
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1928  Sun. May 2. 2021  يكشنبه   12 ارديبهشت 1400   19 رمضان 1442  سال هفتم  شماره 1928  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
9799000

شاخص بورس
1194338

يادداشت- 1

 گام هاي لرزان كارگران 
و سرعت رشد تورم

هم��واره در روزه��اي منتهي 
ب��ه 11 ارديبهش��ت م��اه به 
مناس��بت روز جهاني كارگر، 
مباحث مرتبط ب��ا كارگران و 
مطالبات آن��ان براي مدتي در 
ويترين رسانه هاي گروهي قرار 
مي گيرد و بح��ث و تبادل نظر 
در خصوص اين موارد افزايش 
پيدا مي كند. بعد از اين موعد اما انگار ناخودآگاه عمومي 
جامعه فراموش مي كند ك��ه كارگران و حقوق بگيران با 
چه مشكالتي دست به گريبان هستند. از منظر تاريخي، 
دهه هاست كه جنبش هاي كارگري در سرتاسر جهان 
مش��غول مبارزه براي احقاق حقوق قشري هستند كه 
نقشي كليدي در بهبود ش��اخص هاي رشد دارد و چرخ 
توسعه جوامع به گونه اي خاص به شادابي و پويايي آنها 
گره خورده اس��ت. در اين ميان در دسته بندي هايي كه 
در خصوص كارگران جوامع مختلف از منظر مهارت ها، 
توانايي ها و اثرگذاري ها از يك طرف و سطوح معيشتي، رفاه 
و مزاياي مختلف از سوي ديگر، صورت مي گيرد، كارگران 
ايراني حقيقتا در زمره محروم ترين و مظلوم ترين اقشار قرار 
مي گيرند. كارگراني كه از نظر مهارت و توانايي در جايگاه 
بااليي قرار دارند، اما از نظر معيش��تي و رفاه با مشكالت 
فراواني دست به گريبان هستند. انسان هاي شريفي كه هر 
اندازه كه بيشتر تالش مي كنند و سريع تر مي دوند، باز هم 
سرعت گام هاي شان به رشد افسارگسيخته تورم و گسترش 
فقر نمي رسد. اين گونه است كه كارگر ايراني هر سال بيشتر 
به اعماق خطوط فقر پرتاب مي شود و فاصله بعيدتري با 
رشد اقتصادي پيدا مي كند. گروهي كه در كنار دغدغه هاي 
معيشتي و اقتصادي فراواني كه دارند، همواره با مشكالت 
برآمده از مزد نيز دست به گريبان هستند. واقع آن است كه 
ماجراي مزد مانند كالف س��ردرگمي است كه با گذشت 
دهه ها  هنوز اميد به باز شدن گرهي از هزار توي پيچيده آن 
نمي رود. هر سال با نزديك شدن به ايام و هفته هاي پاياني 
سال، جنجال هاي دامنه داري ميان نمايندگان كارگري، 
ادامه در صفحه 5 كارفرمايي و...  

حجت طهماسبي

»تعادل«مشكالتبازارسرمايهرابررسيميكند

تكرار اشتباهات در بورس
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يادداشت-5 يادداشت-4

مشكل صنعت خودرو كجاست؟

چشم انداز 1400 مسكنسرخ پوشي ادامه دار بازار سرمايه

مثلث مطالبات كارگران
مشكل صنعت خودروسازي 
كش��ور در حال حاضر مساله 
چندان پيچيده اي نيست؛ اگر 
مشكل قيمت گذاري دستوري 
خودرو حل ش��ود؛ بسياري از 
مس��ائلي كه اين صنعت با آن 
درگير است، خود به خود حل 
خواهد شد. اين در حالي است 
كه به دليل سياست گذاري هاي اشتباه و دخالت دولت در 
اين صنعت، شاهد افت توليد در خودرو و افزايش قيمت ها 
در بازار هس��تيم. دولت به جاي اينكه ميليارد ها تومان با 
پيش فروش خودرو رانت در بازار خودرو، توزيع كند، بايد 
اجازه آزادسازي قيمت ها را بدهد، چراكه آثار اين سياست 
يعني قيمت گذاري دستوري، زيان انباشته خودروسازان و 
بدهكار كردن آنهاست. به طوري كه خودروسازها، يك و نيم 
برابر زيان خود يعني حدود 40 هزار ميليارد تومان به شبكه 
تامين و قطعه سازان بدهكار هستند. مادامي كه قيمت 
كارخانه با بازار آزاد به 100 ميليون تومان هم مي ر س��د، 
معلوم است كه مشتريان بيشتر براي كسب سود ناشي 
از فروش خودرو اقدام به ثبت نام و خريد خودرو مي كنند. 
تقاضايي كه واقعي است و تنها براي كسب سود ناشي از اين 
تفاوت قيمت شكل گرفته است. بنابراين بزرگ ترين مانع در 
صنعت خودرو كشور، همين مساله قيمت گذاري دستوري 
ادامه در صفحه 2 است.  

يكي از مهم ترين موضوعاتي كه 
اين روز ها بازار درگير آن است 
مس��اله نرخ بهره بانكي است. 
متاسفانه سال گذشته نرخ بهره 
بانك ها به شدت باال رفت و اين 
نرخ بهره باال همچنان ادامه دارد.

دولت درگير بي سياستي هاي 
عجيبي شده است. يعني اين 
سياست هايي كه ما در دولت به خصوص در موضوع بودجه 
مي بينيم مثل پيش بيني چند نرخ مختلف براي دالر نرخ 
بهره باال يا صحبت هايي كه در مورد نرخ دالر 1۵ هزار توماني 
زده شد و همه اينها به ابهامات در اقتصاد ما منجر شده است 
و هم اكنون اكثر فعاالن اقتصادي نمي دانند كه در ماه هاي 

آينده با چه سياستي بايد جلو بروند.
هرچند هدف دولت سهولت تحقق درآمد ۲۲۵ هزار ميليارد 
توماني از محل فروش اوراق دولتي بود، اما باعث شد تا عمال 
يك قطعي نقدينگي در كل بخش هاي اقتصادي به وجود 
بيايد و بازار هاي سرمايه گذاري با كمبود نقدينگي مواجه 
شود.موضوع بعدي ابهام در نرخ دالر و مذاكرات برجام است. 
به دليل نامشخص بودن تكليف اين مذاكرات هم اكنون بازار 
ادامه در صفحه 5 دالر به شدت ناپايدار است و...  

در پي اعالم رش��د منفي 3.1 
درصدي متوسط قيمت اسمي 
هر متر مربع واحد مسكوني در 
پايتخت، گمانه زني ها از تداوم 
رش��د منفي قيمت ها در بازار 
مسكن باال گرفته است. برخي از 
استادان اقتصاد و صاحب نظران 
ب��ازار اس��تدالل مي كنند كه 
ريزش قيمت مسكن تا 30 درصد در سال جاري به وقوع 
خواهد پيوست. گروهي ديگر كه نگاهي تكنيكال دارند، 
تداوم افت قيمت ها در بازار ملك را مشروط به تكرار رشد 
منفي قيمت ها در دو ماه آينده مي دانند. البته گروهي از 
كارشناسان مسكن بر اين باورند كه افت قيمت ها در بازار 
مسكن به دليل روند صعودي شاخص هاي اقتصاد كالن 
و همچنين افزايش تقاضا در پي رفع احتمالي تحريم هاي 
امريكا عليه ايران پايدار نخواهد بود. در اين ميان، گروهي 
از ناظران و فعاالن بازارهاي دارايي بر اين باورند كه دالالن 
مان��ع كاهش قيمت ها در بازار مس��كن هس��تند و آنها 
نمي گذارند قيمت ها كاهش يابد.  1- بررسي سه سناريوي 
قيمتي مسكن در سال 1400 و همچنين ادعاي ممانعت 
دالالن از...  ادامه در صفحه 5

