين شهرها و 
كالنشهرها تا دورترين نقاط كشور گس��ترش داد. اين 
روند در خصوص نمايندگان مجلس هم به همين شكل 
است. متقاضيان كسب كرسي نمايندگي مجلس قبل 
از انتخابات جلس��ات متعددي را در روستاها، شهرك ها 
و شهرهاي كوچك از طريق مساجد، مدارس و...ترتيب 
ادامه در صفحه 6 مي دهند.  

گزارش روز

يك شركت اقماري راه آهن 
 پس از يك دهه فعاليت 

در بخش خصوصي، دوباره 
دولتي شد

رقيه نداييعلي اكبر نيكواقبالجعفر قادريمسعود  مرداني جعفر خيرخواهان

بازگشت 
))تراورس(( 

تعادل|
6 س��ال و 6 ماه پ��س از اجراي حك��م اع��دام مه آفريد 
اميرخس��روي در بامداد 3 خرداد 1393 و البته 10 سال 
پس از واگذاري شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني 
)تراورس( به او، بار ديگر مديريت اين ش��ركت به راه آهن 

جمهوري اسالمي ايران سپرده شد.

به گزارش تس��نيم، در آخرين روزهاي ارديبهش��ت 
س��ال جاري، با اع��الم آمادگ��ي ش��ركت راه آهن و 
موافقت سازمان خصوصي س��ازي، مديريت شركت 
خدمات مهندس��ي خط و ابنيه فني به ش��ركت راه 
آهن جمهوري اسالمي ايران واگذار شد . با پيشنهاد 
ش��ركت راه آهن مبني بر واگذاري شركت خدمات 

مهندس��ي خط و ابنيه فن��ي به راه آه��ن جمهوري 
اسالمي ايران، س��ازمان خصوصي سازي طي نامه اي 
خطاب به مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
موافقت خود را به شرح ذيل اعالم كرد: »با عنايت به 
اينكه قرارداد واگذاري 95 درصد از س��هام ش��ركت 
خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( 

به شركت آهن و فوالد لوشان توسط اين سازمان فسخ 
شده است، از اين رو، مقتضي است دستور فرمايند با 
توجه به اعالم فسخ ياد شده نسبت به تحويل و اداره 
شركت تراورس مطابق قوانين و مقررات مربوطه اقدام 
الزم فراهم گردد.« بر پايه اين خبر، ش��ركت خدمات 
مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن )تراورس( به عنوان 
يكي از بزرگ ترين شركت هاي اقماري راه آهن سال 

1371 تاسيس شد. 
اين شركت ارديبهشت س��ال 89 به بخش خصوصي 
واگذار و 10 سال پس از اين واگذاري مجددا مديريت 
آن ب��ه دولت مح��ول ش��د. آنگونه كه غالمحس��ين 
اسماعيلي س��خنگوي دس��تگاه قضا روز پنجشنبه 
هفته جاري در جريان جلس��ه پيگيري مصوبات سفر 
اس��تاني رييس قوه قضاييه اعالم كرده اس��ت، حكم 
ش��عبه 21 دادگاه حقوقي تهران براي ابط��ال قرارداد 
واگذاري »ش��ركت تراورس« به ش��ركت اميرمنصور 
آريا در روز هاي اخير قطعي شده است و اين شركت با 
پيگيري هاي قوه قضاييه به بيت المال بازگردانده شده 
اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، ريل بند يا تراورس به 
تكيه گاه بتوني يا چوبي يا فوالدي مي گويند كه ريل ها 
روي آن بسته مي شود. در گذش��ته اي نه چندان دور، 
ريل بندهاي فوالدي بيش��ترين مورد اس��تفاده را در 
ادامه در صفحه 6 راه آهن داشته اند.  



با گذشت چند روز از تحويل اليحه بودجه سال 1400 به 
مجلس شوراي اسالمي، تحليلگران بررسي ابعاد مختلف 
سند پيشنهادي دولت براي دخل و خرج سال آينده كشور را 
مورد بررسي و توجه قرار داده اند و به نظر مي رسد، همچنان 
مانند سال هاي گذشته ابهامات و سواالت زيادي در مسير 

تدوين بودجه ساالنه كشور باقي مانده است.
دولت دوازدهم در حالي بودجه س��ال آينده را به مجلس 
تحويل داده كه ش��رايط كش��ور از جهات مختلف خاص 
و منحصر به فرد است. در س��ال جاري، ايران مجبور شد 
همزمان با مقابله با تحريم هاي امريكا، به مصاف ويروس 
كرونا نيز برود و همين مساله ش��رايط اقتصادي را بسيار 
دشوارتر از آنچه كه بود كرد. اقتصاد ايران از ارديبهشت سال 
97 با تحريم هاي جديد دولت ترامپ مواجه شده كه كاخ 
سفيد از آن به فشار حداكثري ياد مي كند. در اين چارچوب 
فروش نفت ايران به پايين ترين سطح خود در طول سال هاي 
گذشته رسيد و تحت تاثير تحريم هاي بانكي، امكان نقل و 
انتقال ارز و درآمدهاي صادراتي كشور نيز از بين رفت. با اين 
وجود دولت تالش كرد با طراحي شيوه هايي مانند اتكا به 
صادرات غيرنفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي و همچنين 
فروش اسناد خزانه اس��المي و اوراق بدهي، كشور را اداره 
كند و هرچند ترامپ اميدوار به زمينگير كردن اقتصاد ايران 
بود اما در عمل هيچ راهي براي بازگرداندن اقتصاد ايران به 
ميز مذاكره پيدا نكرد. در چنين شرايطي به نظر مي رسيد 
با توجه به تجربه سال هاي 97 و 98، دولت گام هاي مثبت 
قابل توجهي براي افزاي��ش درآمدهاي مالياتي و كاهش 
قطعي وابستگي به نفت بردارد اما از اسفند سال قبل و پس 
از ورود رس��مي كرونا به ايران شرايط بر هم ريخت. دولت 
مجبور شد مانند بسياري از ديگر دولت ها، محدوديت هاي 
جدي در فرايند كسب و كار ايجاد كند كه نتيجه كوتاه مدت 
آن فش��ار بر اصناف و كاهش توان آنها در پرداخت ماليات 
بود. در كنار آن اقش��ار كم درآمد نيز فشارهاي اقتصادي 
جديدي را تجرب��ه كردند كه راهي جز دريافت حمايت از 
دولت باقي نمي گذاشت. در چنين فرايندي بود كه اعالم شد 
دولت رقمي ميان 150 تا 250 هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه خواهد داشت و از اين رو بخش مهمي از درآمدهاي 
پيش بيني شده در قانون بودجه سال 99 عمال قابل دستيابي 
نخواهند بود. در اين بستر صحبت ها از تدوين اليحه بودجه 
سال 1400 آغاز شد تا دولت در سال پاياني خود طرحي را به 
مجلس ببرد كه نياز به اصالحات جدي در آن وجود داشت. 
از سويي نمايندگان مجلس يازدهم در بسياري از مسائل 
با دولت همراهي ندارند و از سوي ديگر با توجه به اينكه از 
نيمه سال آينده، دولت جديد بر سر كار مي آيد، تيم دولت 
بعدي بايد با طرح دولت روحاني كنار بيايد. با وجود تمام اين 
صحبت ها اما آنچه كه از اليحه بر مي آيد نشان مي دهد كه 

همچنان بسياري از سواالت و ابهامات بر جاي باقي است.

    معماي درآمد نفت
دولت در سال  جاري بارها از اين موضوع گفت كه توانسته 
كشور را بدون پول نفت اداره كند و آمارهايي كه عملكرد 
بودجه در ماه هاي ابتدايي امسال منتشر شده نيز اين موضوع 
را تاييد مي كند. با اين وجود اما آنچه كه در اليحه بودجه آمده 
بار ديگر ابهام ها را زنده كرده است. بر اساس آنچه كه دولت از 

آينده اقتصادي كشور در سال آينده پيش بيني كرده، روزانه 
فروش نفت به 2.3 ميليون بشكه خواهد رسيد. طرحي كه 
يك بازار داخلي و يك بازار خارجي خواهد داش��ت. يعني 
دولت از سويي بار ديگر به س��مت اجراي طرح گشايش 
اقتصادي و عرضه نفت به مردم حرك��ت خواهد كرد و از 
سوي ديگر اميد به بازگشت به بازارهاي جهاني دارد.  اميد 
به كاهش تحريم ها از دل نتيجه انتخابات امريكا و پيروزي 
بايدن بيرون آمده اس��ت. بايدن وع��ده داده كه به برجام 
بازمي گردد و به اين ترتيب تحريم هاي ترامپ را كنار خواهد 
گذاشت اما با اين وجود چگونگي تعريف مسير لغو تحريم ها با 
ابهامات جدي مواجه است. هرچند دولت گفته از هر فرصتي 
براي كاهش تحريم ها استقبال مي كند و در بهترين سناريو 
از بهمن ماه ك��ه دولت بايدن آغاز به كار مي كند، مي توان 
اميد داشت كه تحريم ها كاهش پيدا كنند اما بسياري از 
كارشناسان مي گويند چنين اميدواري بلندپروازانه و به 
دور از واقعيت هاست و بار ديگر مي تواند دسترسي به منابع 
درآمدي الزم را با سوال مواجه كند. از سوي ديگر، درآمد 
حدودا 200 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده براي نفت، 
نزديك به 25 درصد از كل منابع عمومي دولت را ش��امل 
مي شود كه از سويي بر خالف وعده هاي كاهش وابستگي 
است و از سوي ديگر، خطر كسري بودجه را در صورت به 
نتيجه نرسيدن برنامه ها افزايش مي دهد. در كنار اين دو 
ابهام، سهم صندوق توسعه ملي از نفت نيز همچنان كاهش 
خواهد يافت. در شرايطي كه طبق قوانين باالدستي، امسال 
بايد 38 درصد از كل درآمدهاي نفتي به حساب اين صندوق 
واريز شود، دولت بار ديگر سهم اين صندوق را 20 درصد 
در نظر گرفته و به اين ترتيب به دنبال دريافت مجوز براي 

وام گيري 18 درصد از سهم صندوق توسعه است كه بايد ديد 
مجلس چه واكنشي به آن نشان خواهد داد.

    ابهام ها در بودجه سازمان ها
يكي ديگر از اصلي ترين ابهام ها و انتقادهايي كه در طول 
سال هاي گذشته از سوي صاحب نظران اقتصادي مطرح 
شده، موضوع بودجه گيري نهادهايي است كه مشخص 
نيست در چارچوب اقتصادي ايران چه نقشي ايفا مي كنند 
و در واقع چرا بايد اين نهادها بودجه مستقيم دولتي دريافت 
كنند. موضوعي كه در روزهاي گذش��ته، در شبكه هاي 
اجتماعي بار ديگر بحث بر س��ر آن داغ شده است. دولت 
پيش بيني كرده كه س��ازمان صدا و سيما در سال آينده 
2619 ميليارد تومان بودجه بگيرد، رقمي بسيار كالن كه 
از بودجه جاري 20 استان كشور بيشتر است. بودجه سازمان 
بسيج بيش از 2000 ميليارد تومان، بودجه دفتر تبليغات 
حوزه عمليه قم 205 ميليارد تومان، شوراي سياست گذاري 
حوزه هاي علميه خواهران 325 ميليارد تومان و شوراي 
سياست گذاري ائمه جمعه 35 ميليارد تومان اعالم شده 
است. همچنين س��ازمان هايي مانند س��تاد احياي امر 
به مع��روف، بنياد حفظ آثار و ارزش ه��اي دفاع مقدس و 
مجمع جهاني تقريب مذاهب نيز در فهرست بودجه سال 
آينده سهم مخصوص به خود را دارند. هرچند ترديدي در 
نقش آفريني فرهنگي و علمي اين سازمان ها و نهادها نيست 
اما كارشناسان اين ابهام را مطرح مي كنند كه بر چه اساس 
اين ارقام بايد در بودجه قيد شود و چرا راهي براي انتفاعي 
شدن يا درآمدزايي آنها يا به دست آوردن هزينه هاي الزم از 
سوي خود اين نهادها تعريف نمي شود. درآمدهاي مالياتي 

و سهم آنها در بودجه نيز ابهامات خاص خود را دارد. از سويي 
همچنان سهم ماليات از كل بودجه كشور بسيار پايين است. 
دولت پيش بيني درآمد حدودا 250 هزار ميليارد توماني از 
ماليات را كرده كه هرچند افزايش يافته اما هنوز نسبت به 
كل عدد بودجه كمتر از 10 درصد و در منابع عمومي دولت 
سهمي كمتر از 30 درصدي دارد. اين در حالي است كه در 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته سهم ماليات بيش از 50 
درصد است. نروژ، دانمارك، فرانسه و فنالند كشورهايي 
هس��تند كه بيش از 50 درصد از بودجه آنها را درآمدهاي 
مالياتي تشكيل مي دهند و بسياري از كشورهاي در حال 
توسعه نيز همين مسير را آغاز كرده اند. جداي از ابهام هايي 
كه در مسير افزايش درآمدهاي مالياتي در دوره كرونا وجود 
دارد، همچنان تكليف ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات 
بر ثروت و ماليات از خانه و ماش��ين هاي لوكس و س��اير 
حوزه هاي سفته بازي بر جاي خود باقي هستند كه معلوم 
چه سرنوشتي براي آنها رقم خواهد خورد. بررسي اليحه 
بودجه نشان مي دهد كه با وجود شعارها و برنامه هايي كه از 
سال ها پيش مطرح شده و در ماه هاي اخير نيز گمانه زني 
درباره آن از سر گرفته شده بود اما به نظر مي رسد همچنان 
خبري از اصالحات س��اختاري در بودجه نيست و چه در 
حوزه درآمدهاي نفتي و چه در بخش هايي مانند درآمدهاي 
مالياتي و بودجه سازمان ها و نهادها مسائلي وجود دارد كه 
در سال پاياني دولت نيز به آنها پرداخته نشده و بعيد به نظر 
مي رسد نمايندگان مجلس نيز با توجه به شرايط كشور، 
اقدام به اصالحات ساختاري و قابل توجه در دل آنها كنند، 
موضوعي كه احتماال بسياري از مسائل و ابهامات در اقتصاد 

ايران را بر جاي خود نگه مي دارد.

2 اقتصاد كالنسياست
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روحاني: ساير قوا نيت خير 
دارند اما بايد پخته تر عمل كنيم

رييس جمهور گفت: بگذاريم كس��اني كه تجربه بيست و 
چند ساله دارند و در ديپلماس��ي موفق بوده و امريكا را در 
اين سه سال بارها و بارها شكس��ت داده اند، كار را با تأني و 
دقت به پيش ببرند. حس��ن روحاني خطاب به ساير قوا از 
جمله مجلس، قوه قضاييه و نيروهاي مس��لح اظهار كرد: 
برادران عزيز كه در كش��ور مشغول خدمت هستيد همه 
بايد دست به دست هم دهيم تا در كشور اميد و ثبات ايجاد 
كنيم. هيچ عجله نكنيم و هول نشويم كه كاري انجام دهيم. 
اشكالي ندارد اگر دولت موفقيتي به دست آورد آن موفقيت 
را تقديم شما مي كند. غصه نخوريد كه دولت مسائل را حل 
كرده و تمام مي كند. وي ادامه داد: ما دس��ت همه كساني 
كه به فكر كمك به مردم هس��تند را مي بوسيم. مسائل با 
حوصله و خردورزي حل خواهد شد. بگذاريم كساني كه 
تجربه بيست و چند ساله دارند و در ديپلماسي موفق بوده 
و امريكا را در اين سه سال بارها و بارها شكست داده اند، كار 
را با تأني و دقت به پيش ببرند. شما هم كمك كنيد. ما همه 
برادريم و هدف واحد داريم. مي دانيم ساير قوا هم نيت خير 
دارند و مي خواهند كارها را س��ريع تر انجام دهند اما با هم 
مش��ورت كرده و هماهنگ باشيم و كارها را پخته تر پيش 
ببريم.رييس جمهور تأكيد كرد: مردم ما در صحنه هستند 
و مقاومت آنها اصلي اساسي است و اگر دولت و نظام پيروز 
مي ش��ود، در س��ايه همين مقاومت است. رييس جمهور 
همچنين با ابراز خوشحالي از افتتاح طرح هاي وزارت نيرو 
اظهار كرد: يكي از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم اين بود 
كه قطع برق نداشتيم يا قطع برق بسيار كم بوده است. در 
اين دولت سه برابر رژيم گذشته برق توليد كرده ايم، تلفات 
برق هم به 9 درصد رس��يده است. پايداري شبكه تقويت 
شده و اتصال شبكه با كش��ورهاي همسايه در حال انجام 
است. دولت تدبير و اميد برق رساني به روستاهاي 20 خانوار 
را به پايان رساند و اكنون به فكر روستاهاي 10 خانوار است. 
در دولت تدبير و اميد براي روستاها كار خوبي انجام شد و 
تقريبا مدارس غيراستاندارد و كپري جمع شد.وي با بيان 
اينكه بهبود راندمان برق براي ما حائز اهميت است، گفت: 
ما امسال 2500 مگاوات برق توليد كرده ايم و نيروگاه هاي 
مختلفي هم تأسيس كرده ايم اما حدود 4000 مگاوات برق 
مجازي نيز توليد كرده ايم، با كمك مردم و تغيير س��اعت 
استفاده از برق توانستيم از سرمايه گذاري هايي كه خيلي 
ضروري نبود بي نياز شويم. رش��د مصرف برق از 5 درصد 
به يك درصد در امسال رسيده است، يعني اينكه مردم در 
مصرف هم همراهي كرده اند. روحاني خاطرنشان كرد: آثار 
برق اميد در پايان آذر اعالم مي شود و مشتركان كم مصرف 
از دادن پول برق معاف مي شوند. اين هديه كوچكي براي 
كساني است كه صرفه جويي مي كنند. با اجراي اين طرح 
30 درصد مردم داراي برق مجاني مي شوند. ما اين كار را براي 
آب و گاز نيز انجام مي دهيم. امام )ره( سال ها پيش فرمودند 
آب و برق را براي مستضعفين مجاني مي كنيم كه اين گفته 
امام )ره( اكنون انجام مي شود. آنها كه ناروا مي گفتند كه اين 
وعده عملي نيست، ببينند كه اين كار در حال انجام شدن 
است. رييس جمهور همچنين با اشاره به جنگ تمام عيار 
اقتصادي و تحريم ها عليه كشورمان خاطرنشان كرد: اين 
جنگ به مراتب بدتر از جنگ هشت ساله است. آن جنگ 
نظامي بود اما اين جنگ اقتصادي، سياسي و رواني است. 
هيچ كسي در دنيا فكر نمي كرد ايران به خوبي در اين سه 
سال مقاومت كند. بسياري از رهبران دنيا از من سوال كردند 
كه چگونه توانستيد كشور را اداره كنيد البته مردم در رنج و 

سختي هستند اما مقاومت كردند. 

قاليباف: به دنبال خروج از 
برجام نيستيم

رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه با گراني ها 
آشناست به اقدامات تقنيني و نظارتي مجلس براي مقابله 
با گراني ها اشاره و اظهار كرد: »ما نبايد در اجرا دخالت كنيم 

و اين يك اشكال است كه بر آن همواره تاكيد داشته ام.«
رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: البته كار اجرا در دست 
مجلس نيست. تاكيدم بر اين است كه ما نبايد به جاي دولت 
بنشينيم كه اين اشكال است. نماينده مردم تهران در ادامه 
با اشاره نقدهاي وارده درباره طرح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها بي��ان كرد: ما در برابر تحريم ها يك��ي از راه هايي 
كه پيش رو داريم بحث خنثي سازي اثر تحريم است كه با 
قوي كردن اقتصاد ميسر مي شود. اينكه گفته مي شود اين 
طرح به صورت غير كارشناس��ي در مجلس تصويب شده 
است كامال غيرمنطقي است؛ چرا كه مجلس حدود چهار ماه 
روي اين طرح در كميسيون امنيت ملي با همكاري دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي و نظراتي كه از سازمان انرژي اتمي و 
وزارت خارجه گرفته است كار كارشناسي انجام داده است و 
اصال در اين طرح به دنبال خروج از برجام نبوده ايم. از قضا در 
اين طرح بر اساس ماده 36 و 37 برجام آماده شده است كه 
در آن قيد شده هر كدام از طرفين كه تعهدات خود را اجرايي 
نكنن��د طرف مقابل حق دارد كه تعه��دات خود را كاهش 
دهد. ما به همه تعهدات برجامي خود عمل كرديم. آيا طرف 
مقابل به تعهداتش عمل كرده است؟ ما در اين طرح به دولت 
كمك كرده ايم تا از حقوق ملت دفاع كند. از آنجا كه آنها به 
تعهداتش��ان عمل نكردند ما نيز غني سازي تا 20 درصد را 
انجام خواهيم داد. وي در ادامه افزود: ما شاهد شهادت شهيد 
فخري زاده و حادثه نطنز كه در چند ماه گذش��ته رخ داد و 
شهادت سردار سليماني بوديم. رييس جمهور كشوري كه 
خود را مدافع دموكراسي مي داند رسما سردار ما را ترور و آن 
را نيز اعالم مي كند. آنها اطالعات امنيتي ما را بردند و دانشمند 
و سردار ما را ترور كردند و به هيچ تعهدي نيز عمل نكردند. 
حتي زماني كه آقاي اوباما نيز بود زماني كه در لندن از آقاي 
جان كري پرسيدند كه چرا به تعهدات تان عمل نمي كنيد، 
گفت كه ما كنار رفته ايم و اين شركت ها هستند كه تمايل 
ندارند با ايران همكاري كنند. ه��دف از اين طرح خروج از 
برجام نيست بلكه اجبار طرفين به انجام تعهدات شان است. 
ما تاكنون به تمام تعهدات خود عمل كرده ايم. همه افرادي 
كه اهل ديپلماسي هستند مي دانند كه ما بايد توليد قدرت 
داشته باشيم تا بتوانيم موفق شويم. وي در ادامه افزود: بنده 
خطاب به آقاي رييس جمهور از همين جا اعالم مي كنم كه 
ما بايد در موضوعات ملي و در منافع ملي يك صدا و يك زبان 
باشيم و با همدلي پيش برويم. ايشان در خصوص اين طرح 
فرمودند عده اي هول شدند و اين طرح را تصويب كردند. اجازه 
دهيد كه ما كارمان را كنيم. بنده خطاب به ايشان مي گويم كه 
كسي هول نشده است. ما امروز ديديم كه وزير امور خارجه 
نيز در گفت وگوي ويدئوكنفرانسي با اروپايي ها اعالم كردند 

كه طرح مجلس قانون است و ما بايد آن را اجرايي كنيم. 

اوضاع رشد اقتصادي در نيمه 99
گرچه طبق آمار رشد اقتصادي تابستان مثبت شده 
ولي براي نيمه اول امسال منفي است.  گزارش مركز 
آمار ايران از وضعيت رشد اقتصادي در فصل هاي اخير 
بر منفي بودن آن تاكيد داش��ت اما اين شاخص براي 
تابستان مثبت شده است. در تابستان سال جاري رشد 
محصول ناخالص داخلي )رشد اقتصادي( با نفت به 
٠.٢ درصد و بدون نفت به منفي 0.2 درصد رسيد در 
حالي كه در بهار رشد منفي 3.5 درصد با نفت و منفي 
1.7 درصد بدون نفت ثبت شده بود. گزارش اخير مركز 
آمار از اين حكايت دارد كه محصول ناخالص داخلي به 
قيمت ثابت سال ١٣٩٠، در 6 ماهه نخست سال ١٣٩٩ 
به رقم ٣٤٤هزار ميليارد تومان ب��ا نفت و ٣٠٠هزار 
ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، در 
مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٥١هزار ميليارد تومان 
و بدون نفت ٣٠٣هزار ميليارد تومان بوده است. بر اين 
اساس در نيمه اول امسال رشد با نفت منفي 1.9 درصد 
و بدون نفت منفي ١.٣ درصد شده است. اما بررسي 
رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف در شش ماهه 
نخست سال ١٣٩٩ نشان مي دهد كه رشد فعاليت هاي 
گروه كشاورزي 1.7، گروه صنايع و معادن منفي 0.7 و 

گروه خدمات منفي ٣.٥درصد بوده است.

    تحليل تورم در سه ماهه تابستان 99
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به تحليل تورم 

در سه ماهه تابستان 1399 پرداخت.
دفت��ر مطالعات اقتص��ادي اين مركز در گزارش��ي 
با عن��وان »تحلي��ل تورم در س��ه ماهه تابس��تان 
1399« آورده اس��ت؛ نرخ تورم و نوسانات آن يكي 
از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي عالمت دهنده به 
فعاالن اقتصادي است. گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس كه پس از پايان هر فصل منتش��ر مي شود، 
ش��امل مروري بر آخرين تغييرات شاخص قيمت 
مصرف كننده، مهم تري��ن عوامل اثرگ��ذار بر نرخ 
 تورم در دوره گذشته و توصيه هاي سياستي است.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در تش��ريح 
تغييرات نرخ تورم در تابس��تان 1399، آمده است، 
ش��اخص قيمت مصرف كننده ب��ا 07/14 درصد 
افزايش در پايان تابستان 1399 نسبت به پايان بهار، 
باالترين نرخ رشد شاخص قيمت مصرف كننده در 
طول چهار فصل گذشته را ثبت كرد. همچنين از بين 
گروه هاي كااليي، گروه »حمل ونقل« كه خودرو نيز 
در اين گروه قرار دارد، بيشترين رشد را داشته است. 
دخانيات، مبلمان و لوازم خانگي و تفريح و فرهنگ 
نيز رشدي باالتر از ش��اخص كل را تجربه كرده اند. 
در طبقه بندي ديگري از شاخص كل نيز، شاخص 
كاالهاي بادوام با 39/34 درصد رش��د، در رتبه اول 
قرار دارد كه عمدتًا ناشي از رشد نرخ ارز و همچنين 
 تمايل به نگهداري كاالي بادوام به جاي پول نقد است.

اين گزارش در تبيي��ن علل افزايش ن��رخ تورم در 
تابستان 1399 مي افزايد؛ از مهم ترين علل افزايش 
نرخ رش��د ش��اخص قيمت مصرف كننده در فصل 
تابس��تان را مي ت��وان افزاي��ش انتظ��ارات تورمي 
دانس��ت كه خود را در رش��د س��هم پول )به عنوان 
جزو سيال و تورم زاي نقدينگي( از نقدينگي نشان 
 مي دهد و از ابتداي سال 1399 شدت گرفته است.

افزايش انتظارات تورمي به علت رش��د پايه پولي و 
نقدينگي و...، باعث ش��ده تا تمايل به نگهداري پول 
)به عنوان جزو سيال و تورم زاي نقدينگي( به جاي 
شبه پول در تابستان به ش��دت افزايش يافته و رشد 
پول نسبت به شبه پول فاصله زيادي بگيرد. اتفاقي 
كه در ش��هريورماه 1397 ني��ز رخ داده بود. به طور 
كلي نمودار 5 نش��ان مي دهد كه روند فزاينده رشد 
پول از پايي��ز 1398 آغاز ش��ده و در س��ال 1399 
ش��دت گرفته است. در بازه يك س��اله )شهريورماه 
1399 نسبت به ش��هريورماه 1398( درحالي كه 
نقدينگي 36 درصد رشد داش��ته، پول 80 درصد و 
شبه پول 28 درصد رش��د داشته است. اين موضوع 
نش��ان از افزايش قاب��ل توجه انتظ��ارات تورمي و 
 كاهش نرخ س��ود حقيقي متناس��ب با آن را دارد.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تصريح شده 
است؛ نحوه تأمين مالي كسري بودجه و تغييرات پايه 
پولي و نقدينگي، مهم ترين عامل بلندمدت و سياستي 
و تغييرات نرخ ارز از مهم تري��ن عوامل كوتاه مدت 
اثرگ��ذار بر نرخ تورم اس��ت. در كن��ار آن، انتظارات 
تورمي باال ناشي از كسري بودجه، مهم ترين كانالي 
است كه هريك ريال پايه پولي و نقدينگي جديد را 
با شدت بيشتري به تورم تبديل مي كند. زماني كه 
انتظارات تورمي باالست، حس��اب هاي بلندمدت 
بانكي تبديل به حس��اب ديداري )جاري( شده و به 
سمت بازارهاي دارايي و كاالهاي بادوام و در نهايت 
كاالهاي مصرفي حركت خواهند كرد. در سه ماهه 
نخست سال، سياست گذار با تصور اينكه بازار سهام 
مي تواند ضربه گير تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن 
زده و از طرفي نقدينگي نيز با نرخ بااليي رش��د پيدا 
كرد. هرچند در سه ماهه تابستان، سياست گذار پولي 
با درك شرايط بازار اقدام به افزايش نرخ سود در بازار 
بانكي و همچنين فروش اوراق دولتي كرده و تالش 
كرد تا نقدينگي و پايه پولي را كنترل كند. اما حجم 
اوراق فروخته شده )در حدود 70 هزار ميليارد تومان( 
نسبت به كسري بودجه دولت اندك است و ازهمين رو 
انقباض پايه پولي در تابستان موقتي بود. در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس در بخش سياست پولي، 
توصيه اكيد به سياست گذار، كنترل انتظارات تورمي و 
كاهش منابع در دسترس براي تقاضاي سفته بازي در 
بازارهاي دارايي از طرقي مانند كنترل سقف ترازنامه 
بانك هاس��ت كه چارچوب آن در تاريخ 11 آبان ماه 
1399 توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. 
همچنين الزم است حمايت از بورس با استفاده از منابع 
پايه پولي يا منابع غيرنقدشونده )مانند بخشي از منابع 
صندوق توسعه ملي(، اكيداً از دستور كار سياست گذار 
حذف ش��ود. همزمان الزم است تا از ابزارهايي نظير 
نظارت بر شبكه بانكي و رصد و كنترل تراكنش هاي 

بانكي به منظور كنترل نقدينگي استفاده شود.

»تعادل« بررسي مي كند؛ اصالحات دوباره فراموش شد؟

هشدار ظريف به تروييكاي اروپايي درباره  تداوم نقض برجام

بودجهدرمحاصرهابهامها

آپارتايد كرونايي  را  متوقف كنيد
به گزارش  فارس، »جواد ظريف«، وزير امور خارجه ايران 
در توييتر به اظهارات برجامي »هايكو ماس«، وزير خارجه 

آلمان واكنش نشان داد.
ظريف در پيامي به زبان انگليسي در توييتر نوشت: 

اينها كارهايي است كه هايكو ماس و تروييكاي اروپا بايد 
قبل از صحبت كردن درباره كارهايي كه ايران بايد انجام 

دهد، انجام دهند: 
 سياست مذموم #كوويدآپارتايد را متوقف كنيد

 به تعهداتتان در قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
پايبند باشيد و نقض برجام را متوقف كنيد

 به رفتارهاي مخربتان در منطقه ما- اعم از 100 ميليارد 
دالر فروش سالح به خليج فارس و حمايت كوركورانه از 

تروريسم اسراييل- پايان دهيد.
آقاي ظريف به ضميمه اين پيام عكسي از خبري منتشر 
كرده كه مي گويد آلمان قصد دارد اس��راييل را »كش��ور 
اروپايي« در نظر بگيرد و دسترسي زودهنگامش به واكسن 
كرونا را مهيا كند، در حالي كه فلسطيني ها مشمول اين 

توافق نخواهند شد.
»هايكو ماس«، وزير خارجه آلمان ساعاتي قبل تر گفت 
آلمان به دنبال يك جايگزين و توافق هسته اي گسترده تر 
با ايران است زيرا به ادعاي او توافق فعلي ديگر كافي نيست. 
او در مصاحبه با مجله »اش��پيگل« مدعي شد: شكلي از 
»فرابرجام« نياز است كه مطابق با منافع ما است. ما از ايران 
انتظارات روشني داريم: نبود سالح هسته اي و همچنين 
نبود هيچ برنامه موشك بالستيك كه كل منطقه را تهديد 
مي كن��د. ايران همچنين بايد نق��ش ديگري در منطقه 

بازي كند.
او در ادامه ادعا كرد توافق گسترده تر نياز است زيرا نمي توان 

به ايران اعتماد كرد.
درخواست برلين به عنوان يكي از اعضاي اروپايي برجام 
براي محدود كردن مولفه هاي قدرت جمهوري اسالمي 
ايران همس��و با امريكا در حالي اس��ت كه بارها مقامات 
كشورمان تاكيد كرده اند كه برجام بار ديگر قابل مذاكره 

نيست.
»جو بايدن« كه در آستانه ورود به كاخ سفيد قرار دارد، در 
رقابت هاي انتخاباتي گفته بود اگر ايران به پايبندي كامل 
به تعهداتش ذيل برجام بازگردد، او واشنگتن را به اين توافق 

بازخواهد گرداند.

دولت امريكا ارديبهشت ماه سال 1397 از اين توافق خارج 
شد و ضمن اعمال تحريم هاي متوقف شده ذيل اين توافق، 

تحريم هاي ديگري عليه ايران وضع كرد.
تروييكاي اروپا علي رغم مخالفت هاي لفظي با خروج امريكا 
از برجام به وعده هاي خود براي جبران آثار اين خروج عمل 
نكردند. جمهوري اسالمي ايران در واكنش به بي عملي 
كشورهاي اروپايي در 5 گام طبق مفاد برجام تعهدات خود 

ذيل اين توافق را كاهش داد.
عالوه ب��ر اين نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در 
چارچ��وب گام هاي كاه��ش تعهدات هس��ته اي و نامه 
رييس جمهور ايران به كشورهاي اروپايي، در پاسخ به روند 
اقدامات خصمانه امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران و 
همراهي كشورهاي اروپايي با آن روز سه شنبه طرح اقدام 

راهبردي براي لغو تحريم ها را به تصويب نهايي رساندند.

   ب�ا وج�ود مخالف�ت، ط�رح مجل�س را اجرا 
مي كنيم

محمد ج��واد ظريف، وزير خارجه ايران، كه در نشس��ت 
مجازي »مديترانه رم« ش��ركت كرده بود، تاكيد كرد كه 
علي رغم مخالف��ت با طرح راهبردي مجل��س براي لغو 

تحريم ها، دولت ناگزير است مصوبه مجلس را اجرا كند.
البته وزير خارجه ايران در سخنان خود تاكيد كرد كه: »اگر 
امريكا و اروپا به برجام پايبند باشند، مصوبه مجلس اجرا 
نمي شود.« وزير خارجه دولت حسن روحاني درباره مصوبه 
مجلس براي مقابله با تحريم ها گفت: »مانند هر دموكراسي 
ديگري وقت��ي اين طرح تمام روندهاي قانوني اش را طي 
كند، به قانون تبديل مي ش��ود و وظيف��ه اي براي دولت 
مي شود كه آن را اجرا كند و ما آن را اجرا خواهيم كرد چرا 
كه قانون كشور است. اين قانون بازگشت ناپذيراست. عنوان 
اين مصوبه احياي حقوق ايران و اطمينان حاصل كردن از 

لغو تحريم هاست.«
محمد جواد ظريف خطاب به امريكا و اتحاديه اروپا گفت: 
»چاره كار بسيار آسان است و در برجام مقرر شده است. به 
پايبندي كامل بازگردي��د. روابط اقتصادي ايران را با بقيه 
جهان عادي سازي كنيد و ش��رايط جديد اعمال نكنيد 
و درخواس��ت هاي غيرمعقول نداشته باشيد و به محض 
اينكه اينكار را انجام دهيد، ما هم به پايبندي كامل برجام 
بازخواهيم گش��ت.« وزير خارجه ايران در پاسخ به اينكه 

جو بايدن تا بيستم ژانويه، كمتر از 45 روز ديگر، به قدرت 
مي رس��د و امكان بازگشت به برجام با توجه به گفته هاي 
پيش��ين او به برجام هس��ت گفت: »امري��كا بايد بدون 
پيش شرط به تعهدات برجامي اش طبق قطعنامه 2231 
شوراي امنيت عمل كند. حتما نبايد عضو برجام باشند، تا 
به تعهداتش در بند 25 منشور سازمان ملل عمل كند.« آقاي 
ظريف با اشاره به خروج امريكا از برجام گفت: »نوبت آنهاست 
كه حسن نيت نشان دهد.« ظريف درباره شرط هاي جديد 
دولت بايدن براي از سرگيري مذاكرات برجام، از جمله توقف 
برنامه موشكي ايران گفت: »اين موضوع دوسال پيش از 
برجام مورد مذاكره بود و ديگر درباره آن مذاكره نخواهد شد 
و تمام. موضوع موشك ها و امنيت منطقه كامال از طرف همه 
كنارگذاشته شدند نه به خاطر اينكه آنها امتيازي انحصاري 
به ايران دادند، بلكه به خاطراينكه حاضر نشدند رفتار مخرب 
خود را در اين زمينه كنار بگذارند.« وزير خارجه ايران براي 
تاييد گفته هاي خود به ميزان باالي صادرات تسليحات 
فوق مدرن از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و اياالت 
متحده به كشورهاي حوزه خليج فارس اشاره كرد. محمد 
جواد ظريف با اشاره به ترور محسن فخري زاده، دانشمند 
هسته اي ايران، در هفته گذشته، گفت: »ما همچنان منتظر 
هستيم، آلمان و فرانسه و بريتانيا به عنوان امضاكنندگان 
برجام، اين ترور را محك��وم كنند. تروئيكا هنوز اين اقدام 

تروريستي واضح را محكوم نكرده است.«

   واكنش بايدن به ترور شهيد فخري زاده
رييس جمهور منتخب امريكا گفت كه سخت است بگويد 
ترور محس��ن فخري زاده، چه ميزان تعامالت او با ايران 
را پيچي��ده خواهد كرد. اين اولي��ن اظهارنظر جو بايدن 
در واكنش به ترور شهيد محسن فخري زاده، دانشمند 
هسته اي و دفاعي ايران اس��ت . بر اساس گزارش العالم، 
رييس جمهور منتخ��ب امريكا روز جمعه در گفت وگو با 
سي ان ان گفت: سخت است كه بگويد اين ترور چه ميزان 

تعامالت او با تهران را پيچيده خواهد كرد.
بايدن با انتقاد از سياست هاي ترامپ، رييس جمهور فعلي 
امريكا در قبال ايران از جمله خروج از برجام در سال 2018، 
گفت: نقطه پاياني اين است كه ما به ايران اجازه دستيابي 
به تسليحات اتمي ندهيم. او )ترامپ(  )از توافق( خارج شد 
تا چيز سخت تري به دست بياورد، ]ولي[ چه كاري انجام 

دادند؟ آنها )دولت ترامپ( توانمندي )ايران( براي داشتن 
مواد اتمي را افزايش دادن��د. آنها )ايران( در حال حركت 
به سمت توانايي داش��تن ميزان كافي مواد براي ساخت 
سالح اتمي هستند و البته مساله موشكي هم كه هست. 
رييس جمهور منتخب امريكا در ادامه افزود: با تمام اين 
چيزها، به نظرم بس��يار سخت خواهد بود. اما يك چيز را 
مي دانم. ما نمي توانيم اين كار را تنها انجام دهيم. به همين 
دليل است كه بايد بخشي از گروه بزرگ تري باشيم تا نه 
تنها با ايران بلكه با روسيه و چين و بسياري از مسائل ديگر 
مقابله كنيم. جو بايدن، رييس جمهوري منتخب امريكا 
گفت: حضور دونالد ترامپ، رييس جمهوري كنوني امريكا 
در مراسم تحليف از آن جهت مهم است كه ما مي توانيم 
پايان آشوبي را كه او ايجاد كرده، نشان دهيم و يك انتقال 
صلح آميز قدرت را از حزب رقيب داشته باشيم. بايدن ادامه 
داد: آنچه من براي آن نگران هستم بيش از تاثير بر سياست 
داخلي است. من به شدت نگران وجهه اي هستم كه ما براي 

جهان ارايه مي كنيم و نمايش مي گذاريم.

   ترور دانشمند هسته اي ايران احياي برجام را 
سخت مي كند 

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا اظهار كرد كه 
ترور دانشمند ايراني  »سختي هايي«  را در مسير احياي 
توافق هس��ته اي با اي��ران ايجاد مي كند. ج��وزپ بورل، 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه 
در گفت وگوي��ي با يوروني��وز در خصوص ترور ش��هيد 
محسن فخري زاده گفت: واضح است كه اين كار كمكي 
نمي كند. هركس اين كار را انجام داده به دنبال تش��ديد 
تنش ها بوده است. همچنين س��ي ان ان به نقل از بايدن 
نوشت »سخت است بگوييم كه تا چه حد« ترور محسن 
 فخري زاده تعامالت وي با ايران را س��خت تر خواهد كرد.

بايدن افزود: ما نمي توانيم اجازه دهيم كه ايران به سالح 
هسته اي دست يابد. وي با اشاره به خروج ترامپ از برجام 
گفت: او )ترامپ(  )از توافق( خارج شد تا چيز سخت تري 
به دست بياورد، ]ولي[ چه كاري انجام دادند؟ آنها )دولت 
ترامپ( توانمندي )ايران( براي داشتن مواد اتمي را افزايش 
دادند. آنها )ايران( در حال حركت به سمت توانايي داشتن 
ميزان كافي مواد براي ساخت سالح اتمي هستند و البته 

مساله موشكي هم كه هست.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز جمعه قيمت اونس جهان��ي طال بار ديگر روند 
افزايش��ي به خ��ود گرفت و به 1842 دالر رس��يد. 
قيمت دالر نيز كه در چند روز گذشته روند صعودي 
داش��ته با 25980 تومان معامله ش��د و در نتيجه 
قيمت سكه و طال افزايش يافته و سكه طرح جديد 
12 ميليون و 370 هزار تومان، دادو ستد شد. براين 
اس��اس س��كه طرح قديم 11 ميليون و200 هزار، 
نيم سكه 6 ميليون و 250 هزار، ربع سكه 4 ميليون 
و 200 هزار، س��كه گرمي 2 ميلي��ون و 350 هزار، 
گرم ط��الي 18 عيار 1 ميليون و 126 هزار و مظنه 
مثقال طالي آبش��ده 4 ميليون و 882 هزار تومان 

معامله شده است. 
روز پنجش��نبه نيز در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 25 
ه��زار و 700 تومان، يورو 30 ه��زار و 700 تومان و 
درهم امارات 7 هزار و 190 تومان اعالم شده است.

قيمت ف��روش دالر در صرافي ها با كاهش نس��بت 
ب��ه قيمت هاي پايان��ي روز كاري قب��ل 25 هزار و 
470 توم��ان و قيم��ت خريد دالر نيز ب��ا اختالف 
1000توماني نس��بت به قيمت فروش، 24 هزار و 
470 تومان تعيين شده است.قيمت فروش يورو نيز 
با كاهش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 
معادل 30 هزار و 900 تومان و قيمت خريد يورو نيز 

29 هزار و 900 تومان اعالم شده است.

   عقب نشيني ۱۵۰ توماني قيمت دالر
 در صرافي هاي بانكي

به دنبال افزايش قيمت اونس جهاني طال و همچنين 
افزايش قيم��ت دالر در هفته گذش��ته كه حاصل 
مجموعه اي از تحوالت سياسي و قانون گذاري بوده 
اس��ت، قيمت طال و سكه نيز در بازار افزايش يافت.

اما در برخي روزها نيز قيمت دالر صرافي با نوسان و 
افزايش و كاهش مواجه شد. 

روز )پنجش��نبه( هر دالر در صرافي هاي بانكي 25 
هزار و 470 تومان معامله شد كه اين رقم 150 تومان 
كاهش را نش��ان مي دهد.قيمت فروش يورو نيز با 
كاهش 50 توماني به 30 هزار و 900 تومان رسيد.

عالوه براين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته، 
هر يورو با قيمت ميانگين 29 هزار و 792 تومان به 
فروش رس��يد و هر دالر نيز ب��ا قيمت ميانگين 25 
هزار و 30 تومان فروخته شد.ضمن اينكه در سامانه 
نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين قيمت 
30 هزار و 986 تومان به فروش رسيد و حواله دالر 
نيز  با قيمت 25 هزار و 304 تومان معامله شد.نرخ 
خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.
در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، كاهشي 
بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و به 
بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان سير 

نزولي به خود گرفت

   التهاب ۲  هزار توماني بازار ارز
در هفته اي كه گذشت

ب��ازار ارز در هفته اي كه گذش��ت، تح��ت تاثير دو 
رويداد مهم يعني ترور شهيد »محسن فخري زاده« 
و تصويب طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در 
مجلس دچار نوسان شد كه در مواجهه با رخداد اول 
آرامش خود را حفظ كرد، اما در مواجهه با تصميم 

مجلس، دچار التهاب شد.
دومين هفته آذرماه در حالي سپري شد كه بازگشت 
التهاب به بازار ارز مهم ترين مشخصه آن شد. بازاري 
ك��ه طي بيش از پنج هفته متوالي، ش��اهد ش��يب 
ماليم كاهش قيمت ها بود و بر طبق پيش بيني هاي 
تحليلگران بازار، اين حركت آهسته مي توانست تا 
منطقي شدن قيمت ارز ادامه پيدا كند، اما اتفاقاتي 

غيرمنتظره روند حاكم بر بازار را تغيير داد.
بازار ارز اولين روز هفته را در شرايطي آغاز كرد كه 
انتش��ار خبر ترور دانشمند برجس��ته كشور، دكتر 
محسن فخري زاده، مهم ترين رخداد غيرمنتظره اي 
بود كه فضاي كش��ور را تحت تاثير خود قرار داد. به 
همين دليل در اولين معامالت روز شنبه، با انتظار 
ايجاد تالطم در ش��رايط سياس��ي كش��ور، قيمت 
دالر در بازار آزاد با افزايش��ي 600 توماني نس��بت 

به روز پنجش��نبه هفته پيش��ين، كار خ��ود را در 
كانال 25 هزار توماني آغاز كن��د. البته اين نگراني 
به س��رعت و پس از اعالم مواضع رس��مي مقامات 
ارشد كشوري و لشگري، فروكش كرد و با بازگشت 
آرامش به فضاي كلي كش��ور، بازار ارز هم متاثر از 
آن با نگاهي اميدوارانه به آينده اقتصادي كشور، بار 
ديگر مسير كاهشي قيمت ها را طي كرد و در پايان 
روز با قيم��ت 24 هزار و 800 تومان معامله ش��د. 
در اين روز بازارس��از هم با مقاومت نسبت به رفتار 
احساسي ابتداي معامالت، قيمت فروش دالر را در 
صرافي هاي بانكي، 24 هزار و 750 تومان اعالم كرد 
و تا پايان روز اين قيمت را 50 تومان نيز كاهش داد.

پس از گذر س��ريع بازار ارز از شوك ترور دانشمند 
برجس��ته كش��ور، انتظار مي رفت، روند كاهش��ي 
قيمت ه��ا، مش��ابه هفته ه��اي پيش، ادام��ه پيدا 
كند. انتظاري كه ش��روع بازار در روز يكش��نبه هم 
تاييد كننده آن بود و دالر در اين روز با بهايي 100 
تومان ارزانتر از آخرين قيمت روز گذشته، معامالت 
خود را شروع كرد و در ساعات اوليه همچنان ميل 

كاهشي، بر بازار حاكم بود.

   تاثير بازار از تصميم مجلس
اما وارد آمدن شوك دوم به بازار، اين آرامش را بر هم 
زد و مجددا باعث صعودي شدن قيمت ها شد. شوكي 
كه از صحن مجلس شوراي اسالمي توانست فضاي 
رواني فعاالن بازار را دچار تشويش كند. در جلسه روز 
يكشنبه مجلس، دو فوريت طرح »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيان��ت از منافع ملت ايران« 
تصويب شد. طرحي كه كه در فضاي رسانه اي كشور 
معروف به طرح خروج از برجام است و باعث شد تا از 
ميانه روز يكشنبه، قيمت ارز وارد فاز صعودي شود. 
البته روند افزايش قيمت تا تش��كيل مجدد صحن 
علني مجلس در روز سه ش��نبه و بررس��ي كليات و 

جزئيات اين طرح، روندي ماليم داشت.
ت��ا پيش از تصوي��ب كليات اين قان��ون در مجلس 
شوراي اسالمي، قيمت دالر در بازار آزاد به 25 هزار 
و 300 تومان افزايش پيدا كرده بود و در صرافي هاي 
بانكي هم دالر با قيمت 25 ه��زار تومان به فروش 
مي رس��يد. اما بالفاصله پس از تصويب كليات اين 
قان��ون در صحن مجلس، قيم��ت دالر در بازار آزاد 
با افزايشي يكباره در قيمت 25 هزار و 700 تومان 

معامله شد. 
اين روند افزايشي تا پايان روز سه شنبه كه مجلس در 
جلسه اضطراري عصر خود تصويب مفاد اين قانون 
را به اتمام رس��اند، به 26 هزار و 400 تومان رسيد. 
در اي��ن روز در صرافي هاي بانكي نيز قيمت فروش 
دالر تا 25 هزار و 620 توم��ان افزايش يافت.البته 
مصوبه مجل��س با نگراني دولتمردان همراه بود و از 

زبان سخنگوي دولت و معاون اول رياست جمهوري 
دخالت مجلس در جزئيات توافقات هسته اي امري 
خ��الف قانون اساس��ي توصيف ش��د. احتماال اين 
واكنش ها و انتظار براي اعالم موضع شوراي نگهبان 
باعث ش��د تا در روز چهارشنبه بازار ارز روند نزولي 
نسبتا تندي را به خود بگيرد دالر در ميانه اين روز، 
به قيم��ت 25 هزار و 400 تومان ني��ز بازگردد. اما 
اين روند نزولي نيز با اعالم تصويب مفاد اين قانون 
توسط اعضاي شوراي نگهبان در ساعات پاياني روز 
معامالتي چهارشنبه، بالفاصله نوسان ديگري را بر 
بازار تحميل كرد و در پايان اين روز، بهاي دالر 25 

هزار و 700 تومان افزايش يافت.

   بازار ارز نگران سرنوشت برجام
تحليل هاي متفاوت و گاها متضادي از تاثير مصوبه 
مجلس بر سرنوش��ت برجام در مي��ان فعالين بازار 
وجود دارد، اما با وجود اين برداشت هاي ضد و نقيض 
روند بازار نش��ان مي دهد فعاالن بازار آزاد همچنان 
انتظار افزايش قيمت دالر با شيبي ماليم به كانال 26 
هزار تومان را دارند و به همين دليل عمده معامالت 
ش��نبه اي دالر در روزهاي پاياني هفته گذشته، در 

محدوده 26 هزار تومان انجام شد.
اما بر خالف فعاالن بازار آزاد، بازارساز همچنان براي 
بازگرداندن روند كاهشي به بازار ارز مقاومت مي كند 
و به همين دليل در تمامي نوسان هاي صورت گرفته 
در هفته گذشته، اختالف قيمت خريد و فروش دالر 
در صرافي هاي بانكي بي��ش از 1000 تومان حفظ 
شد. اين روندي اس��ت كه بازار ساز از اواخر مهرماه 
براي حفظ رون��د نزولي بازار بر آن تاكيد داش��ت.

كارشناسان بازار ارز نيز پيش بيني هاي متفاوتي را 
براي ب��ازار هفته آينده دارند. بازاري كه پس از گذر 
موفق از توطئه دشمنان خارجي، حال به شدت تحت 
تاثير تحوالت سياسي داخلي قرار گرفته است و به 

همين دليل دچار التهاب شده است.

   افزايش قيمت طال
در حالي كه اميدها به توزيع س��ريع واكسن كرونا 
س��بب تضعيف هر چه بيش��تر ارزش دالر ش��ده و 
سرمايه گذاران در حال بررس��ي احتمال اقدامات 
محرك اقتصادي بيش��تر از س��وي دول��ت آمريكا 
هس��تند، قيمت طال امروز به باالترين رقم بيش از 

يك هفته گذشته رسيد.
در حالي كه اميدها به توزيع س��ريع واكسن كرونا 
س��بب تضعيف هر چه بيش��تر ارزش دالر ش��ده و 
سرمايه گذاران در حال بررس��ي احتمال اقدامات 
محرك اقتصادي بيش��تر از س��وي دول��ت آمريكا 
هستند، قيمت طال به باالترين رقم بيش از يك هفته 
گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 

طال با 0.26 درصد افزايش به 1836 دالر و 10 سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل 
در ماه فوريه با 0.34 درصد رش��د به 1836 دالر و 
40 سنت رسيد. خوش بيني نسبت به توافق بر سر 
يك بسته محرك مالي جديد در آمريكا و پيشرفت 
در ساخت واكسن به نفع دارايي هاي پرريسك تمام 
شده و سبب رسيدن ارزش دالر به پايين ترين رقم 

حدود يك سال و نيم اخير شده است.

   سرنوشت خود را از دالر جدا كنيم
يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه سرنوشت 
خود را بايد از دالر جدا كنيم، گفت: چنانچه پول قابل 
معامله را به سمت ساير ارزها ببريم، معضل نوسانات 

دالر برطرف مي شود.
محمدرضا خباز افزود: بدون شك استفاده از ساير 
ارزهاي كشورهاي منطقه مي تواند بر منافع كشورما 

اثر مثبت و قابل توجهي داشته باشد.
وي درخصوص روش ه��اي جلوگيري از اثر دالر بر 
اقتصاد كش��ور و جلوگيري از آسيب  نوسانات آن بر 
نرخ  ه��ا گفت: تنها راه نجات اقتص��اد از اين معضل 
س��رمايه گذاري اس��ت. به اين معنا بايد از راه هاي 
مختل��ف قانوني، عقالن��ي و تجربي كه كش��ورها 
پيموده اند، بهره برده و سرمايه گذاري را به ويژه در 
رابطه با سرمايه گذاران خارجي افزايش داد چرا كه 
ايران داراي دو ويژگي انرژي ارزان و دس��تمزد كم 
است كه مي تواند آنها را به انجام اين كار راغب سازد.

وي دس��تيابي به اين رويكرد را نيازمند احس��اس 
امنيت سرمايه گذار دانست و گفت: سرمايه گذار بايد 
نسبت به حفظ سود و عايدات سرمايه خود، احساس 
امنيت كند كه حصول اين هدف نيازمند اين است 
كه مراقب اظهارنظرها در تريبون هاي رسمي باشيم، 
بدون شك اختالفات داخل كش��ور بر باال و پايين 

رفتن قيمت ارز تاثيرگذار خواهد بود.
اي��ن كارش��ناس اقتصادي ي��ادآور ش��د: در زمان 
نمايندگي در مجلس شوراي اسالمي، وقتي طرحي 
مورد بررسي بود، 2 كارشناس از صندوق بين المللي 
و بانك جهاني به ايران آمده بودند و گفتند مشكل 
اقتصادي اين كشور با ديگر كشورها زماني برطرف 
مي شود كه مس��ائل داخلي رفع شود و با اين روش 

معضالت مربوط به ارز هم برطرف مي شود.
عضو پيشين كميس��يون اقتصادي مجلس درباره 
متنوع س��ازي سبد ارز در كش��ور نيز اظهارداشت: 
اكنون متنوع سازي ارزي در كشور صورت مي گيرد 
ام��ا بايد گس��ترش يابد و طبيعي اس��ت ك��ه بايد 
سرنوشت خود را از دالر جدا كنيم زيرا دالر به تنهايي 
مي تواند يكي از نقاط فشار بر كشور باشد، بنابراين 
چنانچه ارز قابل معامله را به سمت ين، يورو، روپيه 
و... ببريم، معضل نوسانات دالر برطرف خواهد شد.
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دستورالعمل واگذاري اموال 
مازاد بانك ها ابالغ شد

بانك مركزي در بخشنامه اي خطاب به شبكه بانكي 
»دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات 
اعتباري« را ابالغ كرد.به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، به موجب بند )الف( تبصره ماده )17( »قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور«، 
در مواردي كه بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانكي 
حسب مورد به تأييد »بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران« يا »س��ازمان بورس و اوراق به��ادار« اقدامات 
الزم براي واگذاري دارايي ه��اي موضوع اين ماده را 
انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا موسسه 
اعتباري، واگذاري آن ممكن نش��ده باشد، از شمول 
مجازات هاي مقرر در ماده مورد اشاره مستثني است.

بر همين اس��اس و در اجراي تكلي��ف مقرر در قانون 
يادشده و به منظور ايجاد سازوكار واحد براي واگذاري 
اموال مازاد، »دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد 
موسسات اعتباري«، تدوين و در يك هزار و دويست و 
نود و پنجمين جلسه مورخ 27 /3 /1399 شوراي پول 
و اعتبار به تصويب رسيده است. براين اساس اهم مفاد 
»دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات 

اعتباري« به شرح زير است: 
1( ل��زوم تعيين مبل��غ ارزيابي اموال م��ازاد قابل 
واگذاري صرفًا توسط كارش��ناس  يا كارشناسان 
رسمي شامل كارشناسان كانون كارشناسان رسمي 
دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و 

كارشناسان قوه قضاييه؛ 
2( لزوم واگذاري اموال مازاد صرفًا از طريق برگزاري 

مزايده؛ 
3( لزوم برگزاري حداقل چهار بار مزايده در س��ال با 

فاصله زماني حداقل يك ماه؛ 
4( امكان واگذاري اموال مازاد به صورت نقد يا اقساطي 
در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك 

و مرابحه؛ 
5( تعيين حداقل مبلغ تأديه نقدي معادل ده درصد 
ارزش مال مازاد، مدت تس��ويه معادل پنج س��ال با 
احتساب يك س��ال دوره تنفس و با نرخ سود معادل 
حداكثر نرخ س��ود مصوب ش��وراي پول اعتبار براي 
تسهيالت اعطايي در صورت واگذاري اموال مازاد به 
صورت اقساطي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره 

 به شرط تمليك و مرابحه؛ 
6( امكان پذير بودن استرداد مال مازاد از نوع تمليكي، 
به مالك قبلي آن تا قبل از بازگشايي پاكت هاي مزايده. 
ذكر اين نكته ضروري است كه از اين پس صرفًا آن 
بخش از اموال مازاد آن بانك يا موسس��ه اعتباري 
غيربانكي كه تش��ريفات برگزاري مزايده به شرح 
مقرر در دس��تورالعمل يادشده براي آن طي شده 
باش��د، به تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، از مجازات هاي مق��رر در ماده )17( »قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي 
كشور« مستثني خواهد بود.  از اين پس »آيين نامه 
نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي 
بانك ها« ابالغي طي بخش��نامه مورخ 6  اسفند ماه 
1386 ديگر قابل اس��تناد نيست و تاكيد مي شود 
مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ 
16مرداد ماه 1396 به تمام واحدهاي ذي ربط بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي ابالغ شده و بر ُحسن 

اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

افزايش مبلغ چك هاي عادي 
نسبت به چك هاي رمزدار 

از 332 هزار و 900 ميليارد تومان چك وصول ش��ده 
در مهر ماه امسال 58.8 درصد آن مربوط به چك هاي 
عادي است كه 41.2 درصد ديگر آن را نيز چك هاي 
رمزدار تشكيل مي دهند. مجموع چك هاي مبادله شده 
در مهر س��الجاري به هشت ميليون و 900 هزار فقره 
رسيد كه تركيبي از انواع چك از جمله عادي، رمرزدار 
و... را تشكيل مي دهد. جديدترين آمار بانك مركزي 
بيانگر اين اس��ت كه از مجموع چك هاي مبادله شده 
بيش از هشت ميليون و 100 هزار فقره وصول شده كه 
از اين تعداد بالغ بر 8.1 ميليون فقره عادي و حدود 0.6 
ميليون فقره رمز دار بوده است بنابراين، در كل كشور 
92.7 درصد از كل چك هاي وصولي را چك هاي عادي 
و 7.3 درصد را چك هاي رمز دار تش��كيل مي دهند.

از نظر مبلغي ني��ز، از 332 هزار و 900 ميليارد تومان 
چك هاي وصولي در كل كش��ور بيش از 195 هزار و 
600 ميليارد تومان براي چك هاي عادي و حدود 137 
هزار و 300 ميليارد تومان خاص چك هاي رمزدار بوده 
اس��ت. بر اين اساس، در كل كشور 58.8 درصد از كل 
مبلغ چك هاي وصولي را چك هاي عادي و 41.2 درصد 
ديگر را چك هاي رمزدار به خ��ود اختصاص داده اند.