امس��ال برگ��زاري روز جهاني 
كارگر در ايران، يك تفاوت هايي 
با س��ال هاي قبل دارد. در واقع 
وضعيت اقتصادي و معيشتي 
خانواده هاي كارگري واقعا در 
بدترين حالت ممكن، طي چهار 
دهه اخير قرار دارد. علت اين امر 
هم آن است كه فشار تحريم هاي 
اقتصادي در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراين در يك چنين 
روزي مهم ترين چالش هاي پيش روي اين اقشار را به طور 
كلي مي توان در ذيل يك مثلث سه ضلعي دسته بندي كرد. 
نخستين ركن مهم در اين مثلث، مباحث مرتبط با معيشت 
و نيازهاي اقتصادي كارگران و خانواده هاي آنان است. بحث 
دوم، موضوع امنيت شغلي و بهره مندي از شغلي پايدار براي 
اين قشر است. در آخر هم برخورداري از تشكل هاي فراگير 
كارگري و پيگيري صنفي مطالبات كارگران مطرح است 
كه مجموعه اين عوامل را مي توان ذيل عنوان مهم ترين 
مطالبات كارگران در شرايط فعلي جامعه دسته بندي كرد: 
 نخس��ت( معيش��ت: يك واقعيت عريان در شرايط 
امروز كشور وجود دارد كه ريشه بسياري از مشكالت 
برآمده از اين گزاره است. گراني ها و تورم به شدت در 
ايران باالست و اين گراني هاي افسارگسيخته شرايط 
دشواري را براي طبقات محروم، حقوق بگير و كارگر 
جامعه ايجاد كرده است.   ادامه در صفحه 3

يادداشت روز

رييس جمهور آينده صداي زنگ تورم را نخواهد شنيد
مهم نيس��ت كه رييس جمهور 
آينده تا چه حد به تامين معيشت 
م��ردم، اصالح��ات اقتصادي، 
تغييرات بنيادين و كنترل تورم 
و بهبود فضاي كسب وكار اعتقاد 
داشته باش��د يا بر آن پافشاري 
كند. مهم نيس��ت كه اصولگرا، 
اصالح طلب يا اعتدال گرا باشد. 
هر كه باشد وارث وضعيتي در ساختار اقتصادي و سياسي 
ايران است كه تورم فزاينده به ماهيت آن تبديل شده است 
و در سال هاي اخير به شدت نقدينگي را رشد داده و دولت 
براي تامين مخارج فزاينده خود و هزينه 80 ميليون جمعيت، 
مقابله با تحريم، شيوع كرونا و... بخشي از درآمدهاي دولت 
در آينده را ني��ز خرج كرده و بدهي دولت به بانك ها، بانك 
مركزي و سپرده هاي مردم را افزايش داده است. براين اساس 
جز از طريق رشد نقدينگي و تورم نمي تواند ارقام صدها هزار 
ميليارد توماني بدهي دولت را كوچك و كم اهميت كند. از 
سوي ديگر، ساختار اقتصاد ايران و ميزان دخالت و مخارج 
دولت به اندازه اي اس��ت كه با رشد بودجه و كسري منابع 
مواجه شده و همانطور كه در سال هاي اخير در مقابل بخش 
عمده طلب هاي دولت و پول هاي ايران در خارج كشور، از 

بانك مركزي ريال گرفته و به رشد پايه پولي و نقدينگي و 
تورم دامن زده، در سال هاي آينده نيز دولت براي استفاده 
از پول هاي آزاد ش��ده ايران در خارج كشور و فروش نفت، 
به بانك مركزي فشار وارد خواهد كرد تا بازهم نقدينگي را 
رش��د دهد تا دولت بتواند پول خرج كند. اما بانك مركزي 
براي تبديل دالرها به ريال بايد منتظر فرصت و گذر زمان 
باشد تا بتواند به تدريج دالرهاي آزاد شده و درآمد ارزي را 
در بازار تبديل به ريال كند. نگاهي به تحوالت كالن اقتصاد 
در س��ال 99 نشان مي دهد كه اقتصاد با رشد ۲9 درصدي 
پايه پولي، نقدينگي 40 درصدي، تورم 48 درصدي، مواجه 
بوده و ۲7 واحد درصد از رش��د پايه پولي به خاطر افزايش 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده است. يعني دولت 
در برابر پول هاي بلوكه شده ايران در خارج كشور، از بانك 
مركزي طلب ريال كرده و بانك مركزي به دولت ريال داده و 
بايد در آينده طلب ايران را وارد كشور كند. در حالي كه هنوز 
دالري در بازار نفروخته تا ريالي را كسب و به دولت بدهد. در 
نتيجه رقم پايه پولي از 3۵3 هزار ميليارد تومان در سال 98 
با ۲9 درصد رشد به رقم 4۵۵ هزار ميليارد تومان در پايان 
99 رسيده و افزايش 10۲ هزار ميليارد توماني داشته است 
كه از اين رقم ۲7 واحد درصد رشد يعني 9۵ هزار ميليارد 
تومان بابت افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي، يعني 

در برابر دالرهاي بلوكه شده و درآمد ارزي موجود در خارج 
كشوربوده كه در آينده به حساب بانك مركزي واريز خواهد 
شد و منابع بانك مركزي محسوب مي شود و از حاال ريال 
آن را دولت دريافت و خرج كرده است. يعني هنوز در بازار 
فروخته نشده و به ريال تبديل نشده اما معادل ريالي آن را 
دولت دريافت كرده است و به همين دليل پايه پولي رشد 
باالي 10۲ هزار ميليارد توماني داشته است كه اثر آن بر رشد 
نقدينگي و تورم باالست. نقدينگي نيز 40 درصد رشد كرده 
و از ۲47۲ هزار ميليارد تومان در س��ال 98 به 3460 هزار 
ميليارد تومان رسيده و 1000 ميليارد تومان در يك سال 
99 بيشتر شده است. يعني روزانه ۲700 ميليارد تومان به 
نقدينگي افزوده شده و سپرده هاي ريالي و ارزي به 4000 
هزار ميليارد تومان رسيده است ومانده تسهيالت ريالي و 
ارزي بانكي به بيش از ۲800 هزار ميليارد تومان رس��يده 
است. براين اساس اقتصادي كه روزانه به 3 هزار ميليارد تومان 
نقدينگي و تزريق دايمي پول نياز دارد، با رشد پايه پولي و 
نقدينگي وتورم مواجه خواهد شد و رييس جمهور آينده نيز 
نمي تواند براي كنترل آن كاري انجام دهد و لذا بعيد است كه 
صداي زنگ تورم و هشدار كارشناسان در مورد كوچك شدن 
سفره مردم در آينده را بشنود و اين روند باعث خواهد شد كه 
دايم از درآمدهاي طبقات فرودست جامعه كاسته شود و به 

ثروت گروه تازه فربه شده اضافه خواهد شد و بخشي از آن 
نيز به خروج سرمايه از كشور دامن خواهد زد. وقتي دولت 
نمي تواند عطش نقدينگي روزانه 3۲00 ميليارد توماني و 
نياز بيشتر به تسهيالت بانكي را كاهش دهد و بهره وري و 
كارايي و رشد اقتصادي نداريم و فضاي كسب وكار مناسب 
نيست، در نتيجه تورم همچنان رشد خواهد كرد و باالي 
30 درصد باقي خواهد ماند. در نتيجه هر دولتي كه بر سر 
كار ايد بدون اصالحات اقتصادي، مذاكره در روابط خارجي 
نمي تواند به كنترل تورم و رشد اقتصادي كمك كند. بايد 
تحوالت اساسي، تغييرات بنيادين و بازگشت به مسير توسعه 
را مورد توجه قرار دهد تا اقتصاد جان تازه اي بگيرد.  در اين 
راستا، رييس جمهور، و بانك مركزي دولت آينده چاره اي 
جز پذيرش انتشار و خلق پول و تزريق بيشتر نقدينگي و 
تورم نخواهند داشت و از امكانات و اختيارات و توان دولت و 
بانك مركزي خارج است كه مانع رشد تورم و كوچك شدن 
سفره هاي مردم شوند. از اين رو، انتخابات، مردم، دولت، و 
سايرنهادهاي نظام، بايد چاره اي انديشي كنند تا با تغييرات 
اساسي، بهبود فضاي كسب وكار، كاهش هزينه ها، بهبود 
روابط خارجي، اصالح ساختار سياسي و اقتصادي، فضاي 
كالن اقتصاد را تغيير دهند و به جاي چاپ پول و تورم، بهره 
ادامه در صفحه 6 وري و كارايي و...  

محمدرضا نجفي منش 

مجيد اعزازيهمايون دارابي محسن  شمشيري

حميد حاج اسماعيلي

افزايشتعدادفروشندگانطالوارزدربازار

دالردرآستانهورودبهكانال۲۲هزارتومان

اختصاص38درصديارزشخوراكپااليشگاهها
بهصندوقتوسعهملي

چراوعدهخودروييوزير
صمتمحققنشد؟

»تعادل«ازمحورآخريندورمذاكراتدرگرندهتلوينگزارشميدهد

عراقچي:موافقتشدهاكثرافرادتحريمشده
ازفهرستتحريمهاخارجشوند

اوليانوف:هدفبهنتيجهرسيدن
مذاكراتاحيايبرجامطيسههفتهآيندهاست

بررسيوضعيتكارگران
درروزجهانيكارگر

 همه فروشنده اند
 خريداران كنار كشيدند

صفحه 3     صفحه 2    

صفحه 7    

صفحه 8    

صفحه 4    

تغييرات در مديريت و مصارف  
صندوق توسعه ملي روي ميز نمايندگان

داليل 
گراني خودرو 

به روايت 
خودروساز

ليست تحريم شده ها
گرفتار كرونا 

اخراج 
و بيكاري

زهرا سليماني|  »توافق شده تا اكثر افراد تحريم شده 
از فهرست تحريم ها خارج شوند.«اين عبارات مهم ترين 
خبري بود كه روز گذش��ته عراقچي آن را رسانه اي كرد. 
در كشاكش برخوردهاي سياسي و جناحي برخي افراد 
و جريانات داخلي با مردان ديپلماس��ي كش��ور، مذاكره 
كنندگان ايراني يكي از حساس ترين پرونده هاي پيش 
روي كشور را بر اساس دستور كار مشخص پيگيري كردند. 
پرونده اي كه تحقق آن بخش قابل توجهي از مش��كالت 
اقتصادي و ارتباطي پيش روي كشور را حل و فصل خواهد 
كرد و اي��ران را به صحنه اقتصاد جهاني باز مي گرداند. در 
اين ميان اين دور از مذاكرات از س��وي مقامات آمريكايي 
» گام��ي رو به جلو«، از منظر اروپاييان »پيش��رفت هاي 
متوسط« و از جانب روس ها » دريچه اي به سمت توافقات 
پايدار احتمالي« تحليل و تفسير شد. بر اساس اعالم مذاكره 
كنندگان ايراني، گفت وگوها به مرحله نگارش متن نهايي 
رسيده و چنانچه دو طرف بر روي يك متن واحد به توافق 
برسند، اين متن واحد، مي تواند روح تازه اي در پيكره برجام 
بدمد. ديروز عراقچي از آخرين توافقات در مذاكرات وين 
خبر داد و اعالم كرد: » بحث ها روشن تر، فاصله ها دقيق تر و 
اختالف ها شفاف تر شده است .« عراقچي همچنين تاكيد 
كرد: »ش��كل توافق قطعا براس��اس مواضع قطعي نظام 
خواهد بود و ترديدي در آن نيست.«اشاره ديپلمات ارشد 
كشورمان، متوجه برخي فضاسازي هاي داخلي است كه 
بر اساس آن اعالم مي شود، تيم مذاكره كننده ايراني بدون 
هماهنگي با هرم اصلي تصميم سازي هاي نظام، گفت وگو 
با كش��ورهاي مقابل را دنبال مي كند. بر همين اس��اس 
طرف هاي مذاكره كننده براي سبك سنگين كردن نهايي 
متن، باز هم راهي پايتخت هايشان خواهند شد تا بعد از 

بحث و تبادل نظر ادامه گفت وگوها در روز جمعه دنبال شود. 
اما مهم ترين اظهارنظر در خصوص ضرورت برجام، نه در 
گراند هتل وين، بلكه كيلومترها آن سوتر در تهران از سوي 
علي اكبر صالحي رسانه اي شد. صالحي در يك گفت وگوي 
مجازي با اشاره به مشكالتي كه كشور قبل از امضاي برجام 
در بخش هاي اقتصادي، نفتي، بانكي و...با آن دس��ت به 
گريبان بود از تخريب كنندگان برجام خواست به ياد داشته 
باشند اقتصاد ايران به دليل سوءمديريت هاي قبلي با چه 
شرايطي قبل از امضاي برجام مواجه بود. يادآوري كه بعيد 
است، با توجه به رويكردهاي سياسي و جناحي كه منتقدان 

برجام دنبال مي كنند، چندان كارگر باشد.

  آغاز نگارش متن نهايي توافق
حدود س��اعت 8و 10دقيقه عصر و در شرايطي كه اكثر 
ايرانيان مهياي صرف افطاري در هجدهمين روز ماه رمضان 
بودند، سيدعباس عراقچي نخستين چهره اي بود كه بعد 
از پايان نشست مشترك كميسيون برجام ابعاد و زواياي 
گوناگون اين نشست را رسانه اي كرد. بر اساس يك قانون 
نوشته در مذاكرات وين، نخستين اظهارنظرها در خصوص 
نشست ها از سوي مقامات ايراني انجام مي شود و پس از آن 
ساير طرف ها نيز مبتني بر اين دستور كار با انتشار توئيت 
و گفت وگوهاي رسانه اي ارزيابي هاي خود را در خصوص 
مذاكرات مطرح مي كنند. عراقچي اما در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آمريكايي ها گفته اند بخش هايي ازتحريم ها 
را لغو خواهند كرد و آيا ايران اين موضع را قبول دارد، اظهار 
كرد: اگ��ر دو طرف مواضع يكديگر را قبول داش��تند كه 
نيازي به مذاكره نبود . مذاكره در خصوص همين اختالف 
نظرهايي است كه وجود دارد . اين ديپلمات ارشد كشورمان، 

با بيان اينكه اين قدر مذاكره مي كنيم كه اين مواضع به هم 
نزديك شود و خواسته هاي ما مبتني بر مواضع قطعي نظام 
تامين شود، تصريح كرد: اگر تأمين شود، توافق خواهد بود و 
اگر تامين نشود طبيعي است كه توافقي هم در كار نيست.

اين ديپلمات كش��ورمان در ادامه صحبت هاي خود 
در پاسخ به سوالي در مورد روند رفع تحريم ها با توجه 
به صحبت هاي قبل��ي وي مبني كه در خصوص رفع 
تحريم هاي موضوعي تفاهم بيشتري است ولي در مورد 
رفع تحريم افراد اختالف نظر بيشتري وجود دارد، اظهار 
كرد: همانطور كه عرض كردم تحريم هايي كه موضوعي 
و بخشي هستند مثل تحريم بخش انرژي ايران، تحريم 
صنعت خودرو، مالي، بانكي، بيمه اي و بنادر، براساس 
توافقاتي كه تا االن صورت گرفته است اين تحريم ها 
بايد برداشته شود و توافق در مورد آنها وجود دارد. در 
كنار اين برخي از اشخاص، افراد و نهادها نيز به صورت 
خاص مورد تحريم واقع شده اند كه ليست بلند بااليي 
است. مذاكرات در مورد اين ليست هنوز ادامه دارد. اكثر 
آنها تا االن موافقت شده كه از فهرست تحريم ها خارج 
شوند ولي ديگراني هستند كه هنوز به داليل مختلف 
در اين فهرست حضور دارند و مذاكره براي اين قسمت 

از كار هنوز ادامه دارد.
عراقچي در مورد نتايج ديروز كميسيون مشترك برجام 
گفت: امروز سومين دور مذاكرات انجام شد. امروز تصميم 
گرفتيم كه مجددا يك توقف بدهيم براي جمع بندي از 
مجموعه بحث هايي كه انجام شده است. مذاكره در اين دور 
خيلي فشرده بود و در سطوح و قالب هاي مختلف برگزار 
شد.مي توانم بگويم كه ما االن در مباحث خودمان، مباحث 
به يك پختگي رس��يده است. در مباحث مورد اختالف و 

در بخش هايي كه مشترك هستيم و توافق در مورد آنها 
وجود دارد. يك مقداري بحث ها پختگي پيدا كرده است 
و يك مقدار روش��ن تر شده اس��ت. در واقع االن فاصله ها 
دقيق تر شده و اختالف ها روشن تر شده است. اما بسياري از 
تحليلگران به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش هستند 
كه گره كار مذاكرات كجاست؟عراقچي در خصوص نقاط 
پيچيده گفت وگوها يادآور شد: در مباحث مسائل هسته اي 
و تحريم ها نكات ريز فني داريم. جزئياتي داريم كه بايد در 
مورد آنها بحث و بررسي دقيق صورت بگيرد. در بسياري 
از موارد نقاط مشترك وجود دارد. در برخي از موارد هنوز 
نقاط اختالف وجود دارد و نقاط اختالف االن روشن تر شده 
است. در برخي از حوزه ها االن وارد نگارش متن شده ايم و 
اين جايي است كه اتفاقا كار خيلي آهسته صورت مي گيرد 
به اين علت كه كار روي مت��ن دقت خود را مي خواهد. با 
توجه به اينكه در مورد برخي از موضوعات كماكان اختالف 
وجود دارد لذا كار به آهستگي پيش مي رود در عين حال 
روند رو به جلو اس��ت گرچه آهسته است. اگرچه ما هنوز 
نمي توانيم پيش بيني كامل كنيم كه چه زماني و به چه 
شكلي مي توانيم به توافق برسيد ولي شكل توافق قطعا 
براساس مواضع قطعي نظام خواهد بود و هيچ ترديدي در 
اين نيست. عراقچي خاطرنشان كرد: آنها مواضع خودشان 
را دارند و نزديك كردن مواضع كار آس��اني نيست. به هر 
حال ما امروز تصميم گرفتيم كه يك جمع بندي از مباحث 
خودمان داشته باشيم. متوني كه مورد مذاكره قرار گرفته 
يك شكل و جمع بندي در مورد آنها صورت بگيرد. هيات ها 
به پايتخت هاي خود خواهند رفت. در پايتخت ها اين موارد 
مورد بررسي قرار مي گيرد و مجددا جمعه آينده مباحث و 
ادامه در صفحه 2 مذاكرات را از سر خواهيم گرفت.  