طبق اين گزارش، در مهرماه امس��ال در ك�ل كش�ور 
ح�دود 673 ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي 
معادل 137 هزار و 300 ميليارد تومان وصول ش��ده 
كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 1.9 
درصد كاهش و 4.5 درصد افزايش داشته است.در ماه 
مورد بررسي، در استان تهران بالغ بر 190 هزار فق�ره 
چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي ب�يش از ٧7 هزار و 800 
ميليارد تومان وصول شد كه در اين ماه، 46.9 درصد 
از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان ته�ران 
)29.9 درص�د(، اصفهان و خراسان رضوي )هر كدام 
8.5 درصد( وصول شده است كه بيشترين سهم را در 
مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.همچن��ين 68.1 
درص��د از ارزش چ��ك ه��اي ف��وق در استان هاي 
ته����ران )56.7 درص��د(، اصفه��ان )5.8 درصد( و 
خراسان رضوي )5.6رصد( وصول شده است. در اين 
بين الزم است بدانيد كه چك هاي عادي به چك هايي 
گفته مي شود كه اشخاص به حساب جاري خود صادر 
كرده و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن 
ندارد. گيرنده وجه چك ممكن است خود صادركننده 
و يا حامل آن بوده و يا چك در وجه شخصي معين و يا 

به حواله كرد آن صادر شده باشد.

عمليات بازار باز
با نرخ ۱9.۵ درصد

چهار بانك در مهلت تعيين شده سفارش هاي فروش 
اوراق بده��ي دولتي از طريق اب��زار توافق بازخريد در 
مجموع ب��ه ارزش 61.9 هزار ميليارد ريال را از طريق 
سامانه بازار بين بانكي به بانك مركزي ارسال كردند.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه 
روز يك شنبه 9 آذر ماه 1399 مبني بر برگزاري حراج 
خريد مدت دار اوراق بدهي دولتي در عمليات بازار باز، 
چهار بانك در مهلت تعيين شده سفارش هاي فروش 
اوراق بده��ي دولتي از طريق اب��زار توافق بازخريد در 
مجموع ب��ه ارزش 61.9 هزار ميليارد ريال را از طريق 
سامانه بازار بين بانكي به بانك مركزي ارسال كردند. با 
توجه به پيش بيني بانك مركزي از كمبود نقدينگي در 
بازار بين بانكي، موضع پولي بانك مركزي در اين هفته 
تزريق نقدينگي در قالب قرارداد توافق بازخريد )ريپو( 
با سررس��يد 14 روزه بود. در مجموع، بانك مركزي با 
تزريق 47.4 هزار ميلي��ارد ريال نقدينگي با حداقل 
نرخ 19.5 درصد به بانك هاي متقاضي موافقت كرد. 
معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط به 
سررسيد توافق بازخريد دو هفته قبل به ارزش 37.7 
هزار ميليارد ريال توسط كارگزاري بانك مركزي در 
روز چهار شنبه 12 آذرماه انجام شد.همچنين، در هفته 
جاري يك بانك در دو نوبت از اعتبارگيري قاعده مند 
به ارزش 1.2 هزار ميليارد ريال استفاده كرد. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه 
تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با 
وثيقه از بانك مركزي( مش��روط به در اختيار داشتن 
اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود 

سقف داالن )22 درصد( استفاده كنند.

ملزومات توسعه صنعت بيمه
از نگاه همتي

رييس كل بانك مركزي به مناسب روز بيمه ملزومات 
توسعه صنعت بيمه و افزايش ضريب نفوذ آن را مطرح 
كرد. عبدالناصر همتي اف��زود: 13 آذر، »روز بيمه« 
مناس��بت خوبي براي طرح اهميت بيمه در زندگي 
آحاد مردم، فعالين اقتصادي و تقدير از تالشگران اين 
صنعت بزرگ است.بنده كه 15 سال، يعني بيش از ثلث 
فعاليت بيمه بعد از انقالب اسالمي، مسووليت صنعت 
بيمه كشور را برعهده داش��تم و از نزديك در جريان 
زحمات و تالش هاي مديران، كارشناس��ان و س��اير 
فعالين آن بودم اين روز را به همه اين عزيزان تبريك 
مي گويم. همتي يادآورشد: افزايش سطح شناخت و 
آگاهي مردم از بيمه و نيز توسعه كمي - كيفي خدمات 
بيمه اي به ويژه توجه به بيمه هاي زندگي، نقش مهمي 
در افزايش ضريب نفوذ بيمه دارد.گسترش بيمه هاي 
خصوصي، توسعه شبكه فروش و ارزيابان خسارت، 
ارتقاي توان كارشناسي و علمي فعاالن صنعت بيمه 
و تكيه بر فناوري هاي بيمه موتور توسعه اين صنعت 
بوده و خواهد بود.اميدوارم با فراهم شدن زمينه فعاليت 
گسترده بين المللي صنعت بيمه كشورمان، شاهد 

توسعه بيشتر آن به خصوص در بخش اتكايي باشيم.

انتشار ۱۰۰ هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي

دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد 
شده در س��ال 1400 مي تواند براساس مقررات تا 
معادل 100 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
منتشر كند.  در اليحه بودجه پيشنهادي سال 1400 
كه صبح )چهارشنبه( از سوي »حسينعلي اميري« 
نماينده پارلماني رييس جمهوري در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي ارايه شد، شركت هاي دولتي 
تا س��قف 65 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود 
منتشر كنند تا براي اجراي طرح هاي داراي توجيه 
فني، اقتصادي و مالي و زيست محيطي خود كه به 
تصويب شوراي اقتصاد مي رسد به تصويب برسانند. 
دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد 
شده در سال 1400 تا معادل 100 هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اس��المي براساس مقررات منتشر كند، 
اصل و سود و هزينه هاي مربوطه بر انتشار اين اوراق 
در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.

دالر كماكان عقب مي رود
دالر در ادام��ه روند نزولي خود كان��ال 91 واحد را 
هم از دست داد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت ديروز با 0.43 درصد كاهش نس��بت 
به روز گذش��ته در س��طح 90.72 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك س��وييس ني��ز معادل 1.12 
دالر اعالم شد .در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
0.8 درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.346 دالر مبادله شد. يورو 0.38 درصد باال رفت 
و با باقي ماندن در كانال 1.2 به 1.214 دالر رسيد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.53 
درصد كاهش ب��ه 103.918 ين رس��يد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.343 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 
6.543 يوان چين اعالم شد. به گزارش رويترز، قانون 
گذاران امريكايي هنوز نتوانسته اند بسته حمايتي 
دوم از اقتصاد اين كش��ور در برابر كرونا را عملياتي 
كنند. هر چند كه از نظر مالي شرايط براي مقابله با 
كرونا خيلي رضايت بخش نيست اما در حوزه دارويي 
پيشرفت هاي جديدي به دست آمده است و انگليس 
نيز مجوز الزم براي استفاده از واكسن ساخت شركت 
فايزر در اين كشور را صادر كرده است. انتظار مي رود 
تا پايان فصل بهار كار واكسيناسيون مقدماتي در 
امريكا و اروپا به پايان برس��د كه در مرحله نخست 
سالمندان و گروه هاي حساس آسيب پذير در برابر 

بيماري را در بر خواهد گرفت. 

قيمت طالي جهاني به 1843 دالر رسيد، دالر در مرز 26 هزار تومان

التهاب 2 هزار توماني ارز در هفته اخير
رشد قيمت طال به دنبال افزايش دالر و اونس جهاني 

خطر بودجه هاي غيرواقعي در اقتصاد
س��هم ح��دودا 200ه��زار ميلي��ارد تومان��ي 
نف��ت در بودج��ه نيز ب��ا توج��ه ب��ه تحريم هاي 
نفتي كش��ور و ع��دم ام��كان انتق��ال درآمدهاي 
 نفت��ي چن��دان مبتن��ي ب��ر واقعي��ت اراي��ه 
نشده است.  اين شكل از رويكرد بودجه اي يك معنا 
را به ذهن متبادر مي كن��د و آن اينكه دولت قصد 
دارد، عدم تحقق بودجه را با س��اتفاده از استقراض 
جب��ران كند. هرچند در بودجه اش��اره ش��ده كه 
در ص��ورت عدم تحقق درآمده��اي نفتي دولت از 
طريق ف��روش ارواق قرضه، واگ��ذاري دارايي ها و 
در نهايت فروش سلف نفتي به جبران اين كسري 
اقدام خواهد كرد، اما واقعيت هاي اقتصادي كشور 
گوياي آن است كه معموال پيش  بيني ها در خصوص 
واگذاري سهام ش��ركت هاي دولتي و فروش اوراق 
مبتني بر پيش بيني ها نخواهد بود. اينجاس��ت كه 

تنها يك راه پيش پاي دولت قرار مي گيرد. اينكه از 
بانك مركزي استقراض كند. چه به صورت مستقيم 
و چه به صورت غيرمستقيم اين استقراض ها منشأ و 
مبدا بروز مشكالت اقتصادي كشور در سال آينده 

خواهد بود.
 همانطور ك��ه بخش قابل توجهي از نوس��انات در 
قيمت كاال و خدمات در كشورمان ناشي از كسري 
بودجه گس��ترده دولت در س��ال 99 ب��ود. دولت 
ح��دود 95هزار ميليارد توم��ان در بحث واگذاري 
ش��ركت هاي دولت��ي پيش بيني ك��رده و بنا دارد 
حدود 125هزار ميليارد تومان نيز از طريق انتشار 
اوراق قرضه درآمد كسب كند. از سوي ديگر دولت 
س��هم درآمدهاي ماليات��ي را در بودجه 274هزار 
ميليارد توم��ان در نظر گرفته كه ح��دود دو برابر 
عملكرد مالياتي س��ال قبل خود اس��ت. بر اساس 

اعالم نهادهاي آماري در نيمه نخس��ت س��ال 99 
حدود 72هزار ميلي��ارد تومان عملكرد مالياتي در 
كشور خلق شده اس��ت. با يك چنين ظرفيتي در 
خوش بينانه ترين حالت دولت در س��ال 99حدود 
140الي 150هزار ميليارد تومان عملكرد مالياتي 
خواهد داش��ت. با اين عملكرد ماليات��ي بايد ديد 
دولت از چه ساز و كارهايي براي رسيدن به اهداف 
مالياتي خود اس��تفاده خواهد ك��رد. اين در حالي 
است كه در بطن بودجه هيچ اشاره اي به مكانيسم 
درياف ماليات هاي پنهان اش��اره نش��ده است. به 
عبارت روشن تر برنامه اي براي شناسايي آن دسته 
از سوداگراني كه درآمدهاي نجومي كسب مي كنند 
ام��ا ماليات پرداخت نمي كنند، پيش  بيني نش��ده 
است. در حالي كه مطمئن ترين روش براي افزايش 
سطح ماليات ها توسعه پايه هاي مالياتي در كشور 

است نه اينكه فشار مالياتي را بر روي اقشاري قرار 
دهيم كه ماليات هاي خ��ود را پرداخت مي كنند. 
با اين توضيحات معتقدم كه بودجه 1400 منش��أ 
چالش هاي جدي در اقتصاد خواهد ش��د. چرا كه 
ش��كل تدوين بودجه به گونه اي اس��ت كه امكان 
دس��ت بردن در آن وجود ن��دارد. ضمن اينكه اين 
خطر ك��ه نمايندگان نيز با توجه ب��ه مطالباتي كه 
مردم منطقه ش��ان دارند بر حج��م بودجه اضافه 
كنند نيز وجود دارد. بايد منتظر بمانيم تا مجلس 
بررس��ي هاي تخصصي خود در خصوص بودجه را 
آغاز كند تا بعد بهت��ر بتوان درباره جزئيات بودجه 
تحلي��ل و ارزيابي كرد. در ح��ال حاضر مهم ترين 
نكت��ه اي كه در خص��وص بودجه مي توان اش��اره 
كرد اين واقعيت اس��ت كه بودجه انبساطي بسته 

شده است.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
طي هفته گذشته بازار وضعيت خوبي داشت و اضافه 
صندوق پااليشي به وضعيت بازار را بسيار مطلوب تر 
از گذش��ته كرد. با اين بازار سهام در آخرين روز كاري 
خود يعني چهارشنبه با نزول همراه بود و دومين تالش 
شاخص براي عبور از مرز شاخصي ۱.۵ ميليون واحد 
ناكام ماند، همچنين آخرين بررس��ي هاي معامالتي 
ش��اخص كل بورس در هفته اي كه گذش��ت نشان 
مي دهد كه بورس در سومين هفته متوالي و مثبت خود 
رشد ۷.۶ درصدي را در كارنامه به ثبت رسانيده است.

با يك نگاه كوت��اه به آخرين روزكاري بازار س��رمايه 
مي توان دريافت ك��ه تاالر شيش��ه اي در ۱۵ دقيقه 
نخست با افت ۴۷۰۰ واحدي شاخص كل همراه بود و 
در ميانه هاي معامالت جريان معامالت بازار باعث شد 
كه دماسنج بورس رشد ۷ هزار واحدي به خود بگيرد 
اما در س��اعات پاياني معامالت بازهم ورق برگشت و 
فروشندگان از خريداران بازار پيشي گرفتند و درنهايت 
بازار س��هام افت ۲۷۰۰ واحدي معادل با ۰.۱۹ درصد 
كاهش را ثبت كرد و ش��اخص كل هم وزن كه از تمام 
نماد  هاي معامالتي به يك اندازه اثر مي پذيرد در نهايت 

با رشد ۰.۷۸ درصدي به كار خود پايان داد.
ب��ورس در روز چهارش��نبه از مجم��وع ۳۴۳ 
نمادمعامالتي ۱۸۶ نماد مثبت و ۱۳۶ نماد نيز منفي 
شدند و ۸۳ نماد به ارزش ۷۲۳ ميلياردتومان در صف 
خريد و ف��روش در نقطه مقابل ۴۷نم��اد به ارزش 
۲۸۰ ميليارد تومان در صف فروش براي خود جاي 
گرفتند و در فرابورس نيز از مجموع ۱۲۷ نماد طي 
داد و س��تدهاي روز چهارشنبه، ۷۰ نمادمعامالتي 
مثبت و ۵۷ نماد معامالتي نيز منفي شدند. از سوي 
ديگر در اين بازار ۳۵ نماد ب��ه ارزش ۳۸۲ ميليارد 
تومان در صف خريد و ۱۷ نماد به ارزش معامالتي 
۱۵۵ ميليارد توم��ان در صف فروش قرار گرفتند و 
براس��اس ارزش معامالت خ��رد فرابورس حدود ۵ 
هزار و ۵۱۴ ميليارد تومان شد. همچنين بانك ها، 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت شيميايي سه گروه 
نخس��تي بودند كه مورد اقب��ال حقوقي هاي بازار 
سهام قرار گرفتند. در نقطه مقابل نيز خالص خريد  
حقيقي ها به گروه هايي نظير استخراج نفت و گاز، 
اطالعات و ارتباطات و مخابرات محدود شد. ديروز 
در حال��ي حقوقي ها گوي س��بقت را از حقيقي ها 
گرفتند كه ارزش معامالت خرد بورس تهران به رقم 

۱۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيد.
طي هفته گذشته اخبار مهمي حول محور بازار سرمايه 
رخ داد كه باعث ش��د وضعيت بورس كمي مطلوب تر 

از گذشته شود.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه 
ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات دولت و در جريان 
افتتاح س��امانه هاي اقتصادي گفت: س��امانه مجامع 
الكترونيك نيز رونمايي شد؛ با گسترش بازار سرمايه 
و ميليوني ش��دن دارندگان كد بورسي و همچنين با 
توجه به پراكندگي جغرافيايي گس��ترده سهامداران 
نياز به برگ��زاري الكترونيكي مجامع ش��ركت هاي 
بورسي به صورت الكترونيكي داشتيم، تا نيازي به طي 
مسافت هاي طوالني از سوي سهامداران براي شركت 
در مجامع نباشد همچنين حجم باالي سهامداران مان 
مانع از برگزار نشدن مجامع شركت ها به صورت اصولي 
نشود و خوشبختانه هم زمينه الكترونيكي شدن و هم 

وضع قوانين و مقررات الزم فراهم شد.
حسن قاليباف اصل، رييس س��ازمان بورس با اشاره 
به لزوم آموزش، فرهنگ سازي و حضور غيرمستقيم 
مردم در س��رمايه گذاري ها اظهار داشت: استفاده از 
پتانسيل شركت هاي سبدگردان كمك مي كند كه 
مردم در بازار سرمايه حضور آگاهانه تري توأم با تعقل و 
احتياط بيشتر داشته باشند. محمدرضا معتمد، عضو 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد 

كه سهام داران سهام عدالت، براي اينكه بتوانند سود 
سهام عدالت شركت هاي سرمايه پذير را دريافت كرده 
يا در افزايش سرمايه ها شركت كنند يا وام را متناسب 
با سهام خود دريافت كنند، حتما بايد در سايت سجام 
ثبت نام كرده باش��ند تا در بازار سرمايه بتوانند از اين 

مزايا برخوردار باشند.
معاون حقوقي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، از 
تصويب مصوبه در خص��وص اجراي عدالت ترميمي 
در بازار سرمايه خبر داد. جعفر جمالي اظهار داشت: 
در مصوبه يادش��ده، به كارگيري اصول و شيوه هاي 
عدالت ترميمي توس��ط معاونت حقوقي سازمان در 
جهت صيانت از حقوق سرمايه گذاران، سرمايه هاي 
مديريت��ي بازار س��رمايه، فعاالن و اش��خاص تحت 
نظارت و همچنين تأمين امنيت س��رمايه گذاري در 
بازار سرمايه، حمايت از نشاط بنگاه هاي اقتصادي و 
بنگاه هاي كسب و كار در معرض آسيب در اثر نقض 

قانون، اشاره شده است.
با تش��كيل جلس��ه هيات مديره بورس تهران، علي 
صحرايي، مديرعامل فعلي بورس تهران در س��مت 
خود ابقا شد. اعضاي هيات مديره بورس تهران شامل، 
امير تقي خان تجريش��ي مديرعامل گروه توس��عه 
ملي به عنوان رييس هيات مديره و جواد عشقي نژاد 
ب��ه نمايندگي از س��رمايه گذاري اه��داف، به عنوان 
نايب رييس هيات مديره بورس تهران، س��يد مهدي 
سديدي از صندوق بازنشستگي بانك ها، محمدرضا 
محسني )مديرعامل سابق سپرده گذاري مركزي( از 
بانك آينده، علي شيرازي از سرمايه گذاري صبا تامين، 
بوس��تاني از كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران و 
اميري از سرمايه گذاري تدبير براي يك دوره دو ساله 

در هيات مديره بورس تهران فعاليت مي كنند.
مديرعامل ب��ورس انرژي ايران از رش��د ۹۹ درصدي 
ارزش معامالت رينگ داخل��ي بازار هيدروكربوري و 
فرآورده هاي پتروپااليشي اين بازار در ۸ ماه امسال خبر 
داد و گفت: رينگ داخلي بورس انرژي ايران به بستري 
مطمئن براي تامين خوراك مصرفي توليدكنندگان 
كشور تبديل شده است. سيدعلي حسيني با اشاره به 
آخرين وضعيت معامالت خوراك مصرفي مجتمع هاي 
پتروپااليش��ي و صنايع پايين دستي كشور در رينگ 
داخل��ي بورس ان��رژي اي��ران اظهار ك��رد: از ابتداي 
امس��ال تاكنون حجم عرضه خوراك مصرفي صنايع 

پايين دستي پتروپااليشي كشور از طريق رينگ داخلي 
بورس انرژي ايران به بيش از يك ميليون و ۷۱ هزار و 
۱۸۴ تن رسيده كه شامل ۴۰۱ هزار تن ميعانات گازي، 
بيش از ۲۹ هزار و ۲۱۸ تن نفت سفيد و بالغ بر ۶۴۰ هزار 

و ۷۰۰ تن نفتا است.
سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به نوساني بودن ذات بازارسرمايه بيان كرد: حتي 
در بازارهاي توسعه يافته هم رفتارهاي هيجاني و نوسان 
وجود دارد، ولي بايد با سياس��ت ها و نظارت درست از 
تكرار دايمي آن جلوگيري كنيم؛ بنابراين انتظاِر داشتِن 
بازار بدون ريسك بي معني است. سرمايه گذاران بايد 
اين نكته را هم در نظر داشته باشند كه بخش بزرگي 
از نوس��ان بازارس��رمايه ايران از فضاي بيرون كشور 
وارد مي ش��ود. س��عيد اس��المي اظهار كرد:  در حال 
حاضر ميزان سرمايه گذاري  مستقيم در بازار سرمايه 
بيشتر از سرمايه گذاري غيرمستقيم است.  سازوكار 
سرمايه گذاري در ايران نيز بيشتر به نفع سرمايه گذاري 
مستقيم اس��ت كه الزم است ريزس��اختارها به نفع 

 سرمايه گذاري غيرمستقيم حركت كند.  
محسن انصاري مهياري، رييس اداره ديدبان سالمت 
بازار سرمايه گفت: وجود ناهنجاري ها در بازار سرمايه 
كش��ور عالوه بر ضرره��اي اقتص��ادي كالن، باعث 
نارضايتي و كاهش اعتماد مردم به بازار سرمايه مي شود. 
مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، 
يكي از مهم ترين وظايف سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه، اتخاذ تدابير ضروري 
و انجام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و منافع 

سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار است.
رييس اداره نظارت بر ناش��ران گروه مالي و خدماتي 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار عنوان ك��رد: افرادي 
كه داراي سهام عدالت هس��تند بايد ابتدا در سامانه 
سجام ثبت نام كنند، سپس ساير فعاليت هاي خود را 
جهت انجام معامالت انجام دهند. وحيد روشن قلب 
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 كس��ب سود سهامش��ان ابتدا بايد در سامانه سجام 
ثب��ت 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 همسو با آنها باشند، ثبت 
نام در سجام به آنها كمك مي كند تا به طور غيرحضوري 
در جلس��ات اعم��ال راي كنن��د و از اي��ن طريق در 

تصميم گيري شركت خود نقش داشته باشند.
رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه اظهار 
داشت: روز پنج شنبه )۶ آذر ماه( مبلغ يك هزار ميليارد 
تومان از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز ش��ده اس��ت. محمدابراهيم آقابابايي 
گفت: اي��ن اتفاق مي تواند براي بازار س��رمايه مثبت 
باشد و در شرايط ضروري، براي افزايش نقدشوندگي 
و بازارگرداني سهام استفاده شود، همچنين صندوق 
تثبيت بازار سرمايه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در 

پايان سررسيد و سود حاصل از آن را دارد.
عليرضا تاجبر، عضو هيات مدي��ره كارگزاري اقتصاد 
بيدار معتقد است گزارش هاي خوبي كه شركت ها ارايه 
مي كنند يك آرامش خاطري براي سرمايه گذاري در 
بورس است. عليرضا تاجبر آينده بازار را صعودي دانست 
و گفت: طي چند ماه اخير شاهد نزول سنگيني در بازار 
بوديم كه كمي به اعتماد سهاداران حقيقي خدشه وارد 
كرد، برگشت اين اعتماد كمي زمان بر است، به همين 
علت است كه با كوچكترين عرضه روند شاخص تغيير 
مي كند اما از آنجايي كه حجم معامالت باال است اين 

موضوع، عاملي براي صعود شاخص در آينده است.
فدراسيون بورس هاي اروپا-آسيايي )فياس( برندگان 
جوايز ليگ قهرمانان ۲۰۲۰ را از ميان فعاالن بورس هاي 
عضو انتخاب كرد. در بررسي بازار سهام كشور هاي عضو 
فياس، شركت هاي كارگزاري مفيد و كارگزاري آگاه 
معرفي شده از س��وي بورس تهران به مقام هاي اول 
)مدال طال( و سوم )مدال برنز( دست يافتند. دربخش 
معامالت اوراق با درآمد ثابت، شركت هاي كارگزاري 
مفيد معرفي شده از سوي فرابورس و كارگزاري آگاه 
معرفي شده از سوي بورس تهران به ترتيب رتبه هاي 

دوم و سوم را به دست آوردند.
صندوق سرمايه گذاري پااليشي يكم، در اجراي ماده 
۲۸ و بن��د ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 
۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توس��عه ابزارها ونهادهاي مالي 
جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي مصوب آذر ۸۸ با مجوز اين سازمان 
نزد مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران، 

به عنوان نهاد مالي ثبت شده است.
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سرمايه گذاري ۱۵۰ هزار ميليارد 
توماني بيمه اي ها در بورس

غالمرضا س��ليماني رييس كل بيم��ه مركزي با 
اشاره به اينكه در يك سال گذشته ۲۲ محصول 
جديد بيمه اي تصويب و ابالغ شده است، گفت: در 
خصوص كيفيت محصول، براي تمام شركت هاي 
توليدي بيمه داريم، لذا اين موضوع اعالم و ابالغ 
شده اس��ت. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به 
اينكه متاس��فانه برخي اوقات مس��ووالن كشور 
آمارهاي واقعي را به مجموعه جهاني نمي دهند 
ادامه داد: در سطح كشور صندوق بيمه محصوالت 
كش��اورزي را داريم، مجموعه اي به نام ش��ركت 
بيمه آتيه س��ازان حافظ داريم كه بيمه تكميلي 
بازنشستگان را انجام مي دهد. سليماني با اشاره 
به اينكه در صنعت بيمه وضع ما نس��بت به سال 
قبل بهتر شده است خاطرنشان كرد: در سال ۹۹، 
۱۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بازار 

سرمايه انجام داده ايم.
رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه بيمه گذاران 
با سامانه س��نهاب از تاريخ انقضا كل دارايي هاي 
خود مي توانند مطلع ش��وند گفت: هر فردي كه 
بيمه شده مي تواند با سنهاب ارتباط برقرار كند لذا 
كدي به فرد مورد نظر داده مي شود و او مي تواند 
كل دارايي ها و ميزان پرداخت هايش را مشاهده 
كند. وي با اش��اره به اينكه سال گذشته در بازار 
سرمايه شركت هاي بيمه خيلي حضور نداشتند 
گفت: آيين نامه س��رمايه گذاري را رشد و تغيير 
داده ايم، شركت هاي بيمه در بازار بورس رفته اند 
به طوري كه ش��ركت هاي بيمه  در بازار سرمايه 
خودشان، س��رمايه گذاري كرده اند و از پول هاي 
خرد مردم سرمايه گذاري مي كنند، امسال ميزان 
بازدهي بيمه زندگي خيلي خوب است. سليماني 
تصريح كرد: ضريب نفوذ بيمه در سطح جهان به 
كشورهاي توسعه يافته برمي گردد، سطح نفوذ 
بيمه زندگي در سطح جهان در كشورهاي توسعه 
يافته بين ۴۶ تا ۵۰ درصد اس��ت اما متاسفانه در 

كشور ما اين ضريب نفوذ ۱۴ و نيم درصد است.
وي ادام��ه داد: بازارهاي موازي قوي در س��طح 
كشور مانند بازار مسكن، طال، ارز و سرمايه وجود 
دارد، اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه 
يافته چنين عواملي تا به اي��ن حد وجود ندارد، 
فرهنگ بيم��ه زندگي واقعا در س��طح جامعه و 
خانواده ها روشن نيست و اين عاملي ديگر است؛ 
براي اين مساله كه چرا ما بيمه زندگي مان رشد 
نكرده اس��ت. رييس كل بيمه مركزي با اشاره به 
اينكه ما در س��طح كش��ور صندوق بازنشستگي 
اجباري يا صندوق تامين اجتماعي كش��وري و 
لشكري داريم و اين موضوع مردم را قانع مي كند 
كه اگر ۳۰ س��ال كار كنن��د مي توانند مبلغي را 
به عنوان حقوق و دس��تمزد، مستمري ماهيانه 
بگيرند، اين در حالي اس��ت كه در كش��ورهاي 
توسعه يافته اينچنين نيست. سليماني با اشاره 
به اينكه ما در بيمه زندگي ۳۷ درصد نس��بت به 
سال قبل افزايش داشتيم گفت: در حالي كه بازار 
س��رمايه چندين برابر بوده است لذا، ما در بخش 
بيمه زندگي رش��د خوبي داريم ام��ا قابل قبول 
نيست. وي افزود: ما نگران اين موضوع بوديم كه 
ممكن اس��ت به دليل وجود بيماري كرونا مردم 
اقدام به بازخريد بيمه هايش��ان كنند، اما ديديم 
مردم هنوز معتقدند كه بيمه زندگي براي آينده 
آنها خوب اس��ت و به خوبي مي دانند كه در بيمه 

زندگي بحث درمان تكميلي هم وجود دارد.
 كل بيم��ه مركزي با اش��اره ب��ه اينكه صندوق 
بيمه حوادث طبيعي كه در زمينه زلزله، س��يل 
و س��اير حوادث طبيعي در نظر گرفته ش��ده در 
شهرهاي مختلف كش��ور ايجاد مي شود اضافه 
كرد: بعد از پيگيري و اصالحات الزم، تش��كيل 
اين صندوق در مجلس ش��وراي اسالمي سپس 
در شوراي نگهبان به تصويب رسيد. سليماني با 
اشاره به اينكه رييس مجلس نيز به طور رسمي 
اين موضوع را در نامه اي به رييس جمهور اعالم 
و ايش��ان به طور رس��مي ابالغ كردند. افزود: ما 
براي تش��كيل صن��دوق و هيات امن��ا اقدامات 
الزم را انجام مي دهيم و جلس��ات و كميته هاي 
الزم را تش��كيل داديم تا روي آيين نامه هاي آن 
كار كنند ك��ه اميدواريم به تصويب هيات دولت 
برسد. رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: 
اين صندوق براي حوادث طبيعي كه در كش��ور 
اتفاق مي افتد در نظر گرفته شده و اگر خسارتي 
پيش  آيد با حق بيمه حداقلي كه از ش��هروندان 
گرفته مي شود و بخشي كه پرداخت آن را دولت 
قبول كرده، صندوق ش��كل مي گيرد. سليماني 
گفت: واحدهاي مسكوني كه انشعاب برق دارند 
تحت پوش��ش بيمه ح��وادث طبيعي صندوق 
ق��رار مي گيرند كه ۵۰ درص��د آن را بيمه و ۵۰ 
درصد ديگر را بيمه شدگان و صاحبان واحدهاي 

مسكوني پرداخت مي كنند.
وي با اشاره به پرداخت هاي بيمه گفت: پرداخت ها 
براس��اس مس��ائل زمين شناس��ي و نوع ريسك 
در نقاط مختلف كش��ور متفاوت است، بنابراين 
صندوق موظف است هر سال نرخ بيمه را مشخص 
كند و از همان مبلغ ۵۰ درصد را دولت و ۵۰ درصد 
ديگر را بيمه ش��دگان پرداخت مي كنند لذا اين 
بيمه شامل همه حوادث طبيعي است كه قانون 
مشخص كرده اس��ت، اما ابتدا شامل واحدهاي 
مسكوني مي شود و در مراحل بعدي، بخش هاي 
ديگر را نيز در برخواه��د گرفت.رييس كل بيمه 
مركزي افزود: وقتي يك خودرو تحت پوشش بيمه 
شخص ثالث قرار مي گيرد زمان ندارد و در طول 
دوره تحت پوشش، شركت بيمه گر موظف است 
اين خسارت را براساس بيمه نامه ها پرداخت كند 
به همين دليل ما آمادگي پرداخت خسارت در هر 

زمان و هر نقطه اي را داريم.