گروه بانك و بيمه |
جمعي از نمايندگان طرح اصالح موادي از قانون صندوق 
توسعه ملي را با عنوان طرح اصالح مواد 16 و 17 قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور )اساسنامه صندوق توسعه 
ملي( تهيه و تدوي��ن كرده اند كه مهم ترين آن اختصاص 
س��همي از مصرف داخلي فرآورده ه��اي نفتي و خوراك 
پااليشگاه ها به صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از كاهش 

سهم صندوق از توليد و مصرف نفت است. 
نمايندگان در محورهاي ديگر اين طرح، خواستار انتقال 
مديريت حساب ذخيره ارزي از بانك مركزي به صندوق 
توسعه ملي و همچنين پرداخت بدهي دولت به حساب 
ذخيره ارزي شده اند و همچنين اعالم كرده اند كه تسهيالت 

صندوق توسعه ملي نبايد شامل ماليات شود. 
همچنين نمايندگان اعالم كرده اند كه تركيب نمايندگان 
دول��ت در هي��ات امناي صن��دوق به گونه اي اس��ت كه 
بدون حضور نمايندگان مجل��س و قوه قضاييه، مي تواند 

تصميم گيري كند و بايد اين تركيب تغيير كند. 
اساسنامه صندوق توسعه ملي داراي ايرادهاي زير است: 
تركيب هيات امنا به گونه اي است كه دولت بدون حضور 
نمايندگان قواي مقننه و قضاييه قادر است جلسه تشكيل 

داده و در اين جلسات تصميم گيري نمايد.
بخشي از نفت تحويلي به پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي 
داخلي كه به عنوان خوراك تحويل و تبديل به محصول 
شده و صادر مي شود از پرداخت سهم صندوق معاف است. 
در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي اگر در آينده سهم گاز 
و نفت تحويلي به پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي داخلي 
افزايش يابد سهم صندوق از منابع وصولي كاهش مي يابد.

اگر در پايان هر س��ال 50 درصد از مانده حس��اب ذخيره 
ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، منابعي در 
اين حساب براي تامين كسري بودجه دولت در سال هاي 
داراي كسري باقي نخواهد ماند.متولي حساب ذخيره ارزي 
بانك مركزي است كه بهتر است صندوق توسعه ملي باشد.
ضرورت دارد دولت مكلف شود منابع قرض گرفته شده از 

حساب ذخيره ارزي را به اين حساب برگرداند.
با توجه به پايين بودن نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه 
ملي، وام گيرنده تمايل دارد كه به بهانه هاي مختلف تقاضاي 
امهال كند.س��ود صندوق توسعه ملي ناش��ي از فعاليت 
اقتصادي نيست و لذا مشمول ماليات نمي باشد. لذا موضوع 
بايد به صورت شفاف بيان شود. در قانون حداكثر ساخت 
اجازه انتقال تس��هيالت ارزي به توليدكنندگان داخلي 
داده ش��ده كه اين موضوع بايد در اساسنامه صندوق هم 

گنجانده شود.
براي رفع اين ايرادها اين طرح تهيه شده است: متن طرح: 
م��اده 1- يك جزء به بند ب ماده 16 به ش��رح ذيل اضافه 
مي شود: تصويب ش��رايط و ضوابط اس��تقالل مديريت 
حساب ها براساس پيشنهاد هيات عامل با رعايت استقالل 
حساب ها از بانك مركزي ماده 2- اجزاء 2 و 9 و تبصره 2 و 
4 بند پ ماده 16 قانون به شرح ذيل اصالح و دو تبصره به 
اين بند اضافه مي شود: 2- رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور- چهارنفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه 

و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي.
تبصره 2 - جلس��ات هيات امنا با حداقل دوسوم اعضاي 
صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل 6 رأي 

اتخاذ مي گردد.
تبصره 4 - هرگونه تصميم هيات امنا در مورد تصويب 
ترازنامه و صورت هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس 
و اعضاي هيات عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيات امنا، درج 

و منتشرمي  گردد.

تبصره 7- دبيرخانه هيات امنا در صندوق توس��عه ملي 
تشكيل مي گردد و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 

به عنوان دبير هيات امنا تعيين مي شود.
تبصره 8- دبيرخانه هيات امنا )صندوق توسعه ملي( بايد 
قبل از تشكيل جلسه هيات امنا كميسيون تخصصي را با 

شركت نمايندگان هيات امنا تشكيل دهد.
دبيرخانه كميس��يون تخصصي در صندوق توسعه ملي 
مس��تقر بوده و اعضاي آن نمايندگان اعضاي هيات امنا 

مي باشند.
ماده 3– در بند ت ماده 16 بعد از عبارت »كارشناسي ارشد« 

كلمه »مرتبط« اضافه مي شود.
ماده 4- جزء 11 بند ت به شرح ذيل اصالح مي شود:-افتتاح 
يا بس��تن حس��اب هاي ارزي در داخل و خارج از كشور و 
معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، 
رييس هيات عامل و س��اير مديران صندوق ماده 5- يك 
تبصره به عنوان تبصره 6 به بند ت اضافه مي شود: تبصره 
6- انتصاب اعضاي هيات عامل در ساختار اجرايي و اداري 

صندوق ممنوع است.
ماده 6- اجزاء 1 و 4 و 6 و 9 بند ح ماده 16 و تبصره هاي 1 و 
2 قانون به شرح ذيل اصالح و يك بند و يك تبصره به آن 

اضافه مي شود: 
1- حداقل معادل سي  وهشت درصد )38%( از سال 1400و 
افزايش سالي 2 واحد درصد از منابع حاصل از صادرات نفت 
)نفت  خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي( و نيز 
نفت تحويلي به پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي داخلي به 
عنوان خوراك )نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي 
نفتي( پس از كسر ارزش يارانه فرآورده هاي نفتي توزيعي 
در داخل )با احتساب قيمت ترجيحي واحدهاي داخلي 
نسبت به فوب خليج فارس( و نيز صادرات مواد خام معدني 
در س��ال هاي برنامه و تعيين مبل��غ آن در قوانين بودجه 
سنواتي -سي درصد )30 %( وصولي حساب ذخيره ارزي 
در س��ال هاي آينده –درآمد حاصل از عايدات تسهيالت 
)سود تسهيالت، سود سپرده گذاري، وجه التزام و كارمزد 

تعهد مسدودي( 
دريافت سهم ساالنه صندوق توسعه ملي از دولت موضوع 
ماده 13 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 

مالي كشور مصوب 1 ارديبهشت 94
تبصره 1 - بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي و 
سپرده نزد بانك ها از محل صندوق توسعه ملي به حساب 
صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به  كار گرفته 
مي شود.تبصره 2 - حساب هاي صندوق نزد بانك مركزي 
و ساير بانك ها با تصويب هيات امنا نگهداري خواهد شد. 

تبصره 3- سود صندوق معاف از ماليات است.

م��اده 7- اج��زاء 1 و 2 و 4 بند خ و تبصره 2 به ش��رح ذيل 
اصالح و 5 بند و يك تبصره به آن اضافه مي شود:- اعطاي 
تس��هيالت به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي 
اقتصادي متعلق به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي 
براي توليد و توسعه سرمايه گذاري  هاي داراي توجيه فني، 
مالي و اقتصادي - اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني 
و مهندسي به شركت هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در 
توافقات سياسي يا مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند 
از طريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديه اي )سنديكايي( 
-  سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم در بازارهاي پولي 
و مالي و سرمايه اي خارجي-  سپرده گذاري در بانك هاي 
توس��عه اي-  تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور با اذن 
رهبر معظم انقالب-  موارد ض��روري و اجتناب ناپذير در 
راستاي اهداف صندوق با تشخيص هيات امنا و تاييد رهبر 

معظم انقالب.
- سپرده گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي 
صندوق، نزد بانك ه��اي عامل در قبال اخذ خط اعتباري 
ريالي از بانك هاي مذكور براي ارائه تس��هيالت ريالي به 

بخش هاي اقتصادي با معرفي صندوق توسعه ملي.
سپرده گذاري يك واحد )1( درصد از منابع خالص ورودي 
از سال 94 به بعد در بانك هاي عامل معرفي شده توسط 

اركان صندوق تثبيت بازار سرمايه با نرخ يك )1( درصد.
تبصره 2 - اعطاي تسهيالت موضوع اين بند فقط به صورت 
ارزي اس��ت و تسهيالت گيرندگان اس��تفاده كننده و در 
اختيارگيرندگان اين تسهيالت در صورت اجراي ماده 7 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و 
حمايت از كاالي ايراني مصوب 1398/2/15صرفا اجازه 
تبديل ارز به ريال را در س��امانه فروش ارز بانك مركزي به 

واردكنندگان را دارند.
تبص��ره 4- قراردادهايي كه در توافقات سياس��ي منعقد 

مي گردد مشمول بند 2 مي گردد.
م��اده 8- جزو 1 بند د ماده 16 قانون به ش��رح ذيل اضافه 

مي شود: 
1- حجم قرارداد عامليت بانك ها و سهم هر بانك از سود 
تسهيالت متناسب با وضعيت عملكرد بانك ها در نظام بانكي 
و قراردادهاي قبلي و بر اساس توان تخصصي و كارشناسي 

بانك ها، توسط هيات عامل تعيين مي شود.
ماده 9– تبصره 1 جزو 4 بند د ماده 16 قانون به شرح 

ذيل اصالح مي شود: 
تبصره 1 - از نظر اين ماده موسسات و شركت ها در صورتي 
غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد 
)80 %( سهام، يا سهم  الش��ركه آنها مستقيم يا با واسطه 

اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

بنياده�ا، نهادهاي انقاب اس�امي، ش�ركت ها، 
موسسات و نهادها

موضوع م��اده )6( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساسي با اصالحات و الحاقات 
بعدي و شركت هاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان ها، 
شركت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهايي كه شمول 
قانون برآنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت هاي تابعه 
وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش و پخش، 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه 
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي 
كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي 
جمهوري اس��المي ايران، شركت ملي فوالد اعم از اينكه 
قانون خاص خود را داش��ته باش��ند يا از قوانين و مقررات 
عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، قرارگاه هاي س��ازندگي، 
س��ازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي ب��ا مديريت بخش 
عمومي، هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران 
و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها 
و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، اعم از اينكه از امكانات 
دولتي، وجوه عمومي يا از درآمدهاي خود يا از تسهيالت، 
اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي كنند، صرف 
نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، 

مشمول اين قانون مي شوند.
ماده 10– اجزاء 7 و 9 بند د ماده 16 به شرح ذيل اصالح و 
دو بند و يك تبصره به اين ماده اضافه و ماده 8 قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

)2( نسخ مي شود: 
7- رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر 
شش ماه يك  بار گزارش جريان وجوه نقد و محل مصارف 
صندوق را به هيات امنا، هيات نظارت و مجلس ش��وراي 

اسالمي گزارش نمايد.
9- صورت وضعيت مال��ي و صورت تغييرات در وضعيت 
مالي صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيات نظارت 
بايد حداقل 15 روز قبل از تش��كيل جلسه به هيات امنا 

تسليم گردد.
11- پيگيري وصول اقس��اط و سود تسهيالت اعطايي از 
محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور توسط 

صندوق توسعه ملي انجام مي شود. 
12- درصورت امهال تسهيالت ارزي و ريالي، نرخ سود در 
طول سال هاي امهال براي تسهيالت ريالي چهار درصد و 
براي تسهيالت ارزي سه درصد بيشتر از نرخ سود تسهيالت 

اعالمي بانك مركزي محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره- به صندوق توس��عه ملي اجازه داده مي ش��ود با 
رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين 
نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران 
خصوصي ايراني يا شركت هايي كه موفق به صدور كاال يا 
خدمات فني مهندسي مي شوند، در بانك هاي داخل و خارج 

سپرده گذاري ارزي نمايد.
ماده 11- بند ب ماده 17 قانون به شرح ذيل اصالح و يك 

تبصره به بند پ اضافه مي شود: 
ب - عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات 
گازي به  صورت نق��دي و تهاتري و درآمد دولت از خالص 
صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني  شده در 
جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز 
مي شود. افزايش مصارف ارزي در قالب متمم يا اصالحيه 

بودجه بايد از حساب ذخيره ارزي تامين گردد.
تبصره: دولت مكلف اس��ت كسري تامين شده از حساب 
ذخي��ره ارزي را به  طور مس��اوي در طول 4 س��ال بعدي 

بازپرداخت نمايد.

دريچهرويداد
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ايجاد محدوديت صداوسيما 
براي روحاني

ستاد انتخابات سازمان صداوسيما با ايجاد محدوديت 
براي پخش زنده رييس جمهور به دفتر وي اعالم كرده 
به علت حساسيت فضاي انتخابات تنها اجازه پخش 
زنده سخنان او در سه جلسه هيات دولت، ستاد كرونا 
و پنجش��نبه هاي افتتاح را خواهد داد. عليرضا معزي 
معاون اطالع رس��اني و ارتباطات دفتر رييس جمهور 
در در توييت��ي در اين باره نوش��ت: » روحاني در روز 
كارگر و روز معلم، به گفت وگو ب��ا نمايندگان اين دو 
قشر معزز مي نشست اما سخنان امسال او در ديدار با 
معلمان و كارگران با تصميم ستاد انتخابات صداوسيما 
و ايجادمحدودي��ت پخ��ش زن��ده رييس جمهور به 
س��ه جلس��ه  در هفته )س��تاد كرونا، هيات دولت و 

پنجشنبه هاي  افتتاح(، روي آنتن نرفت.

 پروتكل ها رعايت نشود
در موج چهارم كرونا مي مانيم

حسن روحاني، رييس جمهوري در نشست روز گذشته 
ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا با بيان اينكه براساس 
آمارهاي امروز، مراعات مردم نس��بت به پروتكل هاي 
بهداشتي 61درصد است و وقتي 39درصد مردم رعايت 
نمي كنند، يعني اين بسيار خطرناك است، تاكيد كرد 
كه »اين يعني مي خواهيم زمان بيشتري در موج چهارم 
بمانيم و ديرتر خارج شويم.« به گزارش ايسنا، او ادامه داد: 
»ما بايد با تشديد نظارت ها شاهد نارنجي شدن مناطق 
قرمز تا پايان هفته باشيم.« رييس جمهوري ضمن تاكيد 
بر اينكه شب هاي قدر، ايامي »گرانقدر« است، يادآور شد 
كه بايد حتما پروتكل هاي بهداشتي را با حداكثر رعايت 
انجام دهن��د، چراكه به  گفته او حضور در يك جلس��ه 
مستحب است اما رعايت پروتكل هاي بهداشتي واجب 
است و همه بايد آنها را رعايت كنند.  روحاني همچنين 
با تاكيد بر اينكه در صورت ادامه روند واردات واكس��ن 
ممكن است شرايط به سمتي رود كه در نيمه دوم سال 
وضعيت بهتري داشته باشيم، يادآور شد: »اما حداقل تا 
پايان امسال بايد همه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كنند. يعني اگر كسي واكسن زد، معناي آن مصون شدن 
نيست. اين نوبت اول است و بايد واكسن دوم هم زده شود. 
زدن دوز دوم هم معنايش اين نيست كه فرد كامال مصون 