برنامه جدي مجلس و دولت براي 
عرضه كامل فوالد در بورس كاال

پاك فط��رت، عضو كميس��يون عمران مجلس 
اظهار داش��ت: مجلس به دنبال آن اس��ت تا با 
تصميم گيري پيرام��ون طرح جامع فوالد، كل 
محصوالت به طور مس��تمر و برنامه زمانبندي 
دقي��ق در ب��ورس كاال عرض��ه ش��ود تا ضمن 
 ايجاد شفافيت، واس��طه هاي مخرب نيز از اين 

صنعت حذف شوند.
وي افزود: با عرضه كل ف��والد در بورس كاال و 
البت��ه در كنار تامين نياز داخ��ل توجه ويژه به 
صادرات، شاهد بهبود توليد و حذف قيمت هاي 
كاذبي كه به واسطه عرضه فوالد خارج از بورس 
شكل مي گرفت، خواهيم بود. پاك فطرت تاكيد 
كرد: معتقدم كليد حل مشكالت بازار، شفافيت 
اس��ت و هر چه عرضه محصوالت را به س��مت 
بورس كاال برود، به طور خودكار نقش واسطه ها 
و دالالن كمرنگ مي شود و توليدكننده انگيزه 
مي گيرد. وي با اش��اره به اينكه مجلس موافق 
دستوري ش��دن قيمت ها نيست، گفت: فوالد 
صنعتي اس��تراتژيك و مهم است كه قيمت آن 
بازارهاي زيادي از جمله مسكن و خودرو را تحت 
تاثير قرار مي دهد، پس ب��ا تمركز عرضه فوالد 
كشور در بورس كاال نه تنها به تعادل بازار فوالد 
كمك كرده ايم بلكه به طور مس��تقيم با تنظيم 
قيمت هاي مسكن و خودرو و ساير محصوالت 
از مصرف كننده نهايي كه همان مردم هستند 

حمايت كرده ايم.
 اين نماين��ده مجلس تصريح ك��رد: همانطور 
كه مي داني��م امروز مس��كن بازار نابس��اماني 
دارد كه يكي از داليل آن نوس��ان قيمت فوالد 
در بازار اس��ت، بنابراين ب��ا ورود كامل فوالد به 
بورس كاال عالوه بر كن��ار رفتن بخش كاذب و 
هيجاني قيمت ها، كار دستگاه هاي نظارتي نيز 
هدفمند مي شود چراكه اين دستگاه ها به جاي 
سركش��ي به كل بازارهاي كشور اگر به رديابي 
محصول خارج ش��ده از ب��ورس و تزريق آن به 
بخش توليد نظارت كنند، تقريبا همه مشكالت 
بازار و تالطم قيمتي مرتفع مي ش��ود. اين عضو 
كميس��يون عمران مجلس در بخش ديگري از 
گفته هاي خود به جلس��ه كميسيون صنايع و 
عمران مجلس با وزير صمت اشاره كرد و افزود: 
پيش��نهاد ما به وزير صمت عرض��ه همه فوالد 
توليدي در بورس كاال بود كه ديگر محصول با 
قيمت گران به دست مصرف كننده نرسد كه به 
 نظر مي رسد با نگاه مثبت وزير اين اقدام در حال

 جريان است.
براس��اس اين گ��زارش، ب��ه تازگ��ي عليرضا 
رزم حس��يني وزير صنعت، معدن و تجارت به 
صراحت اعالم كرد ك��ه وزارت صمت به دنبال 
قيمت گذاري دس��توري فوالد ي��ا هر محصول 
ديگري نيس��ت بلكه مدافع توليد و شفافيت به 
كمك بورس كاالس��ت. به گفته رزم حس��يني 
ب��ورس كاال آمده اس��ت تا ش��فافيت و رقابت 
ايجاد كند و هم��ه كاالها در آن معامله ش��ود 
كه وزارت صمت نيز به دنب��ال تقويت توليد و 

بورس كاالست.

قاليباف: با برخورد قضايي
در بورس مخالفم

محمدباقر قاليب��اف، رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي در خصوص مسائل حوزه بازار سرمايه 
گفت: ما اليحه دو فوريتي را دقيقا براي افزايش 
س��رمايه از محل سود سهام بدون حق تقدم در 
دس��تور قرار داده ايم، البته اينك��ه در بورس با 
كس��اني كه درست كار خود را انجام نمي دهند 
برخورد قضايي صورت گيرد، مخالف هس��تم و 
بورس هم بايد به وظايف نظارتي خود بپردازد. 
رييس س��ازمان بورس در جلس��ات متعدد در 
مجلس حضور پيدا كرده و گفت ما قانون داريم 
و ب��ه تناس��ب متخلفين بايد جريمه ش��وند يا 
محدوديتي براي آنها ايجاد شود. وي يادآور شد: 
ما در ۶ ماه گذش��ته به طور دقيق در اين حوزه 
نظارت ميداني داشتيم و با دستگاه هاي اجرايي 
و وزرا، هم خودم و هم كميس��يون ها و س��اير 
نمايندگان جلساتي را برگزار كرديم، بسياري 
از نمايندگان سابقه فعاليت هاي اجرايي از جمله 
استانداري ها، معاون وزرا و مديريت شركت هاي 
ب��زرگ را دارن��د از اي��ن رو با ش��ناخت دقيق 
خالء ه��اي موجود را به دس��تورالعمل و قانون 
تبديل خواهند كرد. رييس نه��اد قانونگذاري 
با اش��اره به نظارت تخصصي مجلس در حوزه 
بورس افزود: كميس��يون ها نيز نظارت ميداني 
داشتند، نواب و بنده به بررسي ابعاد اين حوزه 
پرداختيم. وي در بخش ديگري از سخنانش با 
اش��اره به اقدامات انجام گرفته از سوي مجلس 
يازدهم در حوزه مردمي س��ازي بي��ان كرد: با 
برگزاري جلسات با شركت هاي حقوقي بورس 
به بح��ث و تب��ادل نظر پرداختي��م، همچنين 
به منظور اطالع از نظر س��هامداران حقيقي با 
جمعيتي بالغ بر يكص��د نفر از آنها و كارگزاران 
بورسي جلسه برگزار و نظرات آنها را اخذ كرديم، 
چ��را كه براي هر تصميمي باي��د نظرات آنها را 
مي گرفتيم. اگر به موضوع بورس ورود كرديم، 
ابتدا نظارت انجام گرفت و مشكالت احصا شد 
و خواسته مسووالن بورسي مبني بر اينكه اين 
مشكالت مي تواند با قانون رفع شود، در دستور 
كار قرار گرفت. قاليباف ب��ا بيان اينكه ما ميان 
صحن و كميسيون، اصالت را به كميسيون هاي 
تخصصي داديم، اضافه كرد: در كميسيون ها ما 
مي توانيم نظارت كرده و در صورت نياز به قانون 

كار كارشناسي انجام دهيم.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را طي هفته گذشته بررسي مي كند

سامانه هاي جديد بورس تحول بنيادي در نظام  بنگاه  داري

ناكامي  بورس در صعود

حس��ين فهيمي، مديرعامل شركت س��پرده گذاري 
مركزي با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد هوشمند و 
دولت الكترونيك گفت: در راستاي اقتصاد هوشمند، 
وعده هايي به سهامداران بورس��ي داده بوديم كه بعد 
از راه اندازي سامانه شناسايي هوشمند و الكترونيكي 
سجام، بقيه خدمات هم به صورت الكترونيكي در اختيار 
هموطنان ق��رار گيرد، اخيرا به وعده هايمان عمل و از 
۲ سامانه ديگر رونمايي كرده ايم. وي افزود: با توجه به 
اينكه مدت ها انتظار سامانه اي به منظور برگزاري آنالين 
مجامع بورسي و فرابورسي شكل گرفته و مباني قانوني 
فراهم بود، اين سامانه راه اندازي و بهره برداري عملياتي 
آن انجام شد. فهيمي اظهار داشت: پس از سهميه بندي 
عرضه هاي اوليه و فروش سهام عدالت حدود ۵۰ ميليون 
نفر عضو باشگاه سهامداران ما شدند كه امكان گردهم 
آوري همه اين اف��راد به صورت فيزيك��ي در مجامع 
شركت ها به نوعي دشوار يا غير قابل انجام بود بنابراين 
بايد شرايط حضور الكترونيكي براي حق راي و نظارت 

آنها بر شركت هاي مد نظر فراهم مي شد.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي توضيح داد: 
سامانه مجمع الكترونيكي عالوه بر اينكه امكان حضور 
الكترونيكي سهامداران را فراهم مي كند، اجازه نظارت بر 
عملكرد شركت را به آنها مي دهد كه اين اتفاق را مي توان 
تغيير شيوه بنگاه داري پس از يك قرن در كشور عنوان 
كرد. فهيمي تصريح كرد: مديران بورسي بايد بدانند كه 
از اين پس از طريق الكترونيك در معرض ديد ميليون ها 
سهامدار هستند پس بايد صورت مالي شركت و فعاليت 
اقتصادي جاري خود را مرتب به سهامداران ارايه دهند. 

وي در عين حال با تاكيد بر اينكه سهامداران نبايد نگران 
اختيارات خود باشند، بيان كرد: همه تالش ما بر اين 
بوده تا با ارايه اين سامانه حق هيچ سهامداري در نظارت 
بر عملكرد شركت، تاييد يا رد صورت هاي مالي، حق 

راي و انتخاب مدير شركت ها تضييع نشود.

    برگزاري مجمع الكترونيكي
 ۵ شركت سرمايه گذاري استاني در آينده نزديك 
فهيمي اف��زود: اي��ن اقدام ي��ك تحول بني��ادي در 
ش��ركت هاي بورس��ي و نظام بنگاه داري ما است كه 
رييس جمهور هم بهره ب��رداري از آن را آغاز كرده و به 
زودي حدود ۵ شركت سرمايه گذاري استاني با كمك 
اين پلتفرم مجمع ش��ان را برگزار مي كنند. وي درباره 
سامانه جامع توزيع س��ود هم بيان كرد: خواسته هاي 
به حق و بجا س��هامداران اين بود كه وقتي س��هامدار 
تعدادي شركت هس��تند عايدي آنها كه وجه )سود( 
است را بدون مراجعه حضوري به مركز خاصي دريافت 
كنند، اين س��امانه نيز براي پاسخگويي به اين انتظار 
طراحي و ساخته شده است؛ بنابراين افرادي كه عالوه 
بر داشتن اوراق با درآمد ثابت در شركت هاي بورسي و 
فرابورسي س��هامدار هستند، سود سهامشان را بدون 
مراجعه به جايي تنها با درج شماره حسابشان در اين 
سامانه دريافت مي كنند. فهيمي خاطرنشان كرد: نكته 
حائز اهميت، همراهي شركت هاي بورسي و فرابورسي 
در اين باره اس��ت و اميدواريم الزام قانوني فراهم شود 
تا هيچ يك از شركت ها اجازه توزيع سود خارج از اين 
سامانه را نداشته باشند تا س��هامداران بتوانند از يك 

سامانه متمركز تمامي س��ودهاي استحقاقي خود را 
دريافت كنند و اگر نتوانستند سودشان را دريافت كنند 

سامانه اي براي پيگيري آنها وجود داشته باشد.

  ادامه فروش سهام عدالت 
متناسب با شرايط بازار 

مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه چه زماني فروش سهام عدالت 
از سر گرفته مي ش��ود، بيان كرد: فروش سهام عدالت 
متوقف نشده و به صورت خرد و بلوكي ادامه دارد اما افراد 
متناسب با شرايط بازار مي توانند اين اقدام را انجام دهند؛ 
چرا كه دارايي سهام عدالت قابل توجه است و به جرات 
مي توان گفت بازار خرد ۳۶ ش��ركت موجود در سهام 
عدالت در دس��ت مشمولين اين سهام است كه ممكن 
است بازار را تحت تاثير قرار دهد. وي افزود: توصيه موكد 
ما به سهامداراني كه شيوه مستقيم اداره سهام عدالت را 
انتخاب كرده اند اين است كه در زمان تصميم به فروش 
نگاهي به كليت بازار داشته باشند، زماني كه روند بازار 
نزولي است اگر اقدام به فروش كنند قطعا موجب افت 
مجدد قيمت ها، تشكيل صف هاي فروش و دير تر فروخته 
شدن سهمشان مي شوند. فهيمي ادامه داد: سهام عدالت 
در يك بره��ه زماني از طريق عرضه تبديل به يك ركن 
تنظيم بازار شد و عطش صف هاي خريد را از بين برد و 
به نوعي نياز سهامداران را تعميم بخشيد، اما در يك بازه 
زماني با فروش هاي س��نگين رويه بازار را تغيير داد، در 
صورتي كه در چنين زماني باي��د از صف فروش خارج 
ش��د. وي همچنين گفت: تاكنون حدود ۲۵۰ هزار نفر 

س��فارش فروش خود را لغو كردند؛ يعني رقمي معادل 
۷۰۰ ميليارد تومان جمع اين ميزان لغو سفارش ها بوده 
كه كمك ش��اياني به روند معامالت داش��ته است، اين 
موضوع نشان مي دهد كه سهامداران سهام عدالت نيز 
با هوشمندي اقدام به معامله مي كنند و اگر شرايط بازار 
مهيا نباشد اقدام به فروش نمي كنند.مديرعامل شركت 
سپرده گذاري مركزي با اشاره به اينكه همه كارگزاري ها 
موظفند امكان لغو س��فارش را براي سهامداران ايجاد 
كنند، بيان ك��رد: بيش از ۱۰۰ ش��ركت كارگزاري در 
كشور وجود دارد كه سهامداران با تحقيق درباره هر كدام 
مي توانند به عضويت آنها در آيند. وي ادامه داد: امكان لغو 
سفارش، تصميم نهايي را در اختيار سهامدار مي گذارد. 
اين دكمه لغو جزو ضروريات است و اگر كارگزاري اين 
امكان را ايجاد نكند س��هامداران با مركز تماس سهام 
عدالت )شماره ۱۵۶۹( ارتباط برقرار كنند و اطالع دهند 
تا پيگيري هاي الزم انجام شود. فهيمي همچنين با بيان 
اينكه هيچ بانكي اجازه نگهداري وجه حاصل از فروش 
سهام عدالت را ندارد، خاطرنشان كرد: سفارش فروش 
سهامداران ثبت شده و در صورت فروش هيچ بانكي اجازه 
نگهداري وجه را ندارد و بايد به سهامدار بپردازد؛ البته 
سفارش هاي انباشته هم داريم كه هنوز به فروش نرفته 
و در اين باره تعهد اصلي ما به حفظ تعادل بازار، حفاظت 
از دارايي هاي مشمولين و تابعي از شرايط بازار است. وي 
در پايان افزود: كارگزاران بر اس��اس ميزان كشش بازار 
مي توانند عرضه انجام دهند و با توجه به رعايت ضرورت 
تعادل معامالت را دنبال كنند، اما به محض فروخته شدن 
منابع حاصل از آن بايد به حساب سهامداران واريز شود.



گروه راه و شهرسازي|
سهم و نقش ش��هرداري ها در بودجه س��ال آتي كشور 
چيست؟ همچون سال هاي گذش��ته، دولت در اليحه 
پيشنهادي بودجه ساالنه، رديف هايي را براي تخصيص 
منابع به ش��هرداري ها در نظر گرفته اس��ت. در بودجه 
سال 1400 اما افزون بر رديف هاي تخصيصي، رديفي 
تازه براي درآمد پايدار شهرداري ها در نظر گرفته شده 
و آن تخصيص 50 درصد از درآمدهاي ناشي از ماليات 
از خانه هاي خالي به شهرداري هايي است كه اين دسته 
از خانه ها را شناسايي مي كنند. به گزارش »تعادل«، از 
ابتداي آغاز به كار مجلس يازدهم تا كنون، اصالح قانون 
ماليات از خانه هاي خالي در دستور كار اين مجلس بوده 
است اما تا كنون به رغم دو بار رفع ايرادات شوراي نگهبان، 
هنوز اي��ن قانون در مجلس معطل مانده اس��ت. قانون 
اخذ ماليات از خانه هاي خال��ي در جريان اصالح قانون 
ماليات هاي مستقيم در سال ۹4 در دستور كار مجلس 
قرار گرفت و پس از تصويب از سال ۹5 الزم االجرا بود. بر 
اساس اصالحيه يادشده، وزارت راه و شهرسازي مكلف 
به تهيه سامانه اسكان و امالك براي شناسايي خانه هاي 
خالي شد. مساله اي كه تا تابستان گذشته بالتكليف مانده 
بود و هم اينك نيز كامل و اجرايي نيست. اين سامانه بر 
اس��اس ديتاها و اطالعاتي كه در آن قرار داده ش��ده، به 
شناسايي خانه هاي خالي از سكنه مي پردازد و بر اساس 
ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، از واحدهاي 
مسكوني با بيش از 150 متر، در صورت بيش از يك سال 
خالي بودن، ۲0 درصد ماليات بر اجاره دريافت مي شود. با 
اين حال، نمايندگان مجلس طرح اصالح موادي از قانون 
ماليات هاي مستقيم موسوم به اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي را در 15 مرداد س��ال ج��اري در مجلس تصويب 
كردند، اما در تاريخ ۲۲ مرداد ماه، شوراي نگهبان، 6 مورد 
مغايرت با قانون اساسي، 5 مغايرت با موازين شرعي و 10 
مورد ابهام به اين مصوبه وارد كرده و از مجلس خواست، 
اين موارد ۲1 گانه را اصالح كند. پس از رفع اين ايرادات 
نيز، بار ديگر شوراي نگهبان در تاريخ 11 آبان سال جاري 
از مجلس درخواست كرد تا برخي ايرادات ديگر را نيز رفع 
كند. بر اساس اصالحيه مجلس يازدهم به قانون ماليات 
از خانه هاي خالي، در س��ال اول، معادل 6 برابر ماليات 
متعلقه؛ در س��ال دوم، معادل 1۲ برابر ماليات متعلقه؛ 
و در سال سوم به بعد،  معادل 1۸ برابر ماليات متعلقه از 

خانه هاي خالي ماليات اخذ خواهد شد.

    ورود شهرداري ها به شناسايي خانه هاي خالي 
در بند »ف« تبصره 6 اليحه بودجه سال آينده آمده 
است كه س��ازمان امور مالياتي كشور موظف است با 
همكاري شهرداري هاي سراسر كش��ور، واحدهاي 
مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت 
بيش از يكصد ه��زار نفر جمعيت در س��ال ها ۹۷ تا 
1400 را شناسايي و ماليات متعلقه قانون ماليات هاي 
مستقيم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، 
اخذ كنند. همچنين در اين بند تاكيد شده است كه 
معافيت هاي مالياتي در محاسبه ماليات موضوع اين 
حكم در نظر گرفته نمي شود و 50 درصد از درآمدهاي 
حاصل از اين ماليات به حس��اب درآمد عمومي نزد 
خزانه داري كل كشور و 50 درصد باقي مانده به عنوان 
سهم ش��هرداري ها به حساب ش��هرداري  شهرهاي 
محل اخذ ماليات واريز مي شود. در اين بند آمده است 
كه سازمان امور مالياتي كش��ور، وزارتخانه هاي راه و 
شهرسازي و نيرو و ديگر وزاتخانه هاي ذي ربط مكلفند 
كليه اطالعات الزم جهت شناسايي خانه هاي خالي از 
سكنه را در اختيار ش��هرداري هاي كشور قرار دهند 
كه آيين نامه اجرايي ظرف دو ماه توسط دستگاه هاي 

مربوطه تهيه و بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

  سهم شهرداري ها از وام هاي خارجي
به گزارش ايسنا، در بند »د« تبصره سه اليحه بودجه 1400 
آمده دولت مجاز است در صورت تامين 15 درصد سهم 
دستگاه ها توسط ش��هرداري ها و دستگاه هاي ذي ربط و 
تعهد به بازپرداخت اصل و س��ود توسط همان دستگاه، 
حداقل ۲ ميليارد دالر از تس��هيالت مالي خارجي براي 
ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرح هاي 
كاهش آلودگ��ي هوا، اختصاص ده��د همچنين دولت 
موظف است با رعايت قانون حمايت از سامانه هاي حمل و 
نقل ريلي شهري و حومه نسبت به تضمين اصل و سود اين 
تسهيالت اقدام كند. همچنين در بند »ب« تبصره چهار، 
اليحه پيشنهادي بودجه 1400 كشور آمده است كه به 
بانك هاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 
1400 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيالت 
ارزي-ريالي به س��رمايه گذاران بخش هاي خصوصي و 
شهرداري ها براي طرح هاي توسعه اي و انواع مختلف حمل 
ونقل درون و برون شهري با معرفي وزارت كشور با تضمين 
سازمان امور ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال 
اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان 
يا استهالك اصل سرمايه يا سود آن اقدام كنند. براساس 
اليحه بودجه 1400 در بند »د« تبصره 5 آمده است كه 
شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تاييد 
وزارت كشور تا سقف ۸ هزار ميليارد تومان اوراق مالي_ 
اسالمي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط 
همان شهرداري ها منتشر كنند كه حداقل 50 درصد از 
سقف اوراق به طرح هاي قطار شهري و حمل ونقل شهري 
تعلق مي گيرد و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 
براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل ونقل شهري به 
نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداري ها است كه 
تضمين 50 درصد دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه 
خواهد بود و اين در حالي اس��ت كه شهرداري ها مجازند 
با تضمين 100 درصد اصل و س��ود اوراق منتشره براي 
طرح هاي قطار شهري و حمل ونقل شهري با هماهنگي 

وزارت كشور اقدام كنند.

     معافيت ۳   وزارتخانه از پرداخت عوارض 
همچني��ن در اليح��ه بودج��ه تاكيد ش��ده اس��ت كه 

وزارتخانه ه��اي آم��وزش و پرورش، عل��وم و تحقيقات، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي هنگام تخريب و 
بازسازي امالك خود از پرداخت عوارض شهرداري معاف 

هستند .

      بهسازي حاشيه شهرها و بافت فرسوده
همچنين در بند »ز« تبصره هش��ت آمده است كه براي 
ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي و عشايري، بهسازي 
محيط اس��كان حاشيه ش��هرها و بافت فرسوده، تامين 
زيرساخت و بناي خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، 
كتابخانه، روش��نايي محيط، پايگاه بس��يج، پاسگاه در 
مناطق خارج از حريم ش��هرها و روستاها، شهرداري ها و 
دهياري ها موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين 
مناطق از محل عوارض قانون بند ب ماده 6 قانون برنامه 
ششم توسعه، صرف بهسازي مناطق فوق در همان استان 
كند. همچنين در بندهاي تبصره 14 كه مربوط به اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها است نيز آمده است كه عوارض 
شهرداري ها و دهياري ها از فروش حامل هاي انرژي پس 
از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت 
كشور واريز شود تا به شهرداري و دهياري ها پرداخت شود. 
بر اساس اين گزارش، همچنين در جدول شماره يك اعتبار 
طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي 
براي س��ال 1400 نيز عنواني تحت »كمك به توسعه و 
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي« با محوريت كمك به 
سازمان شهرداري ها كه روند آن از سال ۹1 آغاز شده براي 
س��ال 1400، 500 ميليارد تومان برآورد مالي شده تا در 
سه موضوع از رده خاج كردن خودروهاي فرسوده، خريد و 
نوسازي اتوبوس و ميني بوس و خريد خودروهاي عمومي 
كوچك صرف ش��ود كه در اين جدول همچنين احداث 
قطار حومه اي كالنشهر تهران به شهرهاي جديد هشتگرد 
و پرديس نيز مورد توجه قرارگرفته كه 50 ميليارد تومان 
اعتبار پيش بيني شده است. همچنين در جدول فهرست 
طرح و پروژه هاي مشاركت عمومي-خصوصي موضوع 
كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي با اتكا 
به اتوبوس برقي مورد توجه قرار گرفته كه براي اين رديف 

50 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.
 در رديف طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي دستگاه هاي 

اجرايي به مساله اتصال شهر اسالمشهر به متروي تهران 
كه از سال ۹1 اين برنامه شروع شده نيز توجه شده و براي 
سال آينده، بيش از 41 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني 

شده است. 
به گزارش ايس��نا، براي احداث قطار حومه اي كالنشهر 
تهران به ش��هر جديد پرند با محوريت شهرداري تهران، 
نيز ۲50 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده است. 
همچنين در جدول فهرست طرح ها و پروژه هاي مشاركت 
عمومي-خصوصي، مساله تامين 105 واگن براي متروي 
تهران ب��ا موضوع تكميل تامين و تهيه تجهيزات و واگن 
قطار شهري )105 دستگاه واگن( با محوريت شهر تهران 
و عنوان دستگاه اجرايي سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
نيز مورد توجه قرار گرفته كه براي س��ال 1400، برآورد 
مالي تامين اين واگن ها ۲0 ميليارد تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

    ماليات ٩٠٠  ميليارد توماني 
خانه هاي خالي و لوكس

در اين حال، دولت در اليحه بودجه سال آينده پيش بيني 
ك��رده از خانه هاي الكچ��ري ۷0۷ ميليارد توم��ان و از 

خانه هاي خالي ۲00 ميليارد تومان ماليات دريافت كند.
به گزارش ايرنا، بر پايه جدول شماره 5 اليحه بودجه 1400 
كه مربوط به جدول درآمدهاي دولت است، دولت از محل 
ماليات بر خانه هاي لوكس و گران قيمت در مجموع ۷0۷ 
ميليارد تومان درآمد خواهد داشت. دولت در اليحه بودجه 
امس��ال پيش بيني كرده است كه ۲00 ميليارد تومان از 
محل ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه درآمد كسب كند.

تعويق در راه اندازي و بهره برداري از سامانه امالك و اسكان 
باعث شد كه درآمد دولت در سال ٩٩ از محل اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي محقق نشود. در اين حال، طي ماه هاي 
گذشته، همزمان با جمع آوري اطالعات مسكني خانوارها 
و مالكان حقيقي و حقوقي براي تكميل سامانه تاكنون 
بيش از ۲ ميليون و ۷00 هزار خانه متعلق به مالكاني كه 
بيش از يك واحد مسكوني دارند كه ظن »خالي بودن« 
درباره آنها مي رود، شناسايي شد. ارقام اليحه بودجه امسال 
نشان مي دهد پس از وقفه 5 ساله، سرانجام قانون ماليات 

بر خانه هاي خالي، رنگ اجرايي شدن به خود مي بيند.
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هشدار نسبت به ورود فاضالب 
مسكن مهر به سد ماملو

ريي��س اداره حفاظت محيط زيس��ت شهرس��تان 
پرديس با اشاره به معضل فاضالب شهرستان پرديس 
گفت: بخشي از فاضالب انس��اني اين شهرستان وارد 
رودخانه جاجرود و حوضه آبريز سد ماملو مي شود كه 
تامين كننده بخش عمده اي از آب شيرين كالن شهر 
تهران است البته اقداماتي براي رفع اين مشكل در حال 
انجام است. عزيز ميكاييلي در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه شبكه ها و تصفيه خانه هاي فاضالب شهرستان 
پرديس هنوز تكميل نشده اند و به بهره برداري كامل 
نرس��يده اند، اظهارك��رد: ۳0 ت��ا 40 درصد فاضالب 
شهرس��تان پرديس تصفيه مي ش��ود و مابقي آن كه 
عمدتا مربوط به مس��كن هاي مهر است وارد رودخانه 
جاجرود و حوضه آبريز سد ماملو مي شود و در نهايت 
پش��ت تاج اين س��د - كه تامين كننده بخش عمده 
آب شرب كالن ش��هر تهران است - جمع مي شود كه 
مي تواند تبعات جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد. 
وي ادامه داد: عمدتا فاضالب هاي فازهاي مس��كوني 
۸، 11، 5 و بخش هاي��ي از ف��از ۳، ۲ و 1 وارد رودخانه 
جاجرود و حوضه آبريز سد ماملو مي شوند چراكه چنين 
زيرساخت هايي درطرح هاي اوليه پيش بيني نمي شوند 
يا پاسخگوي رشد فزاينده ساخت و سازهايي نيست 
كه در آينده صورت مي گي��رد در حالي كه در برنامه و 
مطالعات شهرس��ازي بايد تمام اين موارد مد نظر قرار 
گيرند. ميكاييلي اضافه كرد: اداره محيط زيست استان 
تهران و ش��ركت آب و فاضالب استان تهران در تالش 
براي مرتفع كردن مشكالت آلودگي فاضالب انساني 
تمام مسكن هاي مهر اين شهرستان هستند تا ديگر 
تهديدي از سوي اين شهرستان متوجه محيط زيست 
و حوضه آبريز س��د ماملو نباشد. رييس اداره حفاظت 
محيط زيس��ت شهرستان پرديس با اش��اره به اينكه 
اين شهرستان نوپا اس��ت و عمر آن به 15 تا 16 سال 
مي رسد، گفت: راه اندازي فاضالب شهرستان پرديس 
از س��ال ۸۹ و ۹0 در دس��تور كار قرار گرفت. در واقع 
زماني كه شهرستان پرديس ايجاد شد زيرساخت هاي 
آن فراهم نشده بود و اين مساله تبعات زيست محيطي 
جبران ناپذيري را براي منطقه و اين شهرستان داشته 
است. وي ادامه داد: شهرستان پرديس در حوضه آبريز 
سد ماملو كه تامين كننده بخش عمده اي از آب شرب 
كالن ش��هر تهران اس��ت قرار دارد و حساسيت باالي 
محيط زيستي و ايمني متوجه اين حوضه است. سازمان 
حفاظت محيط زيست و اداره محيط زيست شهرستان 
پرديس از سال ۹5 و ۹6 به طور جدي به موضوع ورود 
فاضالب اين شهرس��تان به حوضه آبريز س��د ماملو و 
س��اماندهي وضعيت فاضالب پرديس ورود كرده و با 
طرح موضوع در مراجع قضايي و اداري اين شهرستان 
يك سري زيرساخت ها از جمله احداث مدول 1 و مدول 
۲ تصفيه خانه فاضالب و فاز ۲ تصفيه خانه فاضالب شهر 
پرديس را در دستور كار قرار داده است. ميكاييلي درباره 
جزييات وضعيت فاضالب شهرستان پرديس توضيح 
داد و گفت: اكن��ون مدول 1 تصفيه خانه فاضالب اين 
شهرستان به بهره برداري رسيده و مدول ۲ آن در حال 
تكميل و با پيشرفت فيزيكي بيش از ۹5 درصد نزديك 
به مرحله بهره برداري است. مجوزهاي زيست محيطي  
فاز ۲ آن كه در انتهاي منطقه »باغ  كمش« است نيز از 
سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل محيط زيست 
استان تهران دريافت شده و كارهاي برگزاري مناقصه، 
تعيين پيمانكار و تجديد كارگاه آن نيز انجام شده است. 
اميدواريم فاز ۲ تصفيه خانه فاضالب اين شهرستان ظرف 
دو تا سه سال آينده نهايي  شود و به بهره برداري برسد تا 
مشكالت فاضالب اين منطقه حل شود. وي ادامه داد: 
مجوزهاي زيست محيطي تصفيه خانه شهرهاي بومهن 
و رودهن نيز كه در حوزه جغرافيايي شهرستان پرديس 
قرار دارند، صادر شده و مرحله تجديد كارگاه و احداث 
سيستم تصفيه خانه فاضالب آنها در دستور كار است. 
مرحله شبكه گذاري آن ۹0 درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته اس��ت. ميكاييلي گفت: اميدواريم در آينده نه 
چندان دور تصفيه خانه هاي فاضالب روستايي و شهري 
شهرستان پرديس به بهره برداري برسد تا ديگر تهديدي 
از ناحيه تخليه فاضالب شهري، روستايي، مسكن هاي 

مهر متوجه حوضه آبريز سد ماملو نباشد.