شده، چراكه بايد واكنش بدن افراد به واكسن را ديد.« 

 اطاعات سپاه عاشورا 
»هبوط ايران« را متاشي كرد

پاس��داران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
در سپاه عاشورا موفق شدند گروهك معاند موسوم به 
»هبوط ايران« را شناسايي و متالشي كنند. به گزارش 
ايرنا، گروهك معاند »هبوط ايران« از دي  ماه 96 به  دنبال 
اتحاد جريان هاي برانداز عليه نظام جمهوري اسالمي 
بوده است. پشت صحنه اين جريان فتنه، سلطنت طلبان 
هستند و تامين هزينه هاي فعاليت اين گروهك معاند 
برعهده دولت هاي غربي و عربستان است. اعضاي اين 
گروهك معاند در لباس نيروهاي مسلح كشورمان در 
جلوي دوربين حاضر مي شدند و ضمن خواندن خود 
به عنوان نظامي جدا ش��ده، با قرائت فراخوان و بيانيه 
در فضاي مجازي، مردم را به ش��ورش خياباني دعوت 
مي كردند. پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان 
اطالعات سپاه عاشورا با شناسايي و دستگيري اعضاي 
گروهك معان��د »هبوط ايران«، ضرب��ه نهايي را براي 
متالش��ي كردن آن وارد كردند. يك��ي از اعضاي اين 
گروهك معاند، در اعترافات خود درباره نحوه فريب مردم 
در لباس نيروهاي مسلح كشورمان گفته كه من از سال 
1397 با فعاليت مستمر در اينستاگرام در لباس نظامي 
اين گونه وانمود مي كردم كه نيروهاي نظامي ايران در 
داخل از نظام ناراضي هستند. براساس اين گزارش، اين 
فرد سپس با سلطنت طلبان مرتبط شده و فعاليت هاي 
براندازانه خود را ادام��ه مي دهد. هدف گروهك معاند 
»هبوط ايران«، جعل و پررنگ كردن اخبار داخلي براي 
همراه كردن افكار عمومي از طريق القاي تصور ضعف 
نظام در اداره حكومت از نظر اقتصادي، نظامي و سياسي 
بود. ازجمله اقدامات اين گروهك معاند، ارسال تصاويري 
از ديوار نوشته ها با هدف تلقين هرج و مرج در ايران براي 

پخش در رسانه هاي معاند خارج نشين بود.

مشكل صنعت خودرو  كجاست؟
متاسفانه آثار مخرب سياست دولت براي تعيين قيمت 
خودرو، به ش��بكه تامين به خصوص قطعه س��ازان نيز 
تسري يافته است. در واقع دولت براي پايين نگاه داشتن 
دستوري قيمت خودرو در بازار، عالوه بر تحميل زيان به 
توليدكنندگان، در اين سال ها هزاران ميليارد تومان نيز 
رانت در ميان مردم توزيع كرده است. البته تصميم بر اين 
بود كه دي ماه س��ال 1399 اصالح شيوه قيمت گذاري 
خودرو، در جلس��ه شوراي هماهنگي س��ران قوا، مورد 
بررس��ي قرار بگيرد و در مورد آن تصميم گيري شود كه 
تاكنون در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است. اگر شيوه 
قيمت گذاري خودرو اصالح شود، نخستين اثر مثبت آن 
را مي توان در روند توليد خودرو در كش��ور مشاهده كرد. 
اگر به خودروساز اجازه داده شود، محصولش را براساس 
آنچه هزينه كرده، به فروش برساند، قطعا مي تواند سبد 
توليداتش را هم افزايش دهد. اما مادامي كه با سياست هاي 
دستوري مانع ايجاد مي شود، خودروسازان هم با توجه به 
رقم باالي بدهي ديگر توان افزايش توليد را ندارند. بر همين 
اس��اس تا زماني كه تكليف اين قيمت گذاري دستوري 
مشخص نشود، وضعيت بغرنج صنعت خودروسازي به 
همين شكل باقي خواهد ماند. با همه اينها و شرايط كرونايي 
و همچنين تحريم هاي بيروني، ارزيابي ها حكايت از اين 
دارد كه خودروسازان در سال 99 نسبت سال 98 عملكرد 
بهتري داشته اند. به طوري كه با توليد بيش از 900 هزار 
و700 دستگاه خودرو تا پايان سال گذشته، رشد توليد 

را تجربه كردند.

صالحي: گويي قبل از برجام 
همه  چيز خوب و گل و بلبل بود

علي اكبر صالحي، رييس س��ازمان ان��رژي اتمي 
ش��امگاه جمعه با حضور در اتاق سايت »انتخاب« 
در »كالب هاوس« از دستاورد هاي برجام و شرايط 
كش��ور قبل از توافق هسته اي سخن گفت. رييس 
س��ازمان انرژي اتمي در پاسخ به پرسش خبرنگار 
خبرگزاري تس��نيم درباره اينكه با خروج امريكا از 
برج��ام وضعيت اقتصادي اي��ران از پيش از برجام 
هم وخيم تر شد، گفت: به گونه اي مسائل را مطرح 
مي كنند كه گوي��ي به خاطر تحق��ق برجام، اين 
بدبختي ها بر كش��ور نازل شده است؟ فرض كنيد 
اص��ال برجامي در كار نبود؛ اصال چ��را وارد مذاكره 
شديم؟ براي اينكه تحريم ها و 7 قطعنامه شوراي 
امنيت را  برداريم. پيش از برجام ش��رايطي بود كه 
با هيچ كشوري نمي توانستيم صحبت كنيم حتي 
با نزديك ترين كش��ور كه عراق باش��د. وقتي براي 
مطالبات مان به عراق مي رفتيم، مي گفتند ما دوست 
شما هستيم اما شما تحريم سازمان ملل هستيد و 
نمي توانيم پول شما را بدهيم. بله، شرايط آن طور 
بود؛ هر 6 ماه 20 درص��د از صادرات نفت ايران كم 
مي ش��د؛ صادرات ما ب��ه زير يك ميليون رس��يد. 
وضعيت همين طور داش��ت ادامه پيدا مي كرد كه 
به سال 92 خورد. پس يك طوري مسائل را مطرح 
نكنيد ك��ه گويي همه  چيز پي��ش از برجام راحت 
و خوب ب��وده، يعني تحريمي نداش��تيم و ارز هم 
شرايط خوبي داشت. آقايان تحريم هاي فلج كننده 
را فراموش نكنيد؛ قبال چند سالي درآمد ارزي خوب 
بود مثل يك آدمي كه سرپا و از نظر جسمي سالم و 
قوي است اما نمي داند يك رگش بريده شده و خون 
دارد آرام آرام از بدن خارج مي ش��ود. آن اوايل، فرد 
هنوز سرپاست اما وقتي مدتي مي گذرد، مي فهمد 
كه دارد ضعيف مي شود. برجام و مذاكره براي رفع 
تحريم ها و لغو آن قطعنامه ها بود. ما قبل از برجام 
نامه اي به حضرت آقا راجع به تحريم هاي فلج كننده 

نوشتيم كه مورد پسند ايشان قرار گرفت.

ليست تحريم شده ها
  پيشرفت هاي متوسط اما قابل توجه

دقايقي بعد از اظهارات عراقچي، س��اير طرف هاي 
مذاكره كننده نيز برداشت خود را از مذاكرات رسانه اي 
كردندو نخستين توئيت از اين دست را انريكه مورا 
جانشين بورل دبير سياسي سرويس اقدامات خارجي 
اروپا منتشر كرد و نوشت: كرد كه قدرت هاي جهان 
هفته آينده بار ديگر ب��راي گفت وگو با ايران در وين 
گردهم خواهند آمد. مورا در شمايل جانشين جوزپ 
بورل، مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا پس از 
جلسه كميسيون مشترك برجام در توييتي نوشت: 
كميسيون مشترك برجام سومين هفته  گفت وگوها 
در وين را به پايان رساندند. پيشرفت هاي متوسطي 
حاصل ش��د اما جزئيات بيش��تر، پيچيدگي هاي 
بيش��تري را نيز به همراه دارد. ما ب��راي ادامه كارها 
هفته  آينده گردهم مي آييم. نماينده روسيه در وين 
از برگزاري دور بعدي مذاكرات كميسيون مشترك 
برجام در جمعه اين هفته خبر داد. بعد از مورا، نوبت 
به ميخاييل اوليانوف نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي رسيد تا توئيتي با اين مضمون منتشر كند: 
» كميسيون مشترك برجام نتايج فعلي مذاكرات 
وين را ام��روز جمع بندي كرد. ش��اهد پيش رفت 
ثابتي هستيم، اگرچه هنوز مسائل حل نشده زيادي 
باقي مانده است. كميسيون مشترك برجام دوباره 
در هفتم مه )جمعه( جلس��ه خواهد داشت. در اين 
بين، كارشناسان به فعاليت در زمينه متن توافق آتي 
گفت وگو خواهند كرد.« اوليانوف در ادامه نوشت: » 
چگونه مي توان وضعيت مذاكرات احياي برجام در 
وين را ارزيابي كرد؟ براي رضايتمندي خيلي زود است 
اما براي خوش بيني هوشيارانه و رو به افزايش دليل 
داري��م. يك موضع گيري كلي براي تالش در جهت 
نتيجه گيري موفقيت آميز مذاكرات در اين سه هفته 
وجود دارد. خواهيم ديد كه كارآمد اس��ت يا نه.« در 
نهايت حاضرين در جلسه كميسيون مشترك برجام 
آخرين وضعيت رايزني هاي كارگروه هاي كارشناسي 
در حوزه هاي لغو تحريم، هسته اي و ترتيبات اجرايي 
را مورد بحث و بررس��ي قرار دادند. پس از اين جلسه 
هيأت ه��ا به پايتخت ها باز مي گردند ت��ا بعد از اخذ 
آخرين دستورات گفت وگوها مجددا از جمعه آينده 