 تاييد قطع درختان 
بيمارستان مسيح دانشوري

در پي انتش��ار فيلمي در فضاي مجازي مبني بر قطع 
درختان مستقر در حياط بيمارستان مسيح دانشوري 
مدير روابط عمومي ش��هرداري منطقه يك تهران با 
تاييد اين موضوع از بررسي پرونده اين تخلف و جريمه 
بيمارستان خبر داد. محمدرضا پارسيان در گفت وگو با 
ايسنا، با تاييد خبر قطع درختان در حياط بيمارستان 
مسيح دانشوري در پي انتشار فيلمي در فضاي مجازي، 
گفت: چند روز قبل خبري مبني بر قطع درختان در 
حياط بيمارستان مسيح دانش��وري دريافت كرديم 
كه بالفاصله كارشناسان و ماموران شهرداري منطقه 
يك به محل اعالمي اعزام شدند و متاسفانه خبر قطع 
درختان تاييد شد. وي با بيان اينكه بررسي ها نشان داد 
كه حدود ۲0 درخت عمدتا از نوع »عرعر« قطع شده اند 
گفت: مسووالن بيمارستان اعالم كردند كه باتوجه به 
شرايط كرونا و نياز بيمارستان به توسعه؛ اين درختان 
را قطع كرده اند. پارسيان با بيان اينكه در راستاي قطع 
حدود ۲0 درخت، پرونده بيمارستان با موضوع قطع 
درختان به كميسيون ماده ۷ منتقل ش��د، ادامه داد: 
كميسيون ماده ۷ نيز نسبت به تعيين جريمه مبني بر 
كاشت درخت سه برابر بن هاي قطع شده صادر كرد كه 
اين راي به بيمارستان نيز ابالغ شد. وي افزود: مسووالن 
بيمارستان نيز متعهد شدند كه در فصل مناسب نسبت 
به كاشت درختان براساس حكم صادره اقدام مي كنند.

مدير روابط عمومي شهرداري منطقه يك ادامه داد: البته 
پيش از اين نيز تعداد 5 اصله درخت غير مثمر شامل 
عرعر، صنوبر و بيد در اثر عمليات عمراني اين بيمارستان 
قطع شده بود كه از طريق سازمان پارك ها و فضاي سبز 

شهر تهران نيز پيگيري شد.

فاصله قيمت نوسازها با عرف بازار
آپارتمان هاي نوس��از از نظر تعداد معامالت نسبت به 
پنج سال قبل 16 درصد افت كرده كه علت اصلي آن 
به كاه��ش قدرت خريد متقاضي��ان مصرفي مربوط 
مي شود؛ به همين دليل عرضه واحدهاي جديد به بازار 
كمتر شده كه به ش��كل ايجاد فاصله قيمتي بين اين 
گروه از آپارتمان ها با خانه هاي قديمي و ميانسال بروز 
يافته است. به گزارش ايسنا، فقر آپارتمان هاي نوساز، به 
خصوص در مناطق مياني و جنوبي تهران ناشي از ركود 
مسكن، پايين آمدن بازده سرمايه در بخش ساخت و 
ساز و افت قدرت خريد باعث ايجاد فاصله قيمتي بين 
خانه هاي نوساز با خانه هاي قديمي ساز، عرف و ميانگين 
قيمت مناطق مصرفي تهران شده است. تعداد واحدهاي 
در حال ساخت شهر تهران در نيمه نخست سال 1۳۹۹ 
كاهش 14 درصدي نسبت به 6 ماهه ابتداي سال 1۳۹۸ 
و افت ۷6 درصدي نسبت به نيمه نخست سال 1۳۹۲ را 
نشان مي دهد. گزارش آبان ماه 1۳۹۹ بازار مسكن شهر 
تهران نشان مي دهد، معامالت آپارتمان هاي كمتر از 
پنج سال س��اخت ۲ درصد نسبت به مهرماه باال رفته 
كه مي تواند از داليل مختلفي همچون افزايش عرضه، 
كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت هاي پيش��نهادي، 
نگراني از ركود آينده، احتمال اجرايي شدن قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي و محو تورم ماهيانه مسكن طي آبان 
ماه نشأت گرفته باشد. با اين حال افزايش ۲ درصدي 
معامالت واحدهاي نوساز با توجه ريزنوسانات ماهيانه 
نمي تواند رقم قابل مالحظه اي تلقي شود. طي سه هفته 
اخير نرخ هاي كاذب به تدريج از بازار كنار رفته اما كماكان 
ديده مي شود به دليل كمبود فايل هاي مرغوب و نوساز، 
اين نوع از آپارتمان ها بعضا 10 تا ۲0 ميليون تومان باالتر 
از ميانگين قيمت مسكن در مناطق شهر تهران عرضه 
مي شود. به طور مثال در يك آگهي، قيمت هر متر مربع 
از يك آپارتمان نوساز در منطقه 4 محله تهرانپارس 50 
ميليون تومان تعيين شده، در حالي كه متوسط قيمت 
در اين منطقه بر اساس معامالت آبان ماه 1۳۹۹ بالغ بر 
۲۸ ميليون تومان بوده است. در منطقه 1۳ محله تهران 
نو نرخ هر متر از يك واحد 104 متري هفت سال ساخت 
۳6 ميليون تومان اعالم شده، حال آنكه ميانگين قيمت 
مس��كن در منطقه 1۳ بر اساس معامالت آبان ماه ۲۳ 
ميليون تومان بوده است. يك واحد 1۲۸ متري يك سال 
ساخت در فرمانيه متري 55 ميليون تومان تعيين شده 
كه دقيقا با متوسط قيمت منطقه يك برابري مي كند. در 
محله سعادت آباد واقع در منطقه ۲ قيمت يك آپارتمان 
۲00 متري نوساز به طرز عجيبي باالتر از متوسط و عرف 
منطقه تعيين شده؛ به طوري كه نرخ اين آپارتمان 1۲0 
ميليون تومان در هر متر مربع در نظر گرفته ش��ده در 
حالي كه متوسط قيمت در منطقه ۲ متري 44 ميليون 
تومان است. كارشناسان معتقدند با توجه به تغييرات 
ايجاد شده در اندازه هاي اقتصاد ايران، انتظار افت شديد 
قيمت مسكن دور از ذهن است اما احتمال ثبات و ته 
نشين شدن نرخ ها طي دو سه سال آينده وجود دارد. به 
بيان ديگر تورم عمومي افزايش مي يابد اما قيمت مسكن 
ثابت مي ماند كه معناي ديگر آن ثبات قيمت اسمي و 
كاهش قيمت واقعي اس��ت. بنابراين گزارش، مطابق 
اعالم بانك مركزي متوسط قيمت مسكن شهر تهران 
در آبان ماه 1۳۹۹ بالغ بر ۲۷ميليون و 100 هزار تومان 
در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه قبل 1.۸ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 11۸ درصد رشد نشان 
مي دهد. اين كمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از 
ارديبهشت س��ال جاري تاكنون بوده است. معامالت 
نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي 
كاهش يافت. در آبان ماه 1۳۹۹ تعداد 4466 فقره معامله 
مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه در مقايسه با ماه 
قبل 4۸درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

1.۸درصد افزايش پيدا كرد.

 حضور 4   ناظر 
در ساخت و سازهاي استان تهران

رييس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان 
تهران گفت: ب��ا موافقت هيات 5 نفره اس��تان، همه 
س��اختمان هايي كه در اس��تان تهران پروانه ساخت 
مي گيرند، چهار ناظر خواهند داشت. به گزارش مهر، 
سعيد سعيديان با اشاره به اينكه فقط طرح هاي ساخت 
و ساز بيش از دو هزار متر مربع از سال ۹۲ تاكنون چهار 
ناظر ساخت در رشته هاي برق، مكانيك، معماري و سازه 
داشتند، افزود: اصرار كرديم در همه طرح ها حتي با متراژ 
پايين هم بايد چهار ناظر و متخصص در ساخت و ساز 
حضور داشته باشند كه خوشبختانه با آن موافقت شده 
است. وي تاكيد كرد: در ساخت و سازها ضرورت دارد هر 
حوزه توسط ناظر و متخصص رشته هاي مختلف نظارت 
و كنترل شود و سازمان نظام مهندسي وظيفه دارد در 
حوزه رعايت مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل ها بر 
اجراي قانون تاكيد كند. رييس سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران ابراز اميدواري كرد كه با چهار 
ناظر شدن طرح هاي ساخت و ساز شاهد شرايط بهتري 

در عرضه مسكن به شهروندان و بهره برداران باشيم.

سهم متروي كالنشهرها از تسهيالت مالي خارجي مشخص شد

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد

بيمواميدبودجه1400برايشهرداريها

جلوگيري از مسافرت ۱۸۰۰ فرد مبتال به كرونا 

تالش متروي تهران براي مناسب سازي تردد معلوالن

محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي گفت: در جهت 
سالمت مردم و كنترل زنجيره انتقال ويروس كرونا، تاكنون 
از مسافرت حدود 1۸00 نفر كه آزمايش كروناي آنها مثبت 

بوده است، جلوگيري كرده ايم.
به گزارش فارس، اس��المي در حاشيه نشست مشترك 
كميته حمل ونقل و قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا اظهار كرد: در ستاد ملي مبارزه با كرونا، وزارت راه و 
شهرسازي از روز نخست با عزمي جدي به عنوان مسوول 
پ��روژه حمل و نقل تدوين و ابالغ و اج��راي پروتكل هاي 
بهداش��تي را در دس��تور كار خودش قرار داد. وي افزود: 
با توجه به تكاليفي كه س��تاد ملي مبارزه با كرونا به اين 

وزارتخانه ابالغ كرده بود تا همه شريان هاي اصلي، مبادي 
ورودي كشور و كريدورهاي ترانزيتي فعال بمانند؛ اين امر 
از سوي جامعه حمل و نقل اعم از هوايي، دريايي، جاده اي 
و ريلي به نحو شايسته اي انجام شد. اسالمي تاكيد كرد: 
البته در بخش مسافري، به دليل كاهش تقاضاي سفر، اين 
بخش دچار كمبودهايي شد و در نتيجه شركت هاي فعال 
در اين حوزه دچار زيان هايي شدند. وزير راه و شهرسازي 
با يادآوري بسته حمايتي  ۳ هزار و 500 ميليارد توماني كه 
س��تاد ملي كرونا به صنعت حمل ونقل كشور اختصاص 
داده بود، بيان كرد: اكنون 60 درصد اين مبلغ را شركت ها 
دريافت كردند و پرداخت بقيه نيز در جريان اس��ت. وي 

گفت: به رانندگان حمل ونقل مس��افري بين شهري نيز 
تسهيالت 6 ميليون توماني براي هر نفر اختصاص داده 
شده است تا كاستي ها و ضررهايي كه در نتيجه كرونا به 
آنها وارد شد، جبران شود. اسالمي عنوان كرد: بحث ديگر 
مربوط به قطع حضور اجباري مراجعان به ادارات بود كه با 
اهتمام ويژه رييس جمهوري مطرح شد و اكنون در وزارت 
راه و شهرسازي در حال اجرا است. در حال حاضر در اين 
وزارتخانه حدود ۸۲ درصد از فعاليت ها الكترونيكي شده اند. 
 وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: ت��ا هفته آينده نظام 
مديريت الكترونيك در اين وزارتخانه تكميل شده و به 100 
درصد خواهد رسيد و ديگر نيازي به مراجعه حضوري مردم 

وجود نخواهد داشت. وي گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، سامانه اي از افرادي كه تست PCR )كرونا( 
آنها مثبت است در وزارت راه و شهرسازي ايجاد شده و همه 
حوزه هاي جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي تمامي تالش شان 
را در اين زمينه به نحو شايس��ته آغاز كرده اند. اس��المي 
تاكيد كرد: در جهت سالمت مردم و كنترل زنجيره انتقال 
ويروس، در اين مدت كوتاه از مسافرت حدود 1۸00 نفر 
كه تست كروناي آنها مثبت بوده است، جلوگيري كرديم. 
وي افزود: تمهيداتي به منظور جلوگيري از سوار شدن افراد 
با تست كرونا مثبت به اتوبوس ها در بين راه ها نيز در نظر 

گرفته شده است.

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
مناسب سازي بسياري از ايستگاه هاي خطوط هفتگانه 
متروي تهران و حومه از جمله نصب و راه اندازي آسانسور، 
رمپ ويژه معلوالن خبر داد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل شركت بهره بر داري متروي تهران و حومه 
فرنوش نوبخت ضمن گراميداشت روز جهاني معلوالن و 
تاكيد بر اجراي آيين نامه هاي مناسب سازي محيط براي 
معلوالن توس��ط تمامي س��ازمان هاي اجرايي گفت: در 
راستاي تكريم ارباب رجوع مناسب سازي ايستگاه هاي 
متروي تهران و حومه جهت اس��تفاده معلوالن گرامي را 
در اولويت هاي كاري خود قرار داده ايم چرا كه خدمت به 
قشر معلول جامعه وظيفه ذاتي و انساني ما است و تالش 
كرده ايم تا هر ساله گامي در جهت بهبود شرايط اين افراد 
هنگام استفاده از مترو برداريم. طبق برنامه ريزي هاي انجام 

شده اميدواريم تا پايان سال 1400 شاهد مناسب سازي 
بيش از ۹0 درصد ايس��تگاه هاي مت��روي تهران و حومه 
باش��يم. وي با بيان اينكه روز جهان��ي معلوالن، فرصتي 
اس��ت براي توجه به نيازها و توانايي هاي اقشار توان ياب 
گفت: ما در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با 
تشكيل كارگروهي متشكل از معاونت مهندسي، مديريت 
ايمني و مهندسي عمليات، مديريت بازرسي، مديريت 
روابط عمومي، نمايندگان شهرداري تهران و نمايندگاني 
از جامعه معلولين در تالش هستيم تا نيازهاي اين قشر از 
جامعه را براي سفري راحت و ايمن در شهر زير زميني مهيا 
كنيم. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
تصريح كرد: در حال حاضر آسانس��ور از ورودي ايستگاه 
تا سكوي مسافري در ايستگاه هاي خط يك: كهريزك، 
حرم مطهرامام خميني )ره(، شاهد- باقرشهر، شهرري، 
جوانمردقصاب، علي آباد، شهيد بخارايي، پايانه جنوب، 

ش��وش، ميدان محمديه، خيام، سعدي، شهداي هفتم 
تير، شهيد مفتح، شهيد بهشتي، ميرداماد، دكتر شريعتي 
و قلهك، در خط دو ايستگاه هاي طرشت، دانشگاه شريف، 
شادمان، ميدان حر، امام خميني )ره(، امام حسين، شهيد 
مدني، جانبازان، سرسبز، دانشگاه علم و صنعت، شهيد 
باقري، تهرانپارس و در خط 5 ايستگاه هاي تهران )صادقيه(، 
ارم سبز، ورزشگاه آزادي، چيتگر، ايران خودرو، وردآورد، 
گرمدره، اتمسفر، كرج، محمدشهر، گلشهر و در خط هفت 
ايستگاه بسيج به منظور اس��تفاده افراد داراي معلوليت 
نصب شده و به جز نصب آسانسور در تعدادي از ايستگاه ها، 
اقدامات فراوان ديگري براي تسهيل عبور و مرور معلوالن 
در خطوط هفتگانه مترو اجرا ش��ده است. نوبخت گفت: 
يكي از اين اقدامات مناسب سازي فراهم شدن امكان رفت 
و آمد با صندلي چرخدار در تمامي گيت هاي آسانسوري 

ايستگاه هاي خط ۲ مترو است.

علي محمدي 
مديرعامل شركت فوالد خوزستان 

مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن 

عزيز سفر كرده آمرزش الهي و براي همه بازماندگان 
داغدار بقائي  با عزت مسئلت مي نمايم. 

اناهلل و انا اليه راجعون 

 معاون محترم وزير 
و رييس هيأت عامل ايميدرو 
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كشورها براي مقابله با تهديدات رو به گسترش سايبري 
و همچنين كسب فرصت هاي گس��ترده و جلوگيري از 
عقب ماندگي سايبري، نيازمند راهبرد سايبري جامع و 
كارآمدي مطابق با ماهيت خاص و پوياي فضاي س��ايبر 
هستند. بدين منظور كش��ورهاي توسعه يافته سايبري 
طي چند سال گذشته حداقل يك يا چند راهبرد سايبري 
داشته اند. طبق تجارب كشورهاي موفق، توسعه دانش 
سايبري را مي توان راهبردي موثر براي قوي شدن در حوزه 
امنيت سايبري كشور و حكمراني فضاي مجازي دانست. 
در راهبرد سايبري كارآمد بايد بر تحقيق و تفحص سايبري 
تمركز كرد و با سرمايه گذاري گسترده در تمامي حوزه ها و 
بخش هايي كه مي توانند به گسترش دانش سايبري كمك 
كنند، ظرفيت علمي سايبري كشور را گسترش داد. يكي 
از مهم ترين راهبردها براي قوي شدن در فضاي سايبري، 
توسعه دانش س��ايبري اس��ت. به تعبيري ديگر دانش 
سايبري عين قدرت است. به همين دليل، سال هاست بين 
كشورها رقابت بسيار گسترده اي در حوزه دانش و قدرت 
سايبري وجود دارد؛ چون آنان به خوبي مي دانند كه آنچه 
در آينده سلسله مراتب قدرت جهاني را شكل خواهد داد، 
قدرت سايبري برآمده از دانش سايبري است. در راستاي 
اين اهميت، كش��ورهاي پيشرفته سرمايه گذاري بسيار 
گس��ترده اي در حوزه س��ايبر انجام كرده اند. براي نمونه 
امريكا به عنوان پيشرفته ترين كشور جهان، حوزه سايبري 
را يكي از اولويت هاي خود قرار داده است. اياالت متحده 
امريكا به عنوان پيشگام ترين كشور دنيا در حوزه سايبري، 
در كنار ساير كشورهاي عضو ناتو، داراي حداقل دو يا سه 
راهبرد هستند كه عملياتي نيز شده است. اياالت متحده 
امريكا كم و بيش از دهه 1970 ميالدي ضمن فهم اهميت 
فضاي س��ايبر، داراي برنامه و سياست هاي مشخص در 
حوزه سايبر و امنيت فضاي س��ايبري بوده است. در اين 
راستا و بر اساس تجربه ساير كشورهاي سايبري مي توان 
گفت سرمايه گذاري در حوزه دانش سايبري حداقل چند 
محور مشخص دارد. در اين زمينه، قدم اول، ارايه دروس 
مقدماتي سايبري در مدارس ابتدايي تا دبيرستان يا همان 
مقاطع قبل از دانشگاه است. هدف از اين كار، آماده كردن 
نسل جديد براي آشنايي عميق تر با فضاي سايبر و در نهايت 
عالقه مند كردن آنها و ش��ناخت استعدادهاي سايبري 
براي سرمايه گذاري و آينده سازي است. مرحله دوم ايجاد 
رشته هايي در دانشگاه ها براي جذب استعدادهاي سايبري 
و تبديل آنها به نخبگاني است كه در آينده مي تواند تأمين 
كننده قدرت و امنيت سايبري كشور باشند. قدم ديگر در 
اين زمينه، داشتن پژوهشكده هاي سايبري است كه در 
آن اساتيد، نخبگان و كارشناسان با حمايت دولت و بخش 
خصوصي، تحقيق و تفحص را در اولويت قرار دهند. نقش 
برجسته پژوهش��كده ها و مراكز سايبري اين است كه به 
عنوان حلقه رابط بين دولت و بخش خصوصي، دانشگاه ها 
و بخش صنعت و حتي بين مردم و دولت عمل كرده و دانش 

سايبري را به قدرت عيني سايبري تبديل كنند.

  راهبرد آلمان 
براي تنظيم گري شبكه هاي اجتماعي خارجي

اعمال قوانين سختگيرانه بر شبكه هاي اجتماعي خارجي 
در آلمان باعث ش��ده است كه شركت هاي بزرگ فناوري 
ارتباطات و ارتباطات، قوانين محلي آلمان را به رسميت 
بشناسند. آلمان از جمله كشورهايي است كه در مباحث 
حكمراني فضاي مج��ازي و تنظيم گري از كش��ورهاي 
پيشگام در اتحاديه اروپايي است. آلمان داراي جمعيتي 
بيش از 81 ميليون نفر اس��ت و بيش از 87 درصد از مردم 
دسترسي به اينترنت دارند. اين كشور در مباحث حكمراني و 
تنظيم گري فضاي مجازي، در انجام قوانين محلي در فضاي 
مجازي سختگيرانه عمل مي كند و از شركت هاي خارجي 
فعال در فضاي مجازي خواسته كه براساس قوانين محلي 
اقدام به فعاليت داشته باشند. در آلمان سايت هاي پركاربرد 
مانند فيس بوك، گوگل، توييت��ر و غيره از لحاظ حقوقي 

ملزم هستند كه يك دفتر محافظت حقوقي در آلمان داير 
كنند و اين دفتر بايد به طور 24 ساعتي در 365 روز سال 
فعال باش��د. اين اقدام به قربانيان اخبار جعلي و پيام هاي 
نفرت آميز اجازه مي دهد كه با آن رسانه اجتماعي تماس 
بگيرند و با اثبات مورد خواس��تار اقدام الزم بشوند. دولت 
آلمان اعالم كرده است كه برخي از مطالب در فيس بوك 
خالف قوانين محلي اين كشور است و بايد از اين صفحه 
حذف شود اگرچه حذف اين مطالب با قوانين آزادي بيان 
امريكا مغاير اس��ت. اما از اين رو كه اين شركت در فضاي 
مجازي آلمان فعال اس��ت بايد طبق قوانين محلي آلمان 
عمل كند. بر طبق توافق دولت آلمان و فيس بوك، مطالبي 
كه بر طبق قوانين محلي آلمان و به خصوص صحبت هاي 
تنفرآميز، يعني مطالبي كه به صورت تندي از گروهي احراز 
تنفر مي كند طي مدت 24 ساعت حذف مي شود. در واقع 
مردم و ي��ا دولت آلمان اين مطالب را اع��الم كرده و گروه 
ويژه اي در فيس بوك آن را بررس��ي كرده و در صورتي كه 
به عنوان خالف قوانين محلي ديده شود، اين مطالب از اين 
پايگاه حذف خواهد شد. البته فيس بوك پيش از اين اعالم 
كرده بود كه قصد ندارد در جايگاه داوري بنشيند و تمايزي 
ميان خبرهاي اصيل و گزارش هاي جعلي قائل شود، اما 
بس��ياري از متخصصان مي گويند بي طرفي فيس بوك 
مي تواند نتايج مخربي به بار بياورد كه نمونه  نگران كننده اي 
از آن در انتخابات رياست جمهوري امريكا تجربه شد. البته 
عدم رعايت اين قوانين براي فيس بوك جرايم سنگيني را 
به دنبال داشته است؛ به طوري كه دستگاه قضايي فدرال 
آلمان در يك مورد با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه شركت 
فيس بوك را به دليل نقض مقررات شبكه اجرايي و پخش 
يك سخنراني تنفرآميز به دو ميليون يورو جريمه نقدي 
محكوم كرده است. در كشور آلمان، آمازون پايگاه محلي 
به آدرس amazon.de را دارد. در اين پايگاه كه به زبان 
آلماني است، امكان خريد در داخل آلمان و كشورهاي ديگر 
در داخل و خارج اروپا وجود دارد. براي ارسال كاال به خارج از 
كشور آلمان، نظارت ها و مجوز براي صادرات و فرستادن كاال 
بررسي مي شود و اگر كااليي مجوز خروج از آلمان را نداشته 
باشد و يا اجازه ورود كاال به كشور مقصد نباشد، از خريداري 
كردن اين كاال جلوگيري خواهد شد و اين اطالعات از روي 
آدرس گيرنده بررس��ي مي شود. همچنين در صورتي كه 
مالياتي گرفته شود، اين ماليات هنگام خريد از كاربر گرفته 
مي شود و در صورتي كه حق گمرك بايد گرفته شود، اين 

حق گمرك تخمين زده مي شود و از مشتري كسر مي شود 
و در صورتي كه مبلغ واقعي كمتر از مبلغ تخمين ش��ده 
باشد، اين اختالف به مشتري باز مي گردد. در صورتي كه 
اين مقدار بيشتر باشد، هيچ پولي از مشتري كسر نخواهد 
ش��د. همچنين در كشور آلمان، حمايت و پخش مطالب 
مربوط به حزب نازي خالف قانون اس��ت. از اين رو توييتر 
اقدام به سانسور اين مطالب در سايت خود و مسدود كردن 
گروه هاي مرتبط با اين موضوع مي كند. همچنين توييتر 
اعالم كرده ما قادر به كنترل تمام پيام ها نيستيم و اگر موردي 
باشد، در صورت گزارش دادن به اين شركت و پس از بررسي 
اقدام به سانسور مطلب در منطقه با توجه به قوانين محلي و يا 
حذف مطلب خواهد شد. در صورت سانسور محلي، مطلب 
در كشورهاي ديگر قابل رويت است. همچنين از آنجايي 
كه بر اساس قوانين محلي آلمان، فعاليت ها و نشر مطلب 
در مورد حزب نازي خالف قانون محلي كشور آلمان بوده 
و از اين رو اين كشور گوگل را مجبور كرده تا مطالبي را كه 
در اين خصوص در موتور جست وجو خود نشان مي دهد 
را حذف كند. البته اين ش��رايط براي گوگل محلي آلمان 
يعنيgoogle.de فراهم شده است. البته رعايت نكردن 
قوانين محلي آلمان در مواردي، موجب جريمه گوگل شده 
است. در اين باره دفتر حمايت و حفاظت از اطالعات آلمان 
مستقر در شهر هامبورگ اعالم كرد شركت امريكايي گوگل 
را به علت نقض حريم خصوصي افراد به پرداخت بيش از 
145 هزار يورو جريمه محكوم كرده اس��ت. همچنين در 
 اين ب��اره مقامات آلماني اعالم كردن��د، در بين اطالعات 
جمع آوري ش��ده به صورت غير قانوني از س��وي شركت 
گوگل در سال هاي 2008 تا 2010 ميالدي مقادير زيادي 
اطالعات شخصي افراد ش��امل ايميل، گذر واژه و عكس 

بوده است.