پي گرفته شود.
نبايد فراموش كنيم تحريم ها با اقتصاد ايران چه كرد

اما مهم ترين اظهارنظر در خصوص احياي برجام را 
نه مذاكره كنندگاني ارياني در وين و نه ديپلمات هاي 
ارشد كشورمان مطرح كردند، مهم ترين اظهارنظر در 
خصوص برجام را كيليومترها آنسوتر از گراند هتل 
وين، توسط علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي 
اتمي كشورمان رسانه اي شد. صالحي در پاسخ به 
آندسته از منتقدان برجام كه اين روزها مدام برجام 
را در صحنه مناسبات اقتصادي و راهبردي كشور 
بي اهميت جلوه مي دهند و با اش��اره به مشكالت 
تحريمي كش��ور پيش از حصول تواف��ق برجام از 
جمله مشكالت در زمينه فروش نفت، دريافت پول 
نفت و عبور كشتي هاي تجاري، گفت: تحريم هاي 
فلج كننده قبل از برجام را فراموش نكنيم.علي اكبر 
صالحي در ادامه افزود: طوري صحبت نش��ود كه 
گويا پيش از برجام همه چيز گل و بلبل بوده و صرفا 
چون آمريكا از برجام بيرون رفت، پس مقصر همه 
مشكالت برجام است.رييس سازمان انرژي اتمي 
خاطرنش��ان كرد: آن زمان در شرايطي بوديم كه 
حتي با عراق هم نمي توانستيم مراوده مالي داشته 
باشيم. هر 6 ماه صادرات نفت ما 20 درصد كاهش 
مي يافت وبراي دريافت پول نفت با مش��قت هاي 

بسياري روبه رو بوديم.

 اختصاص 38 درصدي ارزش خوراك پااليشگاه ها به صندوق توسعه ملي 

مهرداد عمادي، مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا:

تغييرات در مديريت صندوق توسعه ملي روي ميز نمايندگان

امريكا آماده برداشتن تحريم هاي بانكي ايران است
مش��اور اقتصادي در اتحاديه اروپا اظهار داشت: عمده 
سپرده هاي ايران در روسيه است كه در زمان آقاي بهمني، 
معاون بانك مركزي روسيه به تهران آمد و ايران بيش از 
31 ميليارد دالر از سپرده هاي خود را به روسيه منتقل و 
در ازاي آن روب��ل دريافت كرد كه حركت عجيبي بود و 
تنها با اين كار 40 درصد از ارزش سپرده ها كاهش يافت. 
مهرداد عمادي در گفت وگو با ايلنا در مورد روند مذاكرات 
ايران و كشورهاي غربي و تاثير اقتصادي آن اظهار داشت: 
براساس صحبت هايي كه با اعضاي دو تيم حاضر در وين 
داشتيم، پيشرفت خوب و مثبت وجود دارد به طوري كه 
بر سر 4 مورد از 6 موضوع مورد بحث توافق شده است. وي 
ادامه داد: در حال حاضر شكاف اصلي بر سر اين موضوع 
است كه ايران مي خواهد اين گفت وگوها در يك پكيج 
باشد اما در آن س��و صحبت از بازگشت به 2016 است 
تا ايران به تعهدات خود در مورد غني س��ازي بازگردد و 
تحريم ها برداشته شود. همچنين برخي از تحريم هاي 
اعمال شده در زمان آقاي ترامپ چون پيشنهاد كنگره 
بود برداشتن آنها با دستور رييس جمهور از نظر حقوقي با 
مشكل روبرو خواهد شد. وي گفت: در مورد تحريم هاي 
بانكي هم خزانه داري امريكا مراحل آماده س��ازي براي 
پايان تحريم ها را به پايان رسانده است. البته اين به معناي 
بازگشت سيستم بانكي ايران به سيستم جهاني نيست 
چون هم سوئيفت و هم اروپاي 3 تاكيد دارند كه تا ايران 
ب��ه FATF نپيوندد، نمي تواند از خدم��ات بانكي بدون 
محدوديت استفاده كند. در نتيجه، در اين موضوع شكاف 
وجود دارد اما فضا و سرعت پيشرفت حكايت از خواست 
دو طرف براي توافق دارد. اين كارشناس اقتصادي تصريح 
كرد: تالش تيم ايران بايد متركز بر برداشتن تحريم ها از 
سه بخش انرژي، سيستم بانكي و حمل و نقل ايران باشد. 
البته ايران اولويت هايي را اضافه كرده كه بيشتر مربوط به 
برداشتن تحريم  نهادهاي امنيتي است تا در گفت وگوي 

يك مرحله اي از تحريم خارج شوند و از نظر من مهم ترين 
ترمز توافق نيز همين موضوع است. وي گفت: شايد گام 
بهتر اين است كه ايران بر روي سه بخش فوق تمركز كند تا 
در گفت وگوي دوم يا برجام تكميلي، گفت وگوها را توسعه 
دهند و تحريم هاي اصلي برداشته شود؛ در اين صورت 
برداش��تن تحريم ها مي تواند بر زندگي اقتصادي مردم 
تاثير مثبت بگذارد. عمادي در پاسخ به پرسشي مبني بر 
ميزان تاثير رفع تحريم ها بر اقتصاد ايران اظهار داشت: اگر 
برداشتن تحريم ها همراه با حركت اقتصاد به سمت رقابتي 
شدن باشد تا هيوالي هشت پا و آن سيستم انحصارگر و 
انحصارطلب كه روي اقتصاد ايران افتاده و تجارت و بخش 
انرژي ايران را با قراردادهاي بدون مناقصه در سال هاي 
تحريم و پيش از آن با مشكل روبرو كرده، عقب بنشاند 
آن موقع تكان قابل توجهي به اقتصاد ايران وارد مي شود. 
وي ادامه داد: شايد تاثير اين اتفاقات در 15 ماه آينده بر 

زندگي مردم در كاهش تورم و در دو سال آينده بر كاهش 
بيكاري قابل مشاهده باشد. عمادي گفت: اگر قرار باشد، 
تنها پول ها آزاد شوند و ايران بتواند نفت بفروشد اما اين 
انحصارگرايي ها همچنان ادامه داشته باشد، در آن صورت 
باعث افزايش واردات كاالهاي مصرفي مي شود چون اين 
پول ها بجاي س��رمايه گذاري در بخش صنعتي صرف 
خريدهاي عجيب و غريب شده و دالل ها از اين راه منتفع 
مي شوند. در اين راستا برداشتن تحريم شايد كمبود كاالها 
را جبران كند اما اقدام زيرپايه اي نيست. مشاور اقتصادي 
در اتحاديه اروپا در مورد احتمال آزاد شدن دارايي هاي 
ايران گفت: در حال حاضر رقم دقيق پول هاي بلوكه شده 
ايران را نمي دانيم اما براساس پرونده اي كه در سال 2019 
وجود داشت، ايران در 21 كشور سپرده هاي بيش از نيم 
ميليارد دالري داشت. وي مدعي شد: عمده سپرده هاي 
ايران در روسيه است كه در زمان آقاي بهمني، معاون بانك 