  اولوي�ت نخس�ت نظ�ارت و پاالي�ش  فضاي 
مجازي در مالزي

طبق قوانين مالزي، هرگونه انتشار محتواي عليه اسالم 
جرم محسوب ش��ده و رصد اينگونه محتواها در فضاي 
مجازي اولويت نخس��ت نظام مانيتورينگ مالزي است. 
مالزي از جمله كشورهايي است كه بنا بر اعالم سازمان هاي 
بين المللي در زمينه اقتصاد فضاي مجازي به عنوان يكي 
از كشورهاي پردرآمد حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
در س��ال 2024 تلقي خواهد ش��د. بر اس��اس گزارش 

كميسيون ارتباطات و رس��انه مالزي، 87.4 درصد مردم 
مالزي در س��ال 2018 به اينترنت و شبكه هاي مجازي 
دسترس��ي داش��ته اند كه 91 درص��د آن از طريق تلفن 
همراه هوشمند بوده است. در كشور مالزي، فيس بوك و 
واتس اپ از محبوب ترين شبكه هاي اجتماعي محسوب 
مي ش��وند. 96 و نيم درصد كارب��ران اينترنت در مالزي، 
صرفا از شبكه هاي اجتماعي براي برقرار ارتباط با خانواده، 
دوس��تان و همكاران خود استفاده مي كنند. ضمن آنكه 
محتواي آموزشي، محتواي س��رگرم كننده و شايعات، 
اخبار، اطالعات عمومي  و اطالعيه ها، تبليغات تجاري و 
تخفيفات تجاري و موضوعات سياسي به ترتيب بيشترين 
اطالعاتي است كه از طريق ش��بكه هاي اجتماعي بين 
كاربران ردوبدل مي شود. رويكرد باز و استقبال اين كشور از 
همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در حوزه فناوري هاي 
نوين ارتباطي و اطالعات باعث تثبيت موقعيت اين كشور 
در عرصه بين الملل در عمده حوزه ها، از جمله در زمينه 
فضاي مجازي شده است. بر اساس ارزيابي هايي كه توسط 
اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور در زمينه آمادگي در 
حوزه حمالت سايبري صورت گرفته، مالزي در سال هاي 
اخير همواره در بين 20 كشور اول جهان قرار داشته است. بر 
اساس قانون اساسي مالزي، هرگونه انتشار مطالب و يا اخبار 
عليه اسالم و نظام پادشاهي كشور مالزي جرم محسوب 
مي شود. لذا مطالبي با مضمون ضد دين اسالم و يا ضد نظام 
حاكم بر اين كشور، در صدر نظام مانيتورينگ كميسيون 
ارتباطات و رسانه قرار داشته و در صورت مشاهده هر يك 
از آنها، فرمان حذف محتواي مربوطه صادر مي ش��ود. در 
سال هاي اخير موارد زيادي از درخواست اين كميسيون از 
فيس بوك، يوتيوب و حتي وبالگ هاي شخصي مبني بر 
حذف برخي محتواها وجود داشته است. وجه جالب توجه 
حكمراني سايبري مالزي، رويكرد ايجابي اين كشور براي 
اس��تفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي فضاي مجازي براي 
توسعه همه جانبه است. اين كشور حاكميت فناوري در 
عصر سايبري را به رسميت شناخته و به همين دليل، در 
اغلب سياست گذاري ها بر دستيابي به آخرين فناوري ها 
و نيز استفاده حداكثري از ظرفيت هاي فناوري و نوآوري 
تاكيد كرده است. البته همين رويكرد ايجابي، آسيب ها و 
پيامدهاي جدي نيز براي اين كشور داشته است كه از جمله 
آن، زيان 12.2 ميليارد دالري اقتصادي ناشي از حمالت 

سايبري به كشور مالزي است.
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بودجه هايي  كه ضد توسعه  اند
اما بالفاصله پس از اينكه روز انتخابات تمام مي شود 
و افراد راهي مجلس مي شوند اين مناسبات ارتباطي 
مسكوت گذاشته مي شود تا انتخابات بعدي كه موعد 
انتخابات بعدي از راه برسد. اگر اين ارتباطات مويرگي 
در قالب يك ساز و كار انتظام يافته تداوم داشته باشد 
و مطالبات و نيازهاي مردم به درستي به تصميم سازان 
منتقل شود، دستاوردهاي افزونتر در اقتصاد و معيشت 
ب��ه وقوع خواهد پيوس��ت. اين نوع نگاه هاس��ت كه 
مي تواند باعث جلب رضايت مردم شود و كشور را نيز 
به سمت توسعه هدايت مي كند. اين در حالي است كه 
به جاي يك چنين ساختار موثري، در بودجه كشور 
برخي افراد، جريانات و نهادها كه اتفاقا اسم هاي خيلي 
زيبايي هم دارند، ظرفيت هاي قابل توجهي از بودجه 
را به دست مي آورند، اما هرگز به طور شفاف مشخص 
نمي ش��ود كه اين بودجه ها صرف چه امور و مواردي 
مي شود. اينگونه بودجه هاي كشور بلعيده مي شوند، 
اما در مركز استان خوزس��تان و ساير شهرهاي اين 
اس��تان، ابتدايي ترين و ضروري ترين نياز مردم كه 
داشتن يك ش��بكه جمع آوري آب هاي سطحي و 
فاضالب اصولي اس��ت، بي جواب باقي مي ماند. اين 
روزها حتما مخاطبان شما هم تصاوير مصائب مردم 
خوزستان را در رسانه ها ديده اند. سرريز شدن فاضالب 
منشأ بسياري از بيماري ها است و تبعات زيان باري 
را در سالمت و زندگي مردم به جاي مي گذارد. جالب 
است هيچكس نمي پرسد، علي رغم اين همه منابع و 
بودجه هاي ميلياردي چطور به يك چنين نيازي پاسخ 
داده نمي شود؟ هر زماني هم سوالي در اين خصوص 
پرسيده ش��ود، مي گويند بودجه نداريم. اگر بودجه 
براي فاضالب و س��المتي مردم به كار گرفته نشود، 
قرار است صرف چه اموري شود. بعد همني دوستان 
نماينده از مجلس مردمي س��خن مي گويند و قصد 
دارند دولت آينده را نيز در دست بگيرند. در شرايطي 
كه جاي احزاب قوي و كارآمد در كشور خالي است، 
يك چنين افراد و جرياناتي سكان هدايت مديريت 
كشور را به دست مي گيرند. اين تفكرات مخرب فقط 
به بودجه قانع نيس��تند، منابع صندوق توسعه ملي 
را كه طبيعتا به عنوان يك ساختار ميان نسلي بايد 
صرف توسعه پايدار كشور شود را در قالب دالر و ريال 
در اختيار صداوسيمايي قرار مي دهند كه برنامه هايش 
نه تنها كمكي به توسعه و رشد كشور نمي كند بلكه با 
توليد برنامه هاي تند، افراطي و مبتذل، ظرفيت هاي 
فرهنگي و تربيتي جامعه را نيز دچار مشكل مي كند. 
خاطرم هست مدتي قبل براي يك سفر خارجي به 
تركيه با قطار از تهران راهي تبريز شدم، در شرايطي 
كه توسعه حمل و نقل يكي از نشانه هاي بارز توسعه 
محس��وب مي ش��ود؛ راه آهن ايران بر اساس همان 
مكانيسمي عمل مي كند كه طي قرن گذشته استفاده 
مي ش��د. از تبريز به باكو با يك خودروي دربس��تي 
حركت كردي��م، حتي مناطق نزديك به فرودگاه در 
استان آذربايجان ش��رقي آسفالت مناسب نداشت. 
دس��ت اندازهاي متعدد، راه هاي خراب، نا امن و...در 
حالي كه وقتي وارد تركيه شديم با جاده هايي مواجه 
شديم كه هيچ مشكلي نداشتند. اين در حالي است 
كه كش��ور به اندازه كافي ثروت و امكانات و پول درد 
اما رويكردهاي مديريتي كش��ور به گونه اي نيست 
كه بودجه كشور را در مس��ير توسعه به كار بگيرند.

اين است كه كش��ور برزيل آرام آرام خود را در جمع 
10كش��ور ثروتمند دنيا قرار مي دهد، اما فاصله ما با 
توسعه هر سال بيشتر مي ش��ود. برزيل با استفاده از 
بودجه هاي مشاركتي الگوهاي مختلفي را در اختيار 
مردم قرار مي دهد. در هر الگوي بودجه اي مشخص 
شده كه هر كدام از احزاب يا افراد قرار است بودجه را 
صرف چه اموري كنند، مبتني بر اين الگوها مردم به 
افراد و احزاب راي مي دهند. در اينجا اما منابع بودجه 
كه اعالم مي شود، نياز به كارآگاهاني است كه معماي 
بودجه را براي ملت حل كنند. اينكه چرا صدها ميليارد 
بودجه به فالن موسسه فرهنگي تخصيص داده شده؟ 
اما هيچ دستاوردي از اين موسسه در فضاي عمومي 
بازتاب پيدا نكرده است. زماني كه اين ابهامات از پيش 
پاي بودجه كشوئر برداشته شدند، مي توان به جزئيات 
يك چنين اسنادي ورود كرد و درباره آنها سخن گفت.

 حمايت از بورس
به قيمت خريد اعتماد

 نيز براي تزريق تعادل به بازار است اما؛ بايد توجه 
داشت كه اين مبلغ باتوجه به معامالت روزانه بازار 
رقم بسيار كمي است. همچنين قرار است اين مبلغ 
در روزهاي نزولي بازار و طي چند روز مشخص شده 
تزريق شود كه مي توان گفت عمال هيچ تاثيري بر 
روي بورس ن��دارد و تنها مي تواند به صورت رواني 

وضعيت بورس و بازار سهام را تغيير دهد.
پيش بين��ي وضعيت بازار س��رمايه س��ال آينده 
باتوجه به بودجه كمي دش��وار است و اگر دولت به 
فكر تامين س��رمايه كوتاه مدت از بورس وضعيت 
اين بازار بدتر از گذش��ته مي شود و مي توان گفت 
بورس در بي اعتمادي مطلق ف��رو مي رود اما؛ اگر 
دولت به بازارس��هام به صورت بلندمدت نگاه كند 
ش��اهد رش��د اين بازار خواهيم بود اگر بسياري از 
عوامل را بايد ثاب��ت درنظربگيريم همانند، جمله 
نرخ ارز، سياس��ت هاي پولي، بودج��ه و امثال اين 
موارد روند روبه رشد بازار سرمايه مشروط به اينكه 
زيرساخت هاي الزم در همين برهه از زمان باتوجه 
به فراز و نشيب هاي كه در س��ال 1399 مي تواند 
موفقيت آميز باشد و اين موفق آميز بودن به معناي 
رشد شارپي و جهشي شاخص و قيمت ها نيست، به 
دليل اينكه درحال حاضر بازار وضعيت خوبي دارد 
و عوامل خوش بيني زيادي در بازار ديده شده است. 
اما؛ به طور كلي وضعيت بورس كمي عجيب است و 
اگر دولت حمايت هاي الزم را درخصوص سهام خود 
و همچنين وضعيت بازار انجام دهد و ديگر شاهد 
دخالت هاي روزمره در بورس نباشيم شاهد رشد 

اين بازار خواهيم بود.

 فيس بوك به تبعيض 
عليه كارگران متهم شد 

وزارت دادگس��تري امريكا فيس ب��وك را به تبعيض 
عليه كارگران امريكايي و استخدام مهاجران به جاي 
آنها متهم و از آن ش��كايت كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از آسوش��يتدپرس، دولت ترامپ با ش��كايت 
عليه فيس بوك، آن را متهم به تبعيض عليه كارگران 
امريكايي كرده اس��ت. به طور دقيق دولت امريكا ادعا 
مي كند فيس بوك به جاي كارمندان امريكايي، كارگران 
خارجي با ويزاي مخصوص را براي ٢٦٠٠ شغل با درآمد 
باال استخدام كرده است. وزارت دادگستري امريكا اعالم 
كرد شبكه اجتماعي مذكور از به كارگيري و استخدام 
كارگران واجد شرايط امريكايي براي مشاغلي خودداري 
مي كند كه براي كارگران با ويزاي موقت رزرو شده اند. 
ويزاهاي B1-Hمربوط به شركت هاي بزرگ فناوري 
هستند و توسعه دهندگان برنامه و ديگر كارمندان اين 
شركت ها از آن بهره مي گيرند. اين شكايت پس از دو 
سال تحقيقات گسترده توسط بخش حقوق شهروندي 
وزارت دادگس��تري امريكا انجام شده است. در بيانيه 
بخش حقوق شهروندي وزارت دادگستري امريكا آمده 
است: »فيس بوك عمدا سيستم استخدامي ايجاد كرده 
كه به كارگران واجد شرايط امريكايي اجازه نمي دهد 
به طور عادالنه از فرصت هاي ش��غلي باخبر ش��وند. 
درعوض صاحبان ويزاهاي موقت را به كار مي گيرد.« 
متوسط درآمد ساالنه فرصت هاي شغلي مذكور ١٥٦ 

هزار دالر است.

حمله فيشينگ به زنجيره توزيع 
واكسن كرونا

شركت آي بي ام از حمالت فيشينگ به زنجيره توزيع 
س��رد واكس��ن هاي مدرنا و فايزر خبر داده است. به 
گزارش مهر به تقل از انگجت، شركت آي بي ام اخيرا 
اعالم كرد از يك حمله فيشينگ هماهنگ جهاني عليه 
شركت ها و سازمان هاي مربوط به زنجيره توزيع سرد 
واكسن هاي كوويد١٩با خبر شده است. اين بخشي از 
زنجيره تامين ذخيره واكسن ها است كه سرد ماندن 
آنها را تامين مي كند. سرمايش بخشي مهم از فرآيند 
توزيع دو واكسن فايزر و مدرنا است زيرا آنها را بايد در 
دماي كمتر از ٩٤-و ٤- درج��ه فارنهايت نگهداري 
كرد. در اين حمله سايبري هكرها وانمود كردند يكي 
از مديران ارشد شركت چيني هايربيومديكال هستند. 
اين شركت چيني ادعا مي كند تنها تهيه كننده زنجيره 
سرد كامل در جهان است. در مرحله بعد هكرها ايميل 
فيشينگ حاوي يك ضميمهHTML ارسال كردند 
كه از دريافت كننده اطالعاتي شخصي را درخواست 
مي كرد. آنها تصميم داشتند با استفاده از اين اطالعات 
در مرحله بعد به شبكه هاي حساس دسترسي يابند. 
آي بي ام اعالم كرد حداقل ١٠ سازمان مختلف با چنين 
حمله اي روبرو شدند. البته اين شركت هنوز نمي داند 

اين حمالت موفقيت آميز بوده اند يا خير.

مذاكرات امريكا با مدير هواوي 
براي اقرار به نقض تحريم ها

دولت امريكا سرگرم مذاكره با منگ وانژو، مدير مالي 
هواوي پيرامون توافقي است كه كمك مي كند وي كه 
اكنون به جرم نقض تحريم هاي واشنگتن در بازداشت 
خانگي در كانادا به سر مي برد، به چين برگردد. به گزارش 
ايسنا، روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
نوشت: وكيالن خانم منگ طي هفته هاي اخير با مقامات 
وزارت دادگستري امريكا گفت وگو كرده اند تا وارد توافق 
تعويق پيگرد قانوني شوند. قرار است مذاكرات بيشتري 
در هفته پيش رو با هدف انعق��اد توافق پيش از پايان 
دوره دولت ترامپ صورت بگيرد. خانم منگ دسامبر 
سال 2018 در ونكوور كانادا دستگير شد. امريكا وي و 
شركت هواوي را به نقض تحريم ها عليه ايران متهم كرده 
و خواستار استرداد مدير مالي هواوي به امريكا شده است. 
واشنگتن مدعي است كه خانم منگ به بانك هاي بزرگ 
از جمله HSBC درباره روابط هواوي با يك زيرمجموعه 
در ايران به نام اسكاي كام دروغ گفته تا بتواند خدمات 
بانكي دريافت كند اما هواوي ارتكاب هرگونه تخلف را 
تكذيب كرده است. تحت توافقي كه اكنون مورد مذاكره 
قرار دارد، اگر خانم منگ ادعاهايي كه عليه وي وجود 
دارد را بپذيرد، امريكا با تعويق پيگيرد قانوني عليه وي يا 
لغو اتهامات مذكور موافقت خواهد كرد. همچنين وي 
مي تواند از كانادا كه در حال حاضر در بازداشت خانگي 
به سر مي برد، به چين برگردد. منگ تاكنون در برابر اين 
پيشنهاد مقاومت كرده زيرا بر اين باور است كه هيچ كار 

خالفي انجام نداده است. 

شكايت مصرف كنندگان اروپايي 
از عمر كوتاه باتري آيفون

گروه هاي حام��ي مصرف كننده در اتحادي��ه اروپا از 
ش��ركت امريكايي اپل به دليل ادعاهاي گمراه كننده 
درباره عمر باتري مدل هاي قديمي تر گوش��ي آيفون 
شكايت كرده و خواس��تار دريافت 180 ميليون يورو 
)217 ميليون دالر( خسارت شدند. به گزارش ايسنا، 
اين ش��كايت ها مربوط به كاربران مدل هاي مختلف 
آيفون 6 است. ش��كايت هاي مذكور منعكس كننده 
شكايت هاي امريكايي عليه اپل به دليل گمراه كردن 
مصرف كنندگان درب��اره عمر بات��ري و آپديت هاي 
نرم افزاري است كه عملكرد اين گوشي ها را كند كرد. 
اين شركت مستقر در كاليفرنيا ماه گذشته موافقت كرد 
براي فيصل��ه دادن به تحقيقات رگوالتورهاي متعدد 
امريكايي 113 ميليون دالر پرداخت كند و همزمان 
مصرف كنندگان به دنبال موافقت دادگاه با حل و فصل 
يك شكايت گروهي به ارزش حداكثر 500 ميليون دالر 
هستند. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، اپل در بيانيه اي 
اعالم كرد هرگز عامدانه كاري براي كوتاه كردن عمر 
باتري محصوالتش يا تضعيف مدل هاي قديمي براي 
وادار كردن مصرف  كنندگان به ارتقاي گوشي شان به 

مدل جديدتر انجام نمي دهد.

توسعه دانش سايبري، راهبردي موثر براي قوي شدن در حوزه امنيت سايبري كشور و حكمراني فضاي مجازي است

تالش  براي مقابله  با  تهديدات  رو به گسترش سايبري

بازگشت ))تراورس((

بودجه نهادها و معضالت اقتصادي

شركتي كه با حدود 50 درصد تخفيف واگذار شد
بر اس��اس گزارش هاي رس��انه اي داخلي، شركت توسعه 
سرمايه گذاري اميرمنصور آريا در سال 89 در راستاي اجراي 
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اقداماتي 
مشكوك توانس��ت 94/96 درصد از سهام ماشين سازي 
لرستان، 95/2 درصد از س��هام گروه صنعتي فوالد ايران، 
95 درصد از س��هام مهندس��ي خط و ابنيه فني راه آهن 
)تراورس( و 39/5 درصد از سهام فوالد اكسين خوزستان 

را خريداري كند.
به گزارش هفته نامه حمل و نقل، »اوايل سال 1388 و در 
ميانه هياهوي انتخابات رياس��ت جمهوري دهم، سازمان 
خصوصي سازي شركت »تراورس« را با قيمت 217 ميليارد 
تومان به مزايده گذاش��ت، اما خريداري پيدا نش��د. وقتي 
هياهوي انتخابات رياس��ت جمهوري با آن اتفاقات خاص 
خود اندكي فروكش كرد، س��ازمان خصوصي س��ازي بار 
ديگر »تراورس« را بر ميز فروش گذاشت؛ اين بار با قيمتي 
كمتر: 129 ميليارد توم��ان. اين زماني بود كه »تراورس« 
يك پيمانكار جديد و البته »گمنام« پيدا كرده بود، شركتي 
كه تا پيش از آن، كس��ي نامش را نش��نيده ب��ود، اما زمان 

بيرون آمدن از »سايه ها« براي اين شركت هم فرا رسيد. نام 
اين شركت »لوشان« و زمينه فعاليت خود را فوالد و آهن 
معرفي كرده بود؛ اما اينها دليل سروصداهاي دوباره نبود. 
مديرعامل »لوشان« كسي نبود جز مه آفريد اميرخسروي، 
مردي كه بعدها به نام متهم اصلي فس��اد »3 هزار ميليارد 
توماني« شناخته شد.«مصطفي معيني، مديرعامل كنوني 
تراورس، در 5 آبان س��ال جاري در گفت وگو با خبرگزاري 
ميزان، نيز در اين رابطه گفته اس��ت: اين شركت در سال 
89 به بخش خصوصي واگذار شد و اكنون دولت، سازمان 
خصوصي سازي و راه آهن به نحوه واگذاري اعتراض دارند و 
طبق ادعاي اين سازمان ها اسناد و مدارك نشان مي دهد كه 
مشكالتي در واگذاري اين شركت وجود داشته است. به نظر 
مي رسد در زمان واگذاري مجموعه هاي تخصصي بايد از هر 
لحاظ، حساسيت و دقت الزم صورت پذيرد تا آن مجموعه با 

كمترين مشكالت قضايي روبرو شود. 

  دليل مشكالت مالي شركت تراورس
آنگونه كه معيني اظهار كرده اس��ت، مشكالت مالي اين 
شركت تراورس ناش��ي از عدم تاديه بدهي هاي دولتي به 

شركت يادشده است. او گفته است: ما به عنوان يك پيمانكار، 
موظف هس��تيم كه بر اس��اس قرارداد هاي منعقد شده، 
عمل كنيم. طبق قرارداد بايد به ازاي هر فعاليتي كه انجام 
مي دهيم، صورت وضعيت و صورت حساب را به كارفرما ارايه 
دهيم و كارفرما موظف است در بازه زمان مشخص در قبال 
دريافت صورت وضعيت ها و تأييد آنها، پول نقد به ما پرداخت 
كند. اما به دليل كسري بودجه و نداشتن پول نقد، از سال 95 
قرار شد كه دولت در قبال بخشي از تعهداتش، اسناد خزانه 

و اوراق مشاركت ارايه كند.
در واقع دولت به دنبال پرداخت مطالبات ما بود، اما به خاطر 
كسري بودجه و يا نبود نقدينگي، اسناد خزانه با زمان هاي 
طوالني تحويل ما داد مثال براي صورت وضعيت سال 95 يا 
سال 94، اسناد خزانه و اوراق مشاركتي گرفتيم كه از نظر 
نقد شوندگي در سال 97 و 98 نقد مي شد كه بابت اين چند 

سال به آن هزينه هاي تنزيل تعلق مي گيرد.
او اف��زوده اس��ت: البته از يكي دو س��ال گذش��ته، بعد از 
پيگيري هاي پيمانكاران و مراجعات مختلف به مسووالن 
دست اندركار، بخشي از اين ضرر و زيان در قالب سود ساليانه 
به اين سند ها توسط دولت اعمال شد، اما شركت هايي مثل 

ما كه از سال 94 تا 97 اين جبران خسارت وجود نداشت، 
ضرر و خسارت زيادي در بخش نقدينگي و مالي متحمل 
شدند كه هنوز هم نتوانستيم آن  ها جبران كنيم. شركت 
ما ح��دودا 80 ميليارد تومان بابت گرفتن اس��ناد و اوراق 
مشاركت متضرر شد كه همانطور كه گفتم چون ملزم به 
پيشبرد پروژه هاي ملي بوديم، چاره اي هم جز دريافت اين 

اسناد و اوراق نداشتيم.
به گفته معيني، در حال حاضر 5 هزار و 500 نفر به صورت 
مستقيم در اقصي نقاط كشور براي توليد محصوالت بتني 
و مايحتاج شبكه ريلي مشغول به كار هستند و كار اجرا و 
نگهداري شبكه ريلي را برعهده دارند كه قاعدتا اگر خطايي 
در اين روند رخ دهد و مصلحت كشور درنظر گرفته نشود 
قطعا اين افراد نيز با مشكل روبرو مي شوند و مي تواند چالش 
بزرگي ايجاد كند. ما در تالشيم تصميمي كه به نفع نظام 
كشور و سازمان تخصصي راه آهن جمهوري اسالمي است 

گرفته شود.
مديرعامل شركت تراورس همچنين اظهار كرده است كه 
مشكالت اين شركت با آيت اهلل رييسي، رييس قوه قضاييه 

در دي ماه سال گذشته در ميان گذاشته شده است.

 همين امر باعث شده بسياري از شركت هاي ورشكسته 
به عمر خود ادامه دهند.در كن��ار آن، برخي نهادها و 
سازمان هايي كه كار اقتصادي نمي كنند نيز در فهرست 
بودجه ريزي با ما حضور دارند كه مشخص نيست دليل 
اصلي آن چيس��ت؟ اين نهادهاي غيرانتفاعي بايد به 
شكل مس��تقل عمل كنند تا بار مالي دولت كاهش 
پيدا كند و گستردگي پول ريزي دولتي به اين شكل 

متوقف ش��ود. حجم نقدينگي كه به شكل ساالنه در 
قالب قانون بودجه در اقتصاد ايران جريان مي يابد خود 
به معضلي جدي تبديل شده كه در نتيجه آن مشكالت 
و محدوديت هايي جدي به وجود مي آيد. تورم باال در 
اقتص��اد ايران كه براي دوره اي طوالني ادامه داش��ته 
و تقريبا هر س��ال تورم ايران دو رقمي است كه باعث 
كاهش قدرت خريد مردم و بسياري از معضالت ثانويه 

شده است.از س��وي ديگر، با توجه به محدوديت هاي 
مالي و درآمدي، دولت ها در ايران در بسياري از سال ها، 
تنها به تخصيص بودجه جاري قناعت كرده اند و بودجه 
عمراني عمال فراموش شده است. اين در حالي است كه 
مقدمه اصلي توسعه اقتصادي، زيرساخت هاي قدرتمند 
يك كشور است. در صورتي كه دولت كوچك مي شد 
و نياز به تزريق منابع مالي به بسياري از اين شركت ها 

و نهادهاي دولتي و شبه دولتي، از بين مي رفت، منابع 
اعتباري براي توسعه زيرساخت ها به وجود مي آمد كه 
در بلندمدت منجر به توسعه اقتصادي ايران مي شد. با 
اين وجود متاسفانه بسياري از اين اصالحات ساختاري 
در بودجه مغفول مانده اند و اگر اين روال تغيير نكند، 
بسياري از معضالتي كه امروز با آن مواجهيم، به عمر 

خود ادامه خواهند داد.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
از امروز ش��نبه ۱۵ آذرماه محدوديت ها در شهرهاي 
مختلف كشور متناسب با وضعيت »قرمز، نارنجي يا 
زرد« به صورت جدي اعمال مي شود. برهمين اساس، 
اتاق اصناف، فهرست جديد ۲۶ بندي مشاغل گروه 
يك و ۱۴ بندي مشاغل گروه دو را بر اساس اطالعيه 
ش��ماره ۳ كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد 
ملي كرونا منتش��ر و اعالم كرد. بر اس��اس اعالم اتاق 
اصناف ته��ران، فعاليت گروه هاي ش��غلي ۱ و ۲ در 
تهران براساس شرايط كرونا، از امروز شنبه ۱۵ آذرماه 
در تهران مجاز و گروه هاي شغلي ۳ و ۴ ممنوع است. 
همچنين براساس اين اطالعيه پايان فعاليت روزانه 
صنوف مجاز به فعاليت در ش��هر تهران راس ساعت 
۲۰ خواهد بود. همچنين براس��اس اطالعيه شماره 
۴ قرارگاه عمليات��ي مبارزه با كرونا، كم��اكان ورود 
خودروهاي شخصي با پالك غيربومي، به شهرهاي 
قرمز و نارنجي و همچنين ورود خودروهاي شخصي 
پالك بومي شهرهاي قرمز و نارنجي به سايرشهرها 
ممنوع اس��ت. ممنوعيت تردد ش��بانه خودروهاي 
مشمول ازساعت ۲۱ الي ۴ بامداد در همه شهرهاي 
قرمز و نارنجي با جمعيت باالي ۲۰۰ هزار نفر استمرار 
خواهد داشت. همچنين براساس اعالم محسني بندپي 
استاندار تهران، بازار بزرگ تهران و اماكن مذهبي از 

امروز باز هستند.

     جزييات اطالعيه شماره ۴ 
قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا در اطالعيه شماره ۴ 
خود، ضمِن تقدير از هم ميهنان عزيز، اقشار واصناف 
مختلف، اصحاب رسانه و عموم دست اندركاراِن اجراي 
اين طرح، كليات روند اعمال محدوديت هاي مبارزه با 
كرونا از شنبه ۱۵ آذرماه را مطرح كرد و از اعالم جزييات 
اين محدوديت ها در اطالعيه اي كه پس از اين از سوي 
كميته امنيتي، اجتماعي وانتظامي ستاد ملي ارايه 

مي شود، خبر داد. 
در متن اطالعيه ش��ماره ۴ قرارگاه عملياتي مبارزه 
ب��ا كرونا نكاتي مورد اش��اره قرار گرفته كه به ش��رح 
زير است: ۱. براس��اس گزارش هاي تخصصي وزارت 
بهداش��ت، درم��ان وآم��وزش پزش��كي، در نتيجه 
الطاف الهي، س��اماندهي هاي به عمل آمده و ارتقاي 
رعاي��ت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي، ازجمل��ه 
استفاده فراگيرمردم شريف ايران ازماسك و رعايت 
فاصله گ��ذاري موثر اجتماعي، س��رعت گس��ترش 
همه گيري كرونا دركشوركاهش يافته، تعداِد مبتاليان 
پذيرش ش��ده دربيمارس��تان ها كمتر و درمجموع؛ 
شرايط تعدادي از شهرها از وضعيت قرمز به نارنجي و 
برخي ديگر از وضعيت نارنجي به زرد تغييركرده است؛ 
اما برآوردهاي علمي وتخصصي، براين واقعيت تاكيد 
دارد كه شرايط كنوني، كاماًل شكننده بوده و با كمترين 
سس��تي و س��هل انگاري در اجراي دستورالعمل ها، 
مجدداً به حالت نامطلوب قبلي بازخواهد گش��ت و 
درآن صورت، اعالم مجدد وضعيت قرمز در اين شهرها 
و اجراي كامل محدوديت ها و تحمل دش��واري هاي 
ناشي ازآن براي عموم مردم اجتناب ناپذير خواهد بود.

۲. تغييرشرايط شهرهاي مختلف، به منزله عادي شدن 
وضعيت نبوده و از روز شنبه هفته آينده، محدوديت ها 
در همه شهرهاي كشورمتناس��ب با وضعيت قرمز، 
نارنجي يا زرد هرشهركه از س��وي وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشكي اعالم ش��ده است، مجدانه 
اعمال خواهد شد. ۳. از ابتداي هفته آينده، كماكان 
ورود خودروه��اي ش��خصي با پ��الك غيربومي، به 
شهرهاي قرمز و نارنجي و همچنين ورود خودروهاي 
ش��خصي پالك بومي ش��هرهاي قرمز و نارنجي به 
سايرش��هرها ممنوع است و س��ايرمحدوديت هاي 
پيش بيني شده درخصوِص ترددها، منطبق برطرح 
جامع مديريت هوشمند محدوديت ها اعمال خواهد 
ش��د.۴. ضمنًا همچ��ون دوهفته قبل، تردد ش��بانه 
خودروهاي مشمول، ازساعت ۲۱ الي ۴ بامداد، درهمه 

شهرهاي قرمز و نارنجي با جمعيت باالي ۲۰۰ هزار نفر، 
ممنوع است و در مورد متخلفين براساس تشخيص 
دوربين هاي پلي��س، جريمه ص��ادر و اعمال قانون 
مي ش��ود. ۵. همچنين، محدوديت هاي پيش بيني 
شده براي فعاليت اصناف ومشاغل وسايرفعاليت ها، 
متناس��ب با وضعيت جديد اعالمي ش��هرها )قرمز، 
نارنج��ي و يا زرد( اكيدا اعمال مي ش��ود. ۶. جزييات 
بيشترمحدوديت هاي فوق الذكردر ترددها وفعاليت 
مش��اغل، همراه با آخرين تغييرات اعمال ش��ده در 
دسته بندي اصناف ومشاغل وجدول وضعيت هريك از 
شهرها، دراطالعيه روز جاري كميته امنيتي، اجتماعي 

وانتظامي ستاد ملي اعالم مي شود. 

   كدام مشاغل اجازه فعاليت دارند؟ 
در همين حال، رييس اتاق اصناف تهران در اظهاراتي 
عنوان كرد كه با توجه به تغيير وضعيت شيوع كرونا در 
تهران از قرمز به نارنجي از امروز شنبه ۱۵ آذر صاحبان 
واحدهاي صنفي گروه شغلي يك و دو به شرط رعايت 
دستورالعمل بهداشتي مي توانند مغازه هاي خود را 
باز كنند. قاس��م نوده فراهاني بيان داشت: براساس 
شرايط هنوز فعاليت گروه هاي شغلي ۳ و ۴ در تهران 
ممنوع است. وي بيان داشت: مشاغل گروه ۳ شامل 
بوستان ها، مراكز تفريحي و مشاغل مشابه، مهدهاي 
كودك، تاالرهاي پذيرايي و رستوران ها )شامل غذاي 
بيرون بر نمي شود(، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي 

زيبايي، موزه ها، س��ينماها و تئاترها، اس��تخرهاي 
سرپوشيده و باشگاه هاي ورزشي پر برخورد، چايخانه ها 
و قهوه خانه ه��ا ب��ا عرضه م��واد دخاني اس��ت. نوده 
فراهاني افزود: گروه ۴ نيز شامل باشگاه هاي ورزشي 
و ورزش هاي پربرخورد از جمله كشتي، باغ و حش و 
شهر بازي، مراكز آبي، استخر سر پوشيده، باشگاه هاي 
ورزشي سالني است. »تعادل« در ادامه فهرست جديد 
۲۶ بندي مشاغل گروه يك و ۱۴ بندي مشاغل گروه 
دو و همچنين مشاغل گروه ۳ و ۴ كه مجاز به فعاليت 
نيستند را در جداولي جداگانه آورده است. براساس 
اين اطالعيه پايان زمان فعاليت مشاغل گروه ۱ و ۲ در 

تهران تا ساعت ۲۰ تعيين شده است. 

اخبار

خبر ويژه

رويداد 7  شنبه  15     آذر 1399   19 ربيع الثاني 1442  سال هفتم    شماره   Sat. Dec 5. 2020  1819  صنعت،معدن و تجارت

واردات 120 هزار تن روغن خام 
در هفته گذشته

فارس |معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد 
آخرين وضعيت تنظيم بازار روغن خوراكي، گفت: در 
تامين روغن مايع مصرفي خانوار مشكلي وجود ندارد و 
اين نوع روغن به اندازه كافي در سطح عرضه موجود است 
عباس قبادي اف��زود: اما در مورد روغن جامد مصرفي 
خانوار هنوز مشكالتي وجود دارد كه با تالش هاي صورت 
گرفته براي تامين اين كاالي مصرفي اميدواريم هر چه 
زودتر مسائل رفع شود. وي با اشاره به مشكالتي كه در 
زمينه حمل و نقل روغن خام وجود دارد، بيان داشت: 
مش��كلي در تامين مواد اوليه روغن وجود ندارد و مواد 
اوليه به اندازه كافي موجود است اما به دليل مشكالت 
ناشي از حمل و نقل، مواد اوليه به موقع به كارخانجات 
توليد كننده روغن نمي رس��د. قبادي اظهار داشت: با 
هماهنگي كه با مجموعه وزارت راه انجام شده، اميدواريم 
مش��كالت حمل در اين بخش نيز به زودي رفع شود. 
دبير س��تاد كارگروه تنظيم بازار بيان داشت: در هفته 
گذش��ته حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن مواد اوليه توليد 
روغن وارد كشور شد. وي در مورد داليل افزايش قيمت 
روغن و مجوز س��تاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت 
اين كاال بيان داشت: افزايش قيمت اين محصول با كار 
كارشناسي انجام شده و با توجه به افزايش قيمت تمام 
شده اين محصول اين تصميم اتخاذ شد، ضمن اينكه با 
توجه به افزايش قيمت مواد اوليه اگر اين افزايش قيمت 
اعمال نمي شد،  توليد اين كاال توجيه اقتصادي نداشت 

و لذا توليد به مشكل مي خورد.

18 چالش سامانه بازارگاه
در تامين نهاده هاي دامي

نورالدين محمد خاني عض��و كارگروه نظارت بر توزيع 
نهاده هاي دامي درباره مشكالتي كه حلقه هاي تامين، 
توزيع و مصرف نهاده هاي دامي با آن مواجه هس��تند، 
اظهار كرد: اطالعات مشترياني كه نهاده هاي دامي به 
آنها تخصيص داده شده، مشخص نيست و همين امر 
موجب شده تا صاحب كاال مشخص نباشد. به گزارش 
روابط عمومي اتحادي��ه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران )آون��دا(، وي افزود: تا زماني كه واريز وجه از 
سوي افرادي كه س��هميه به آنها اختصاص داده شده 
است، صورت نگيرد صاحب سهميه مشخص نيست به 
همين دليل قبل از واريز مدتها سهميه تخصيص داده 
شده بدون استفاده در سامانه باقي مانده و تا زمان حذف و 
تخصيص مجدد امكان پيگيري براي واردكنندگان وجود 
ندارد.عضو كارگروه نظارت بر توزيع نهاده هاي دامي عدم 
تعريف وزن هاي خريداري شده بر مبناي اعداد رند، عدم 
ايجاد تغيير در بازارگاه براي بارنامه هايي كه كس��ري 
باالي ۵۰۰ كيلوگرم و سركهاي باالي ۱۰ درصد دارند 
و مهيا بودن فرصت خريد براي افراد با اطالعات ناقص را 
از ديگر معضالت سامانه بازارگاه برشمرد. محمد خاني 
درباره مشكالتي كه س��امانه بازارگاه براي خريداران و 
مصرف كنندگان نهاده هاي دامي ايجاد كرده است، گفت: 
عدم تناسب ميان سهميه تخصيص يافته براي مرغداران 
با گستردگي فعاليت واحد مرغداري آنها، عدم تخصيص 
سهميه براي دامداران، نامشخص بودن زمان تخصيص 
سهميه به مرغداران، محدود كردن مرغداران به استفاده 
از درگاه بانكي بانك كشاورزي از جمله مشكالتي است 
كه خريداران نهاده هاي دامي با آن مواجه هستند.وي 
تاكيد كرد: تمام معضالتي كه حلقه هاي تامين تا مصرف 
نهاده هاي دامي با آن روبه رو هستند را بايد تجميع كرده 
و طي نام��ه اي به وزارت جهاد كش��اورزي اعالم كنيم 
و ضرورت رفع اين معضالت براي س��اماندهي به بازار 

نهاده هاي دامي را خواستار شويم.

ثبت نام ١٣ هزار بنگاه
در سامانه تاپ

ش�اتا|برات قباديان در اولي��ن همايش ملي برنامه 
درسي و اشتغال بيان كرد: طبق اعالم رسمي بيش از 
يك ميليون دانشجوي مقطع ارشد و دكترا در كشور 
وجود دارد و تاكنون تنها ۵۶۱ مورد ثبت نام در سامانه 
تاپ صورت گرفته اس��ت كه دانش��گاه ها بايد در اين 
خصوص كار بيش��تري را انجام دهند. وي همچنين 
تصريح ك��رد: طبق آمارهاي اعالم ش��ده نيز بيش از 
7۰ هزار استاد دانشگاه در كشور وجود دارد كه فقط 
۶۶9 نفر در سامانه طرح تاپ ثبت نام كرده اند. قباديان 
افزود: تا كنون ثبت نام بنگاه هاي اقتصادي با 7۶ درصد 
تحقق همراه بوده اس��ت. همچنين تعداد پروژه هاي 
ثبت شده در س��امانه تاپ به رقم ۴8۴۲ مورد رسيده 
است، با وجودي كه در شرايط خاص بيماري كرونا به 
سر مي بريم، تحقق ۵۶ درصدي براي تعداد پروژه هاي 
ثبت شده را ش��اهد بوده ايم. وي تصريح كرد: در حال 
حاضر مجوز ۲۰۰ نفر سرباز تاپ براي ورود به صنايع 
صادر شده است و ۴۴۳ نفر كانديد بودند كه براساس 
شاخص هاي ارزيابي ۱۰ درصد نخبه تشخيص داده 
ش��دند. معاون وزارت صمت اعالم كرد: سامانه طرح 
تاپ به آدرس www.iranetop.ir در دس��ترس 
بخش هاي اقتصادي و دانش��گاهيان ب��وده و تاكنون 
١٣ هزار واحد صنعتي، معدني و تجاري در اين سامانه 
ثبت نام كرده  و در حدود ٥ هزار مساله و پروژه علمي و 
فناورانه را در اين سامانه ثبت كرده اند. وي تصريح كرد: 
در حال حاضر مجوز ۲۰۰ نفر سرباز تاپ براي ورود به 
صنايع صادر شده اس��ت و ۴۴۳ نفر كانديد بودند كه 
براساس شاخص هاي ارزيابي ۱۰ درصد نخبه تشخيص 
داده شدند. معاون وزارت صمت اعالم كرد: سامانه طرح 
تاپ به آدرس www.iranetop.ir در دس��ترس 
بخش هاي اقتصادي و دانش��گاهيان ب��وده و تاكنون 
١٣ هزار واحد صنعتي، معدني و تجاري در اين سامانه 
ثبت نام كرده  و در حدود ٥ هزار مساله و پروژه علمي و 

فناورانه را در اين سامانه ثبت كرده اند.

صادرات يك ماه تركيه به سوريه 
بيشتر از صادرات ۷ ماه ايران

فرزاد پيلتن مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان 
توس��عه تجارت ايران درباره ميزان تج��ارت ايران با 
س��وريه گفت: جديدترين آمارها نشان مي دهد طي 
7 ماهه ابتدايي س��ال جاري حدود 7۳ ميليون دالر 
صادرات به س��وريه و حدود ۱۰ ميليون دالر از كشور 
فوق واردات صورت گرفته است. شير خشك، لوله و 
پروفيل، مفتول هاي مسي، هادي هاي برق، برخي انواع 
ميله هاي آهني و فوالدي و دارو نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته افزايش صادرات داشته و محصوالتي 
مانند برخي انواع ميله هاي آهني و فوالدي، قطعات 
خودرو، قطعات توربين، مخمرها و ش��ير خش��ك با 
كاهش صادرات به سوريه مواجه بوده اند. وي با بيان 
اينكه حجم مبادالت دو كش��ور كاهش يافته است، 
افزود: با ش��روع ناآرامي هاي سياس��ي و امنيتي در 
س��وريه حجم مبادالت تجاري جمهوري اس��المي 
ايران با اين كش��ور رو به كاهش گذاش��ت تا در سال 
گذشته به ۱۰۵ ميليون دالر تنزل يافت. براساس اين 
گزارش، صادرات 7۳ ميليون دالري ايران به سوريه 
در 7 ماه ابتداي امسال در حالي است كه تركيه تنها 
در سپتامبر سال ۲۰۲۰ )اوايل شهريور تا اوايل مهرماه 
امسال( بيش از ۱۱۲ ميليون دالر به سوريه صادرات 
داشته اس��ت. همچنين گفتني است تركيه در سال  
۲۰۱8 نيز با صادرات ۱.۲ ميليارد دالري در رتبه اول 
صادركنندگان به سوريه قرار داشته است. بررسي هاي 
صورت گرفته نشان مي دهد كه ايران باوجود ارتباطات 
گسترده سياس��ي و نظامي با سوريه، در بعد تجارت 
عملكرد ضعيفي داش��ته و حتي در بين ۵ كشور اول 

صادركننده كاال و خدمات به سوريه نيز قرار ندارد.

شكست پي درپي ركورد ايران خودرو
 در تنگناي تحريم و كرونا

 تكميل و تجاري سازي
 ۴۷۹۶ دستگاه خودرو در يك روز

گروه صنعتي ايران خودرو با همدلي و همراهي مجموعه 
سازندگان و تامين كنندگان، در شرايط سخت تحريم 
و كرونا، در روز گذشته موفق به تكميل نزديك به پنج 
هزار دستگاه خودرو شد كه ركوردي بي سابقه در تاريخ 
اين گروه به حساب مي آيد. ايكوپرس- ايران خودرو با 
همكاري و همت مجموعه سازندگان، موفق شد در روز 
گذشته سيزدهم آذرماه، ركورد جديدي را ثبت كرده و 
تعداد خودروهاي تكميل شده و آماده عرضه به مشتريان 
را به عدد ۴79۶ برساند. در اين روز مديران و كارگران 
متعهد اين مجموعه در س��ايت مركزي و سايت هاي 
استاني در محل كار حضور داشتند و با تامين و ارسال 
قطعات توسط سازندگان در ش��رايط نامساعد آب و 
هوايي، اين ركورد را به ثبت رسانده اند. درحال حاضر، 
آهنگ توليد در گروه صنعتي ايران خودرو، شتاب گرفته 
و با حمايت هاي الزم از سوي نهادهاي مرتبط، اهداف 
تعيين شده در سال جهش توليد محقق خواهد شد. 
در ابتداي هفته گذشته ركورد توليد روزانه به دوهزار 
و 9۵۰ دستگاه رس��يد و در پايان اين هفته نيز ركورد 
تجاري سازي شكسته ش��د. مجموعه كاركنان گروه 
صنعتي ايران خودرو تمام همت خود را در مسير تحقق 
اهداف تعيين ش��ده براي رونق و جهش توليد به كار 
گرفته اند، تا بتوانند با افزايش عرضه خودرو، وضعيت بازار 
را از تالطم خارج كرده و دستيابي مشتريان به خودرو را 
تسهيل بخشند. با ادامه روند موجود، يقينا اهداف تعيين 

شده توليد زودتر از موعد محقق خواهد شد.

هماهنگي تمام دستگاه ها
در سامانه جامع تجارت

شاتا | علي رهبري پيشرفت 7۰ درصدي سامانه جامع 
تجارت ايران را قابل قبول توصيف كرد و افزود: سامانه 
جامع تجارت مس��ائل چند بعدي، بين دستگاهي و 
پيچيده اي را حل مي كند و راهكارهاي ارايه شده نيز 
بايد بتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند و پاسخگويي 
الزم را براي ذينفعان داش��ته باشند.وي با بيان اينكه 
اين گونه راهكارها در كش��ورهاي پيشرفته طي چند 
دوره به نتيجه مي رسند، تصريح كرد: آنچه كشورها در 
اين موضوع بايد لحاظ نمايند، اين است كه تالشهاي 
چندساله زيرساخت نهايي را پوشش دهد.رييس مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي ايران بيان داشت: سامانه هاي 
متعلق به ديگر دس��تگاه ها با سامانه جامع تجارت به 
صورت هماهنگ عمل خواهند كرد و فعاالن اقتصادي 
از طريق اين سامانه با دولت مرتبط مي شوند و دولت نيز 
با حفظ استقالل و مالكيت داده هاي خود، از طريق اين 
سامانه به فعاالن اقتصادي خدمات مي دهد.رهبري با 
بيان اينكه تمام دستگاه هاي كالن مرتبط با فعاليتهاي 
اقتصادي با سامانه جامعه تجارت دخيل هستند، گفت: 
موضوعات مرتبط با تجارت داخلي و خارجي از جمله 
كارت بازرگاني، ثبت سفارش ها و مجوز ورود، تامين ارز، 
حمل و نقل بين الملل، تخليه و انبارش كاال و تشريفات 
گمركي، حمل و نقل داخلي و فروش كاال در اين سامانه 
به انجام مي رسد.وي در خصوص صدور كارت بازرگاني 
از طريق اين س��امانه گفت: با ارايه درخواست در اين 
سامانه، تمامي اس��تعالم هاي الزم براي صدور كارت 
)۱۳ استعالم براي فرد حقيقي و ۱7 استعالم براي فرد 
حقوقي( به صورت الكترونيكي رسيدگي و پاسخ داده 
مي شود.رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي ايران 
اضافه كرد: شرايط صدور به صورت الكترونيكي و بدون 
دخالت انس��اني و رويه هاي كاغذي بررسي مي شود.

رهبري با بيان اينكه با استفاده از اين سامانه تخلفات 
احتمالي كاهش مي يابد، افزود: پيگيري و جلوگيري 
از تخلفات نيز با توان نظارتي و كنترلي كشور تناسب 
مي يابد.رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي تصريح 
كرد: حركت به سمت فناوري اطالعات رويه كشورهاي 
پيشرفته براي حذف مفاسد از رويه هاي اجرايي مي باشد 

كه ما داريم به همين سمت حركت مي كنيم.

از امروز شنبه ۱۵ آذرماه كدام گروه هاي شغلي اجازه فعاليت دارند؟ 

فهرست مشاغل مجاز و غيرمجاز براي فعاليت

وزير صمت در يك نشست ويدئو كنفرانسي با فعاالن اقتصادي مطرح كرد 

نظرات بخش خصوصي را به كار مي گيريم
تعادل |

وزير صمت در نشست با رييس اتاق بازرگاني ايران، 
معاونان وزارتخانه، روساي سازمان هاي صمت استاني 
و اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور بيان كرد: در شرايط 
ويژه اي قرار داريم، اما شرايط ما بايد به گونه اي باشد 
كه در همين وضعيت جنگ اقتصادي با وجود همه 
محدوديت ها و تحريم ها، رش��د اقتصادي، صنعتي 
و همچنين افزايش صادرات را داش��ته باش��يم. وي 
معيش��ت مردم را در اين شرايط اولويت اصلي نظام، 
دولت و وزارت صمت دانس��ت و تصريح كرد: وزارت 
صمت در شرايط كنوني با تالش در راستاي تامين به 
موقع كاالهاي مورد نياز و معيشتي مردم گام برمي دارد 
و در بخش نظارت و كنترل قيمت ها نيز تمام تالش 

خود را با عزمي راسخ انجام خواهد داد. 
وزي��ر صمت با اش��اره ب��ه تفويض اختيارات س��تاد 
تنظيم بازار به استانداران براي كنترل و تنظيم بهتر 
بازار در استان هاي سراس��ر كشور بيان كرد: روساي 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت اس��تاني بايد 
با اس��تانداران خود همكاري و تعامل الزم را داش��ته 
باشند، همچنين از ظرفيت شوراي استان ها تامين 
براي تنظيم بازار استفاده شود. رزم حسيني با اشاره 
به تقس��يم وظايف ميان وزارت صمت و وزارت جهاد 
كش��اورزي اضافه كرد: در شرايط كنوني براي تامين 

بهتر معيش��ت مردم برخ��ي وظاي��ف وزارت جهاد 
كشاورزي كه به عهده وزارت صمت گذاشته شده بود 
به آن وزارتخانه بازگشته است، اين مورد بايد توسط 
روساي سازمان هاي صمت در اس��تان هاي سراسر 
كش��ور به خوبي اطالع رساني ش��ود و شفافيت الزم 
صورت گيرد.وي در بخش ديگري از سخنان خود، با 
اعالم اينكه معادن حبس شده بايد آزاد گردند، گفت: 
ابالغ اين موضوع به استان ها انجام شده است و روساي 
سازمان هاي صمت اس��تان ها مسوول پيگيري اين 
موضوع هستند كه اين مهم را بايد با جديت دنبال كنند 
و نتايج حاصل شده را ارايه دهند  .وزير صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه اين نشست ويدئوكنفرانسي با اشاره به 
راه اندازي سامانه جامع تجارت بيان كرد: شفاف سازي 
و رسيدن به اقتصادي سالم از مزاياي اين سامانه است، 
راه اندازي سامانه جامع تجارت رانت خواري و فساد را 
كم مي كند؛ كاري كه كشورهاي پيشرفته پيش تر از 
ما انجام داده اند و ما هم اكنون در حال انجام دادن آن 
هستيم.رزم حسيني با اش��اره به ابالغ سياست هاي 
جديد اقتصادي دولت در ح��وزه صادرات بيان كرد: 
سياس��ت دولت وفور كاال و عرضه مناسب همه اقالم 
مي باشد، استفاده از ارز متقاضي و همچنين واردات 
در مقابل صادرات به اين مهم مي انجامد. همچنين با 
ابالغ سياستهاي جديد، تامين مواد اوليه كارخانجات 

به موقع انجام خواهد شد.  وزير صمت با اعالم اينكه 
مس��وول تجارت وزارت صمت مي باشد، گفت: ابالغ 
سياست هاي جديد س��بب رونق خوبي شده است و 
به زودي شاهد افزايش صادرات و افزايش توليد در ۶ 
ماهه دوم سال خواهيم بود.رزم حسيني همچنين به 
رشد توليد در لوازم خانگي، فوالد و خودرو اشاره كرد 
و اين رش��د توليد را مقدمه اي بر رشد توليد در ديگر 
كاالها با ابالغ اين سياس��ت ها دانست. رزم حسيني 
درخصوص تصميم سازي و تصميم گيري نيز گفت: 
در عرصه تصميم گيري معتقد هس��تيم هر سه نهاد 
بخ��ش خصوصي، دولت و مجلس باي��د در كنار هم 
تعامل و هماهنگي داشته باشند و بر همين منوال نيز 
حركت خواهيم كرد.وي همبستگي اتاق هاي بازرگاني 
سراسر كش��ور را با مجموعه وزارت صمت افتخاري 
براي كشور دانست و گفت: سياست هاي رانت زدايي و 
شفاف سازي را دنبال مي كنيم، نمي گذاريم فشارهاي 
دش��منان س��بب كوتاه آمدن از مواضع ما بشود و با 
هماهنگي تعامل و همكاري مجلس، دولت و بخش 
خصوصي از شرايط سختي كه دشمن براي ما به وجود 
آورده است عبور خواهيم كرد. رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران نيز در اين نشست 
اظهار كرد: با ورود وزير جديد به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پيش بيني مي كرديم كه تحولي مثبت در 

حوزه ه��اي صنعت و بازرگان��ي رخ دهد و هم اكنون 
شاهد تحقق آن هستيم. غالمحسين شافعي، با بيان 
اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت مشورت گرفتن 
از بخش خصوصي را دنبال كرده است، تصريح كرد: 
مشورت ها بايد قبل از تصميم سازي و تصميم گيري 
انجام شود تا نتايج مطلوب تري به دست آيد.شافعي با 
بيان اينكه سياست هاي تجاري كشور زيربناي مسائل 
تجارت خارجي اس��ت، گفت: سياست هاي تجاري، 
سياس��ت هاي ارزي را متعادل مي كند و به نظر بنده 
سياست هاي تجاري بر سياست هاي ارزي اولويت دارد.

او همچنين هماهنگي ميان سياست هاي تجاري و 
سياست هاي ارزي را اولويت امروز اقتصاد كشور در اين 
شرايط حساس كنوني دانست.  رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران همچنين با اشاره 
به ارايه مهم ترين نظرات بخ��ش خصوصي در قالب 
مصوبات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
به وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: بسياري از اين 
مسائل و دغدغه ها با عزم و اراده وزير محقق شده است 
و اميدواريم باقي مصوبات نيز با همين اراده به تدريج 
تحقق يابد. وزير صمت ابالغ سياس��ت هاي جديد را 
تدبير رييس جمهور ناميد و بيان كرد: با بانك مركزي و 
وزراي اقتصادي دولت براي عبور از اين شرايط همدلي 

و همكاري داريم.

فهرست مشاغل گروه يك كه از شنبه )۹۹/۰۹/۱۵( مجاز به فعاليت هستند

مشاغل  
گروه 
يك

۱.كارخانه هاي توليدي، مراكز صنعتي و معدني، كشاورزي، شيالت و خدمات وابسته؛ ۲.مراكز زيرساختي و حياتي، مراكز تامين و توزيع آب، برق، گاز، مديريت 
پسماند، فاضالب و فعاليتهاي تصفيه و تهويه هوا، پااليشگاه ها و جايگاه هاي عرضه سوخت؛ ۳. حمل ونقل عمومي كاالو مسافِر برون شهري شامل ريلي، 
هوايي، جاده اي ودريايي؛ ۴. حمل ونقل عمومي درون شهري؛ ۵.ادارات و مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي، امدادي و ستادي؛ ۶. فروشگاه هاي زنجيره اي، 

سوپر ماركت ها، ميوه فروشي ها و سبزي فروشي ها، ميادين ميوه وتره بار؛ 7.. مراكز توليد، نگهداري، توزيع و فروش محصوالت غذايي و خدمات وابسته؛ ۸. 
مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي لبني نانوايي )توليد فراورده هاي نانوايي(؛ ۹. بهداشتي، درماني، امدادي، اورژانس و تامين آمبوالنس دولتي و خصوصي؛ 
۱۰.داروخانه ها، مراكز و فروشگاه هاي دامپزشكي، پخش دارو، عطاري و داروهاي سنتي؛ ۱۱. مراكز تهيه، توليد و توزيع مواد غذايي آماده و بيرون بر؛ ۱۲. 

خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الكترونيك و فعاليت هاي پستي؛ ۱۳. شركت هاي خدمات اينترنتي )اعم از تامين كنندگان اينترنت، فروشگاه هاي 
اينترنتي و شركت هاي خدماتي مبتني بر اينترنت(؛ ۱۴.رسانه هاي مكتوب و برخط و مشاغل مشابه؛ ۱۵. مراكز نگهداري و خدماتي سالمندان، معلولين، 

جانبازان، مراكز توانبخشي و مراقبتي، آسايشگاه ها؛ ۱۶. تعميرگاه هاي انواع خودرو، لوازم خانگي، الكتريكي و الكترونيكي؛ ۱7. فروشگاه هاي انواع قطعات و 
لوازم يدكي خودرو؛ ۱۸. فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني وآهن آالت؛ ۱۹. كارگاه هاي صنعتي )مانند جوشكاري وتراشكاري و مشابه آن(؛ ۲۰ چاپخانه ها؛ 

۲۱.خشكشوييها؛ ۲۲.آرامستان ها؛ ۲۳.عينك فروشي طبي؛  ۲۴. تامين كنندگان مواد شيميايي جهت عرضه مواد ضدعفوني و نياز كارخانجات دارويي، 
بيمارستانها، آزمايشگاه هاوصنايع مختلف؛ ۲۵. عرضه كنندگان ابزار و يراق مشتمل بر تامين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات پمپ و ابزار مورد نياز 

صنايع؛  ۲۶ . فروشندگان و عرضه كنندگان قطعات و لوازم يدكي كشاورزي.

فهرست مشاغل گروه دو كه از شنبه )۹۹/۰۹/۱۵( مجاز به فعاليت هستند

مشاغل
 گروه ۲

۱.بوستان ها و مراكز تفريحي؛ ۲. پاساژهاي سرباز و سربسته، بازارهاي سرپوشيده، مراكز خريد و فروش بزرگ در غير مواد غذايي و بازارهاي موقت؛  ۳. 
بازارها و نمايشگاه هاي فروش انواع خودرو، مراكز شماره گذاري اتومبيل؛ ۴. باشگاه هاي ورزشي، سالن هاي بدنسازي؛ استخرهاي سرباز؛ ۵. آرايشگاه هاي 
مردانه؛ ۶. مراكز فروش لوازم آرايشي و بهداشتي؛ 7. مراكز فروش فرش و موكت، لوازم خانگي، پارچه، پرده، مبلمان، تزيينات داخلي ساختمان؛ ۸. مراكز 
فروش كادويي، اسباب بازي، لوازم التحرير؛ ۹. مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و كفش، خرازي، خياطي؛ ۱۰.آتليه و عكاسي؛ ۱۱. آژانس مشاور امالك؛ ۱۲. 

خدمات چاپ ديجيتال؛ ۱۳. مراكز تهيه و طبخ غذا با پذيرش مشتري، قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخاني؛ ۱۴. قنادي و شيريني پزي تر و خشك، خشكبار و 
شيريني فروشي، آب ميوه و بستني فروشي و مشاغل مشابه.

فهرست مشاغل گروه ۳ و ۴ كه از شنبه )۹۹/۰۹/۱۵( مجاز به فعاليت نيستند

مشاغل 
گروه ۳

مدارس، دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، زبان سراها، آموزشگاه ها و كتابخانه ها، مهد هاي كودك، استخر هاي سرپوشيده، 
سينما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالر هاي پذيرايي، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي و كاهش فعاليت مترو و حمل و نقل عمومي درون شهري.

مشاغل 
گروه ۴

همايش ها، برگزاري مراسم اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، مدارس شبانه روزي، باشگاه هاي ورزشي مربوط به ورزش هاي پربرخورد، از جمله كشتي، 
كاراته و جودو، كافه ها، چايخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخاني، باغ وحش ها، شهربازي ها و مراكز تفريحي آبي.
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

خبرروز

ُمدرنا، آزمايش واكسن كرونا روي كودكان را آغاز كرد
شركت توليد داروي »مدرنا« آزمايش واكسن كرونا را روي كودكان ۱۲ تا ۱۸ساله آغاز كرده است.آزمايش هاي باليني روي ۳۰۰۰ داوطلب 
۱۲ تا ۱۸ساله متمركز خواهد بود. گزارش ها حاكيست اين آزمايش ها در شش ايالت امريكا شامل آيداهو، مينه سوتا، نيويورك، اوكالهما، 
تگزاس و يوتا به اجرا گذاشته خواهد شد.مقامات فدرال امريكا مي گويند مهم است كه اين واكسن پيش از توزيع گسترده آن در سال آينده روي 
كودكان آزمايش شود. هم واكسن توليدي فايزر و هم واكسن هاي شركت مدرنا هنوز منتظر صدور مجوز استفاده از جانب اداره نظارت بر غذا 
و داروي اياالت متحده هستند. انتظار مي رود مقامات اين نهاد براي گفت وگو پيرامون اين واكسن ها، روز ۱۰ دسامبر تشكيل جلسه دهند. اگر 

واكسن هاي اين دو شركت مجوز استفاده اضطراري دريافت كنند، نخستين واكسن ها از روز ۲۱ دسامبر تلقيح خواهند شد.
مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

میراثنامه

با تخصيص اعتباري معادل چهار ميليارد ريال، پروژه مرمت 
سنگ هاي بدنه آرامگاه خيام نيشابوري آغاز شد.رييس 
اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيشابور 
با اش��اره به اينكه س��نگ هاي بدنه آرام��گاه خيام طي 
سال هاي۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ شمس��ي احداث شده است، 
افزود: سنگ هاي بدنه و پايه هاي مقبره آرامگاه بر اثر مرور 
زمان، نزوالت جوي، تغييرات دمايي و آب و هوايي دچار 
فرسودگي، فرسايش، و ترك خوردگي و رانش شده  كه 
پس از بررسي، مطالعه و آسيب شناسي نسبت به تعمير آنها 
اقدام شده است.محمداسماعيل اعتمادي افزود: ابراهيم 
رفعتي كالت از پيشكس��وتان و هنرمندان چيره دست 
مرمت تزئينات ابنيه تاريخي ب��ه همراه گروهي ديگر از 
كارشناس��ان و مرمتگران، اين پروژه را انجام خواهد داد.
رييس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
نيشابور با اش��اره به اينكه در ساخت اين بنا از آهن، بتن، 
سنگ و كاشي استفاده  شده است، يادآور شد: آرامگاه خيام 
توسط شادروان هوشنگ سيحون، آرشيتكت نامي ايران 
طراحي و توسط شركت »كا. ژ.ت« در سال ۱۳۳۸ احداث 
شده و در ارديبهشت۱۳۴۱ مورد بهره برداري قرارگرفته 
است.مجموعه فرهنگي - تاريخي آرامگاه خياميكي از 

مهم ترين مراكز گردشگري استان خراسان رضوي و كشور 
به شمار مي رود.اين مجموعه در پنج كيلومتري جنوب 
شرقي شهر نيشابور قرارگرفته، هرسال بيش از يك و نيم 
ميليون نفر گردشگر داخلي و حدود ۲۰ هزار نفر گردشگر 

خارجي از اين مجموعه بازديد مي كنند به پاس بزرگداشت 
اين دانشمند، فيلسوف، منجم، رياضيدان و شاعر ايراني، 
روز ۲۸ ارديبهشت ماه در تقويم فرهنگي ايران به نام روز 

ملي خيام نام گذاري شده است. 

آغاز مرمت سنگ هاي بدنه آرامگاه خيام نيشابوري

ادبیات

پوران درخشنده به دليل تالش هاي صادقانه در طي سال هاي مداوم كار در حوزه 
سينما و در ارتباط با مردم؛ جايزه سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم »گلوبال« 
در كشور هندوس��تان را دريافت كرد.سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
»گلوبال« با آثار كارگردان ۸۰ كشور جهان؛ در روزهاي۶ تا ۸ آذر ماه جاري )۲۶ تا ۲۸ 
نوامبر ۲۰۲۰( به صورت آنالين در كشور هندوستان برگزار شد و پوران درخشنده 
كارگردان باتجربه و سرشناس سينماي ايران كه با تمام آثار سينماي اش به نمايندگي 
از سينماي ايران در اين رويداد سينمايي حضور داشت؛ به دليل تالش هاي صادقانه در 
طي سال هاي مداوم كار در حوزه سينما و در ارتباط با مردم؛ جايزه اين دوره جشنواره را 
از آن خود كرد. مراسم اختتاميه سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم »گلوبال« 
در روز جمعه ۷ آذر ماه جاري )۲۷ نوامبر ۲۰۲۰( در كش��ور هندوستان برگزار شد 
و جوايز اين دوره از جش��نواره، به برندگان بخش هاي مختلف اهدا شد.جش��نواره 
بين المللي فيلم »گلوبال« كه هر ساله با همت »مروه استوديو« برگزار مي شود؛ يكي 

از بزرگ ترين جشنواره هاي فيلم در جهان به شمار مي رود.

 پوران درخشنده جايزه جشنواره 
فيلم »گلوبال« هند را گرفت

هنر

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي فيلم، س��ي و نهمين جشنواره بين المللي 
استامبول امسال به خاطر فراگيري ويروس كرونا تصميم گرفته است بخش هاي 
متن��وع خود را به صورت مجزا و آنالين برگزار كن��د و در حال حاضر بخش حقوق 
بش��ر و زندگي برابر را نمايش مي دهد و مستند-انيميشن »كاغذپاره ها« ساخته 
بهزاد نعلبندي به همراه بيس��ت فيلم ديگر از س��اير نقاط جهان حضور دارد.اين 
جشنواره از تاريخ۴ تا ۲۴ دسامبر به صورت آنالين برگزار مي شود.مستند-انيميشن 
»كاغذپاره ها« پيش از اين كانديداي بهترين انيميشن از جايزه آسيا پاسيفيك شده 
بود و در جش��نواره مستند آمستردام ايدفا حضور داشته است.مستند- انيميشن 
»كاغذ پاره ها« روايت زنان زجر كشيده و بي خانماني است كه به شكل اسف باري 
در يك كمپ نگهداري مي شوند.اين فيلم براي اولين بار در جشنواره بين المللي فجر 
رونمايي شد و نمايش بين المللي خود را در جشنواره مهم »ايدفا« آغاز كرد. همچنين 
اين فيلم كانديداي جايزه بهترين انيميشن سال از آسيا پاسيفيك بوده و كانديد 

در جشنواره هاي استانبول بود كه فعال به دليل بيماري كرونا به تعويق افتاده است.

»كاغذپاره ها«
 در استامبول

جامعه ادامهازصفحهاول

براي لغو محدوديت ها 
عجله  نكنيم

در جمع هاي خانوادگي فراهم كنند. از سوي ديگر 
اگر برخي مشاغل با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
كار خود را شروع كنند، جلوي ضرر و زيان مالي افراد 
هم گرفته مي شود. اين به ش��رطي است كه مردم 
تمام پروتكل ها اعم از زدن ماس��ك و رعايت فاصله 
اجتماعي را به خوبي رعايت كنند. در حال حاضر تعداد 
شهرهاي قرمز بنا به گفته ستاد ملي مبارزه با كرونا به 
زير ۶۰شهر رسيده و اين مي تواند خبر خوبي باشد. اما 
اگر محدوديت ها را به يك باره برداريم باز هم با افزايش 
موارد ابتال و مرگ و مير مواجه خواهيم شد. در اين دو 
هفته تعطيلي بيمارستان ها و البته كادر بيمارستاني 
هم توانستند كمي خود را بازيابي كنند. كاهش تعداد 
مراجعه كنندگان به بيمارس��تان باعث شد تا كادر 
درماني از آن فشار غير قابل تحملي كه به آنها تحميل 
شده بود رهايي پيدا كنند و اين مساله نشان مي دهد  
كه محدوديت ها بسيار تاثيرگذار هستند و نبايد آنها 
را ناديده بگيريم. تهران همچنان بايد در قرنطينه باشد 
مثل كالن شهرهاي ديگري كه هنوز در وضعيت قرمز 
هستند. ما نمي توانيم با اطمينان بگوييم كه تهران 
به وضعيت نارنجي رسيده اس��ت. اما از فشار و روند 
افزايشي بيماري كاسته شده است. به هر حال اين 
مساله هم به دولت مربوط است هم به مردم. يعني 
هم دولت بايد با تمديد محدوديت ها مانع از افزايش 
روند بيماري شود و هم مردم بايد با رعايت پروتكل ها 
اين روند را كندتر كنند. نگراني مهم ما اين است كه 
با برداش��تن يك باره تمام محدوديت ها دوباره آمار 
مرگ و مير در سطح كشور و شهرهايي كه وضعيت 
خطرناك دارند دوباره افزايش پيدا كند. نبايد در لغو 
محدوديت ها عجله كنيم و بايد شرايط را به خوبي 
بسنجيم. البته كه شرايط اقتصادي هم به نوبه خود 
بسيار مهم است و مردم بايد بتوانند كسب و كارشان 
را راه بيندازند تا از خطر ورشكستي و از دست دادن 
سرمايه در امان بمانند. باالخره افرادي هستند كه 
كارگر روز مزد به شمار مي آيند و يك روز كار نكردن 
براي آنها به معني از دست دادن رزق آن روزشان است 
اما مسووالن بايد در كنار اقتصاد به سالمت جامعه 
هم فكر كنند و راه حلي براي رفع اين مش��كالت در 
نظر بگيرند. كمك هاي معيش��تي مي تواند گزينه 
مناسبي باشد اما متاسفانه دولت در شرايط كنوني 
توان پرداخت اين كمك ها را ندارد، پس مردم بايد 
در نظر داشته باشند كه با رعايت پروتكل ها در حفظ 
جان و سالمتي خود تالش كنند. زدن ماسك و رعايت 
فاصله اجتماعي مهم ترين كاري است كه مردم بايد 
براي سالمتي خود انجام دهند و از رفتارهايي كه باعث 
مي شود مبتال به كرونا شوند دوري كنند. فراموش 
نكنيم طي ماه هاي اخير يكي از داليل باال رفتن آمار 
ابتال به كرونا دورهمي هاي خانوادگي بوده و اين مساله 

بايد همچنان مورد توجه باشد.
عضوستادعلميمقابلهباكرونا

تمديد تعطيلي مشاغل گروه هاي ۳ و ۴ 
علي رغم پايان محدوديت هاي كرونايي 
و تعطيلي دوهفته اي صنوف پايتخت، 
فقط صنوف گروه هاي شغلي ۱ و۲ مجوز 
فعاليت و گروه هاي ۳ و ۴ شهر تهران به 
مدت يك هفته تمديد ش��د. با تصويب 
سازمان مديريت و پيشگيري شهر تهران 
تصويب شد عليرغم پايان محدوديت هاي 
كرونايي و تعطيلي دوهفته اي صنوف تا 

كنترل بهتر وضعيت بيماري، همچنان فقط صنوف 
گروه هاي ش��غلي ۱ و۲ مجوز فعاليت داشته باشند. 
بنا بر اين گزارش، بر اس��اس اين مصوبه مقرر شد تا 
به مدت يك هفته ديگر كلي��ه صنوف گروه هاي ۳ و 
۴ كه شامل آرايش��گاه هاي زنانه، سالن هاي زيبايي، 
تاالره��اي پذيرايي و چايخانه ها، س��ينما ها، مراكز 

فرهنگي و هنري اعم از كتابخانه ها، مراكز 
تفريحي آبي، استخرهاي سرپوشيده و 
باشگاه هاي بدنسازي و... است تا اطالع 
ثانوي همچنان تعطيل ش��وند. در اين 
گزارش آمده است، كليه مراسم عروسي، 
ترحي��م و همايش ها كه باعث ش��يوع 
ويروس كرونا مي ش��وند ني��ز تا بهبود 
وضعيت كرونايي در شهر تهران تعطيل 
است. گفتني است، تعطيلي اين صنوف پر ريسك از 
امروز ۱۵آذر ماه به مدت يك هفته ديگر تمديد شد. در 
اين گزارش اشاره شده است، فعاليت صنوف گروه هاي 
۱ و ۲ كه شامل اصناف ضروري و تامين كننده مايحتاج 
و ارزاق روزانه ش��هروندان اس��ت، همچنان مطابق 

گذشته بالمانع است.

انهدام ۲۵ باند خريد و فروش مواد مخدر در فضاي مجازي
رييس پليس تهران بزرگ از دستگيري 
و انهدام ۲۵ گروه فعال در زمينه خريد و 
فروش مواد مخدر در فضاي مجازي خبر 
داد. سردار »حس��ين رحيمي« رييس 
پليس تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار 
ايلنا درباره وقوع جرايم و شايعات مرتبط 
با كرونا در فضاي مجازي گفت: در حال 
حاضر با توجه به برخوردهاي فراواني كه 

در اين مدت صورت گرفته است و همچنين نظارت هايي 
كه از سوي پليس فتا بر اين فضا شده است، خوشبختانه 
بحث شايعات مرتبط با كرونا در فضاي مجازي بسيار 
كمتر شده اس��ت. او ادامه داد: تسلط و كنترل فضاي 
مجازي به طور ويژه نه تنها در دستور كار پليس فتا بلكه 
در دستور كار تمامي پليس هاي تخصصي قرار گرفته 
است. هر كدام از اين پليس هاي تخصصي به تناسب 
ماموريتي كه در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ دارند 

يك بخش يا واحد ب��راي كنترل و رصد 
فضاي مج��ازي فع��ال كرده اند. رييس 
پليس تهران بزرگ با اش��اره به اقداماتي 
كه از س��وي پليس مبارزه با مواد مخدر 
در فضاي مجازي صورت گرفته اس��ت، 
تصريح كرد: بي��ش از ۲۵ گروهي كه در 
فضاي مجازي فعال بوده و اقدام به خريد 
و فروش مواد مخدر مي كردند با اقدامات 
اطالعاتي و رصد ش��بانه روزي توسط پليس مبارزه با 
مواد مخدر شناسايي و دستگير ش��د ه اند از اين افراد 
نيز مقادير مختلفي مواد نيز كشف شده است. سردار 
رحيمي با اش��اره به ديگر اقدامات انجام شده از سوي 
پليس هاي تخصصي در فضاي مجازي گفت: برخورد با 
خريد و فروش سالح، اوباش گري و ... توسط پليس هاي 
تخصصي در حال انجام است و اقدامات خوبي در اين 

زمينه نيز صورت گرفته است.

دوركاري ۵۰ درصدي كارمندان تهران
معاون توسعه مديريت و منابع استاندار 
تهران با اشاره به وضعيت نارنجي در اكثر 
نقاط استان تهران از دوركاري ۵۰درصدي 
كارمندان دستگاه هاي اجرايي از شنبه 
۱۵ آذرماه خبر داد. غالمرضا عباس پاشا 
با اشاره به وضعيت دوركاري كارمندان در 
استان تهران گفت: با توجه به همكاري 
مطلوب مردم و اقدامات انجام شده اكثر 

نقاط استان تهران در وضعيت نارنجي قرار دارد و تنها 
پيشوا در وضعيت قرمز اس��ت. او ادامه داد: با توجه به 
اين موضوع بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي 
مربوط به وضعي��ت نارنجي در اس��تان تهران اعمال 
مي شود و از روز ش��نبه ۱۵ آذرماه به مدت يك هفته 
يعني تا ۲۱ آذرماه اين شرايط حاكم خواهد بود و در ادامه 
وضعيت شهرها به صورت هفتگي بررسي و نحوه فعاليت 

ادارات اطالع رساني مي شود. همچنين 
در وضعيت نارنج��ي، ادارات ارايه دهنده 
خدمات ضروري و دستگاه هاي مرتبط با 
ماموريت هاي اساسي و مديريت شهري 
مي توانند ب��ا تش��خيص باالترين مقام 
مسوول )در سطح ملي يا استان( نسبت به 
كاهش حضور تا يك سوم كاركنان خود 
اقدام كنند و در ساير ادارات ارايه خدمات 
با حضور ۵۰ درصدي كاركنان انجام خواهد شد. معاون 
استاندار تهران تاكيد كرد: در مورد شهرهاي قرمز نيز 
ادارات ارايه دهن��ده خدمات ضروري و دس��تگاه هاي 
مرتبط با ماموريت هاي اساس��ي و مديريت ش��هري 
مي توانند با تشخيص باالترين مقام مسوول )در سطح 
ملي يا استان( نسبت به كاهش حضور تا پنجاه درصد 

كاركنان خود اقدام كنند.

تع�ادل| آنه��ا ديگ��ر در پس��توي 
خانه هايشان پنهان نمي شوند. آنها ديگر 
نمي خواهن��د قرباني باش��ند و در كنج 
خانه هايشان به بخت و اقبال خود لعنت بفرستند، آنها 
مي خواهند ديده شوند، بايد ديده شوند، جامعه بايد 
عادت كند كه صورت س��وخته از اسيد آنها را ببيند و 
بپذيرد كه آنها هم عضوي از اين جامعه اند، عضوي كه 
قرباني اتفاقي تلخ شده اند، اتفاقي كه هيچ دخالتي در 
آن نداشته اند. دختران اصفهان شايد اولين پيشگامان 
اين حركت بودند، آنها خود را مخفي نكردند، ظلمي 
كه در حقشان شده بود را در شبكه هاي اجتماعي فرياد 
زدند و به زندگي عادي بازگشتند، آنها نشان دادند كه 
شايد زيبايي ظاهري شان دچار نقصان شده اما ظرافت 
و زيبايي زنانه شان را پشت نقاب آن صورت همچنان 
حفظ كردند و جنگيدند. هيچ وق��ت مجرمي در اين 
رابطه شناسايي و مجازات نشد، چه اگر هم شناسايي 
مي ش��د، باز هم با دل مهربان و روح س��خاوتمند اين 
دختران زيبا از بند مجازات مي رهيد. همانطور كه آمنه 
از قصاص كسي كه صورتش را نابود كرد، گذشت. اما 
حاال اين دختران و حتي پسراني كه قرباني اسيد پاشي 
شده اند، مي خواهند راه تازه اي را طي كنند. راهي كه اگر 
حمايت هنرمندان را با خود داشته باشند، قطعا برايشان 
بسيار هموارتر خواهد بود.  تجربه بازيگري براي آنها كه 
بي دليل بر صورتشان اسيد پاشيده شد تا باقي زندگي 
شان در تاريكي و تنهايي سپري شود، اما حاال اين افراد 
مي گويند، تسليم »اسيد« نمي شويم. آنها وارد دنياي 
تاتر شده اند، دنيايي كه مي تواند سكوي پرتابي باشد 

براي بودن و حاضر شدنشان در برابر دوربين سينما. 

      تشكيل گروه تئاتر
تعدادي از نجات يافتگان اسيدپاشي اقدام به تشكيل 
گروهي تئاتري كرده ان��د و اميدوارند با اقدامات خود 
بتوانند نگاه جامعه پيرام��ون افرادي مانند خود و نيز 
معلوالن را تغيير دهند. مهرماه س��ال ۱۳۹۷ بود كه 
معصومه عطايي كه از معروف تري��ن نجات يافتگان 
اسيدپاشي در كشورمان است، وارد چرخه بازيگري شد. 
او بازيگري را از حضور در يك تئاتر آغاز كرد و خيلي زود 
خبرهايي از تجربه بازيگري يك نجات يافته اسيدپاشي 
راهي رسانه ها ش��د. معصومه دوسال بعد وارد عرصه 
مدلينگ هم شد تا عالوه بر اولين بازيگر نجات يافته 
اسيدپاشي در كش��ور، عنوان اولين مدل نجات يافته 

اسيد را هم از آن خود كند. پس از معصومه اما اين بار 
گروهي از اعضاي انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي 
تصميم به بازيگر شدن گرفته اند و با تشكيل يك گروه 
تئات��ري در انتظارند تا اولين اجراي خود را با فروكش 
كردن موج كرونا به روي صحنه ببرند. الهام سلطاني، 
محسن مرتضوي، مريم زماني، آرزو هاشمي نژاد، يلدا 
هاشمي نژاد، ش��بنم عطاپور و ... از جمله اعضاي اين 
گروه هستند كه پيشتر مورد اسيدپاشي قرار گرفته اند.

     نجات يافتگان اسيد
 بايد به زندگي عادي بازگردند

دكتر كم��ال فروتن، مديرعام��ل انجمن حمايت از 
قربانيان اسيدپاش��ي درباره بازيگر شدن شماري از 
اعضاي اين انجمن به ايس��نا گفت: انجمن حمايت 
از قرباني��ان اسيدپاش��ي صرفا براي درم��ان يا ارايه 
كمك هاي مالي به نجات يافتگان اسيدپاشي تشكيل 
نشده است، بلكه هدف ما بازگرداندن اين افراد به روند 
زندگي عادي و آگاهي بخش��ي پيرامون اين جنايت 
است. در همين راستا نيز فعاليت هاي مختلفي را جزو 
برنامه هاي انجمن قرار داده ايم كه يكي از تازه  ترين آنها 
تشكيل گروه تئاتر است. او با بيان اينكه پيش از اين 
شماري از اعضاي انجمن فعاليت در عرصه مدلينگ، 
معرق كاري، كوالژ، موسيقي و ... را تجربه كرده بودند، 
گفت: حتي چندين نمايش��گاه ب��راي نمايش آثار 
نجات يافتگان اسيدپاشي نيز برگزار شده كه استقبال 
از آن نيز بسيار مناسب بود. فروتن با اشاره به تشكيل 
گروه تئاتر انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي گفت: 
هدف ما صرفا بازي اعضا در تئاتر نيست، ما به دنبال 
اين هستيم كه آنها عالوه بر تئاتر وارد ديگر اشكال آن 
نظير بازيگري، گويندگي، اجرا و ... نيز بشوند. بايد اين 
كليشه كه براي بازيگر شدن حتما بايد چهره اي خاص 
يا چشمي رنگي داش��ت از بين برود، چرا كه داشتن 
استعداد در بازيگري هم عامل بسيار مهمي است كه 
نبايد از آن غافل شد. به گفته او ديگر نجات يافتگان 
اسيدپاشي هم مي توانند اگر عالقه به بازيگري دارند 

به عضويت در اين گروه درآيند.

     كارگردانان و تهيه كنندگان 
از نجات يافتگان اسيد پاشي حمايت كنند

مديرعامل انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي با 
تاكيد بر اينكه بايد نگاه جامعه به تمام افراد يكسان 
ب��وده و فرصت حضور در موقعيت هاي مناس��ب از 
آنان سلب نشود، گفت: فعاليت در عرصه هايي نظير 
بازيگري در تحقق اين هدف بسيار موثر است. البته 
اميدوارم كارگردانان، تهيه كنندگان و ديگر بازيگران 
نيز از اين موضوع استقبال كرده و براي آن پيشقدم 
شوند. او با بيان اينكه انجمن به دنبال ورود به ديگر 
عرصه ها نيز هست، گفت: نه فقط شاخه هاي مختلف 
هنري كه ما به دنبال ورود به ش��اخه ها و رشته هاي 
مختلف ورزش��ي و ... نيز هس��تيم. هدف ما هم اين 
است كه همه بدانند يك نجات يافته اسيدپاشي هيچ 
تفاوتي با ديگر شهروندان ندارد و نبايد به نگاه ديگري 
با آنان برخورد كني��م. مديرعامل انجمن حمايت از 
قربانيان اسيدپاشي در پايان از هنرمندان، ورزشكاران 
و تمام شهروندان دعوت كرد كه اگر مهارت يا دانشي 

را دارند براي آموزش و ارايه آن به نجات يافتگان اسيد 
اعالم آمادگي كرده و آن را به انجمن اطالع دهند.

     نبايد تسليم اسيد شويم
محسن مرتضوي، عضو انجمن حمايت از قربانيان 
اسيدپاشي كه در فروردين ماه سال ۹۱ مورد سوءقصد 
اسيدپاش��ي قرار گرفت، درباره تجربه حضورش از 
بازيگري در تئاتر به ايس��نا گفت: بعد حادثه اي كه 
برايم رخ داد، زمان زيادي الزم داشتم تا به روند عادي 
زندگي برگردم، عمل هاي سنگين جراحي و رفت و 
آمدهاي متعدد به دادگاه حسابي توانم را از من گرفته 
بود، اما تصميم گرفتم كه تسليم آنچه كه نظافتچي 
جاني محل كارم با اس��يد برايم رقم زد، نش��وم، به 
همين دليل هم به دنب��ال كارهاي جديد رفتم. او با 
بيان اينكه در يك��ي از اولين كارهايي كه انجام دادم 
به دنبال معرق كاري و مجسمه سازي رفتم، گفت: 
معرق كاري فضاي جديد بود كه با آن خو گرفتم، حتي 
مدتي بعد همسر و دخترم هم وارد اين فضا شدند و 

وقتي اولين نمايشگاه آثارم برگزار شد، حسي داشتم 
كه تا آن موقع اصال تجربه نكرده بودم. مرتضوي ادامه 
داد: فرد اس��يدپاش با جنايتي كه كرد، مي خواست 
زندگي را از من بگيرد و من دلم نمي خواست تسليم 
او شوم. همزمان با تشكيل انجمن حمايت از قربانيان 
اسيدپاشي وارد اين انجمن ش��دم و تالش كردم تا 
به ديگر اف��رادي كه مثل من بودن��د، كمك كنيم، 
خوشبختانه در فضاي انجمن اصال قرباني بودن معنا 
نداش��ت و معصومه، مرضيه، مري��م، آرزو، الهام و ... 
هركدام با انرژي و تواني وصف نشدني پاي كار آمدند 
و تبديل به خانواده اي بزرگ ش��ديم كه با هم دست 
به كارهاي بزرگي زديم. اين عضو انجمن حمايت از 
قربانيان اسيدپاشي ادامه داد: توانستيم در مدت زمان 
كوتاهي بسياري از اتفاقات را براي اولين بار در كشور 
و براي نجات يافتگان اسيد رقم بزنيم، عالوه بر اينكه 
بسياري از قربانيان به رايگان ويزيت و حتي جراحي 
شدند. ما وارد ديگر حوزه ها هم شديم. اولين نمايشگاه 
آثار هنري نجات يافتگان اسيدپاشي را برگزار كرديم 
و براي اولين بار در كشور چندين قرباني اسيدپاشي 
وارد حرفه مدلينگ شدند. حاال هم كه گروه تئاتري 

تشكيل داديم و من هم جزو بازيگران آن هستم.

     دليلي براي مخفي شدن نيست
مرتض��وي در مورد حض��ورش در اين گ��روه و تجربه 
بازيگري گفت: بازيگري كار بس��يار دشواري است كه 
تمركز و استعداد الزمه اصلي آن است. متاسفانه نگاه 
تجاري و صنعتي به سينما و هنر سبب شده تا بسياري 
به دنبال بازيگران چشم رنگي و ... باشند، درحالي كه 
به نظرم هيچ ايرادي ندارد كه يك نفر معلول باش��د، 
مورد اسيدپاشي قرار گرفته باشد يا مشكالت ديگري 
داشته باشد و با توجه به استعدادش بازيگر هم بشود. 
دليلي براي مخفي شدن وجود ندارد. ما هم بايد زندگي 
كنيم. او ادامه داد: وقتي براي اولين بار در جشنواره تئاتر 
استان تهران روي صحنه رفتم و براي داوران اجرا كردم، 
استرس زيادي داشتم كه به مرور زمان رفع شد. بازيگري 
عالوه بر اينكه حس خوبي به من مي دهد از يك جهت 

ديگر هم برايم لذت بخش است و آن شكستن كليشه ها 
در مورد بازيگري اس��ت.اين عض��و انجمن حمايت از 
قربيان اسيدپاش��ي همچنلن در مورد كار در شرايط 
كرونا نيز گفت: كرونا شرايط دش��واري را براي ما رقم 
زده است و طي اين مدت چندين بار تمرين هاي ما به 
خاطر كرونا لغو شد. امكان اجرا هم كه فعال وجود ندارد و 
اميدوارم كه زودتر اين محدوديت ها رفع شود. مرتضوي 
تصريح كرد: كارگردانان و تهيه كنندگان محصوالت 
تلويزيوني و سينمايي خوب است به اين سوال جواب 
دهند كه چرا هيچ فرد داراي معلوليت و نقص عضوي 
تاكنون بازيگر نشده است؟ يعني حتي يك نفر هم در 
ميان آنان با استعداد نبود كه مثال نقش يك فرد بر روي 
ويلچر را نيز بايد به عن��وان مثال همان بازيگري بازي 
كند كه در فيلم قبلي نقش دونده داشته است؟ بايد فضا 
براي حضور تمام افراد فراهم ش��ود و ما به دنبال ايجاد 

اين فضا هستيم.

     قصاص هنگام جنايت
گروه تئاتر نجات يافتگان اسيدپاشي از حدود يكسال 
پيش تاكنون تمريناتي را براي اولين اجراي خود نيز 
انجام داده اند و حتي مدتي قبل در جش��نواره تئاتر 
اس��تان تهران نيز نمايش��ي به نام »قصاص هنگام 
جنايت« را به نويسندگي و كارگرداني جواد رحيمي، 
تهيه كنندگي پيام احمدي كاشاني به روي صحنه 
بردند كه موضوعي مرتبط با اسيدپاشي دارد و بناست 
پس از پايان محدوديت هاي ناش��ي از كرونا به روي 
صحنه برود. عالوه بر اعضاي گروه تئاتر نجات يافتگان 
اسيدپاشي يعني، الهام سلطاني، محسن مرتضوي، 
مريم زماني، آرزو هاش��مي نژاد، يلدا هاشمي نژاد و 
شبنم عطاپور، شيما خوش اقبال نيز در گروه بازيگران 
اين نمايش قرار دارند. مليكا مرتضوي، علي قهرماني، 
ميالد رمضاني مقدم، مجيد حقاني، حسين مرداني 

و... از ديگر دست اندركاران اين نمايش هستند.
بايد منتظ��ر ماند و ديد نجات يافتگان اس��يد كه تا 
همين چندسال پيش صرفا به چشم يك قرباني به 
آنان نگاه مي شد، چقدر در شكستن نگاه كليشه اي 
جامعه به خودشان موفق خواهند بود، موضوعي كه تا 
به امروز دست كم سبب زمزمه هايي براي تغيير نگاه 
به حرفه هايي مانند مدلينگ و بازيگري شده و به نظر 
مي رسد كه در ديگر بخش ها نيز به زودي تاثيراتي 

برجاي خواهد گذاشت.

گزارش
قربانيان اسيد پاشي گروه تئاتر راه انداخته اند

دليلي براي مخفي شدن نيست
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