مركزي روسيه به تهران آمد و ايران بيش از 31 ميليارد 
دالر از سپرده هاي خود را به روسيه منتقل و در ازاي آن 
روبل دريافت كرد كه حركت عجيبي بود و تنها با اين كار 
40 درصد از ارزش سپرده ها كاهش يافت. وي ادامه داد: 
بانك مركزي سپرده دالري در بيرون از ايران را در پي سفر 
هيات روس از بانك مركزي مسكو به اين بانك  منتقل كرد. 
در متن توافق كه به روسي هست مسوول ايراني توافق، 
پذيرفت كه با استفاده از اين سپرده، ايران تجارت و رابطه 
بانكي خود را با طرف روس افزايش دهد. در اين  چهار چوب 
بهاي پرداختي ها و سپرده ها در بانك هاي خصوصي روسي 
با نرخ رسمي دالر-روبل بانك مركزي روسيه انجام خواهد 
ش��د و طرف ايراني تمامي كوشش خود را انجام خواهد 
داد كه از كانال اعتبار ارزي در برابر اين سپرده با پرداخت 
حق العمل از شركت ها و بنگاه هاي روسي استفاده كند. 
عمادي گفت: در چين در حساب هاي مختلف نيز بيش از 
30 ميليارد دالر پول داريم كه استفاده  آن منوط به خريد 
كاالهاي چيني است كه گزينه درستي براي ايران نيست. 
وي افزود: همچنين در امارات، تركيه، كره جنوبي، قبرس، 
يونان، هند، مالت، مالزي و سنگاپور پول هاي بلوكه شده 
وجود دارد. همچنين در پنج سال اخير ايران شروع به باز 
كردن حساب در ماكائو و هنگ كنگ كرده است. بنابراين 
براساس اطالعات در دسترس، ايران بيش از 88  ميليارد 
دالر پول بلوك شده دارد كه طبيعتًا اگر امكان استفاده 
مهيا شود اين احتمال وجود دارد كه تمامي اينها صرف 
تزريق تكنولوژي روز از كره، سوئد و ژاپن در راستاي به روز 
كردن صنايع، امنيت اقتصادي و رشد پايدار باشد. عمادي 
خاطرنشان كرد: بازپس گيري پول ها از روسيه و چين كه 
زمان آقاي احمدي نژاد پذيرفته شد، آسان نخواهد بود اما 
غيرممكن نيست. ايران بايد تيم حقوقي آشنا به اقتصاد 
را داشته باشد، چون اكثرا سيس��تم داللي اقتصادي را 

مي شناسند نه بنيان حقوقي را.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز شنبه 11 ارديبهشت 1400، قيمت دالر در بازار آزاد 
به 23140 تومان رس��يد و قيمت يورو 28 هزار و 100 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 450 تومان و اونس جهاني 
طال نيز 1770 دالر قيمت گذاري ش��د. براين اساس، 
قيمت طال و سكه در بازار داخلي كاهش يافته و هر گرم 
طال 968 هزار، مظنه مثقال طال 4 ميليون و 195 هزار، 
سكه 9 ميليون و 780 هزار، نيم سكه 5.4 ميليون، ربع 
سكه 3.5 ميليون، سكه گرمي 1،9 ميليون هزار تومان 
معامله شد و تمام سكه ها به كانال هاي پايين تر سقوط 
كردند.  با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش 
اميدواري به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي 
بلوكه شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي 
در ب��ازار ارز، قيم��ت انواع ارز در هفته ه��اي اخير روند 
كاهشي داشته و كاهش قيمت دالر به عنوان مهم ترين 
عامل افت قيمت س��كه و طال در روزهاي اخير به شمار 
مي رود.  كارشناس��ان مي گويند كه س��رعت كاهش 
قيمت ها در ب��ازار طال و ارز درحال��ي افزايش يافته كه 
احتمااًل قيمت دالر تا پايان معامالت به كانال 22 هزار 
تومان بازگردد و سكه نيز افت محسوسي داشته باشد.

خوش بيني ها به مذاكرات وين موجب شده تا همزمان 
با آغاز دور جديد اين مذاكرات استارت كاهش قيمت ها 
در بازار طال و ارز زده ش��ود و اين روال همچنان در بازار 
ادامه داشته باشد. همزمان با افزايش خوش بيني ها به 
نتايج مذاكرات وي��ن، ريزش قيمت ها در بازار طال و ارز 
 با شتاب بيشتري طي مي شود و آنطور كه فعاالن بازار

 پيش بيني مي كنن��د،  احتمال ثبت ركوردهاي پايين 
براي س��كه و دالر در روز جاري وج��ود دارد. صراف ها 
مي گويند: هم در سامانه نيما و هم در بازار آزاد فروشنده ها 
زياد ش��ده اند و خريداري در بازار براي ارز وجود ندارد. 
اگر همين روال ادامه داش��ته باشد بايد منتظر كاهش 
شديد قيمت ها در بازار باشيم. فعاالن بازار ارز از كاهشي 
بودن جو ب��ازار مي گويند و تأكيد دارند هر روز بر تعداد 
فروش��نده ها در بازار ارز اضافه مي شود و همين امر نيز 
باعث ش��ده تا س��ير نزول قيمت ها با شتاب بيشتري 
همراه ش��ود. بازاري ها مي گويند كه در سامانه نيما نيز 
صادركنندگان و فع��االن اقتصادي كه نياز به ارز دارند، 
 دست نگه داشتند تا بازار به ثبات برسد و بعد نسبت به 
خريد اقدام كنند. در بازار آزاد نيز از آنجايي كه اختالف 
خريد دالر آزاد و صرافي هاي بانكي به حداقل رس��يده 
ديگر شاهد صف خريد ارز دولتي به منظور كسب سود 
از محل آربيتراژ نرخ نيس��تيم. روند نزولي قيمت ها در 
بازار س��كه و طال در روزهاي اخير تشديد شده است.به 
نظر مي رس��د كه به دليل تحوالت سياست خارجي و 
چشم انداز كاهشي نرخ دالر، قيمت ها در بازار سكه و طال 
تمايل به افت بيشتر دارد، به طوري كه فعاالن اين بازار 
كاهش بيشتر قيمت ها را انتظار دارند. در حالي كه اكثر 
افراد حاضر در بازار به فروشنده تبديل شده و كمتر خريد 
مي كنند و صرافي ها و س��كه فروشان به خاطر كاهش 
قيمت در آينده سكه و ارز نمي خرند، اين پرسش براي 
فروشندگان و نيازمندان به ريال وجود دارد كه چرا در 
بهار 97 تا 99 بر موج خريداران سكه و ارز افزوده شده و 
قيمت ها باال مي رفت و حاال به حدي جو بازار تغيير كرده 

و برعكس شده كه كسي خريدار سكه و ارز نيست. يكي 
از فروشندگان سكه مي گويد: واقعا بايد كدام دارايي را 
سرمايه گذاري كنيم كه به وقت نياز بفروشيم و به وقت 
مازاد درآمد خريد كنيم و سرمايه گذاري كنيم و ارزش 
پول و ريال خود را حفظ كنيم؟ اكنون با چه قيمت بايد 
بفروشيم كه خريداري براي آن باشد و زيان نكنيم؟ پول 
را كجا سرمايه گذاري كنيم كه حداقل متناسب با تورم 
ارزش آن حفظ شود. ما سود نمي خواهيم همان ارزش 
پول حفظ شود كافي است ولي با اين نوسان قيمت ها و 
فاصله خريد و فروش، هر چه بخريم در نهايت متناسب 
با تورم نخواهد بود مگر آنكه در ابتداي نوسان قيمت در 
سال 96 و 97 خريد كرده باشيم و حاال بفروشيم.  روند 
نزولي دالر باعث تقويت انتظارات كاهشي در بازار شده 
وبهاي اس��كناس امريكايي در ش��روع هفته، با كاهش 
در كانال بيس��ت و س��ه هزار توماني همراه شده است.

هر اس��كناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كش��ور به نرخ 22606 تومان از مردم خريداري 
مي ش��ود و در مقابل با افت 174 توماني نسبت به روز 
پنجشنبه، به قيمت 23063 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته مي شود. بهاي دالر امريكا نسبت به اولين 
روز ارديبهشت ماه نيز، 306 تومان ارزان تر شده است. 
ديگر ارز پرطرفدار بازار، يعني يورو نيز در اين صرافي ها 
به قيمت 27357 تومان از مردم خريداري مي شود و در 
مقابل به ن��رخ 27909 تومان به متقاضي دريافت يورو 
فروخته مي شود كه نسبت به پايان هفته قبل، 68 تومان 
كاهش نرخ دارد. نرخ دالر در مقايسه با روز كاري گذشته 
)پنجشنبه( با 202 تومان كاهش به رقم 23 هزار و 35 
تومان رسيد و در آستانه ريزش به كانال 22 هزار توماني 
قرار گرفت.قيمت فروش يورو نيز با كاهش 107 توماني 
نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه( به رقم 27 هزار 
و 870 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 22 هزار و 579 
تومان و نرخ خريد هر يورو ني��ز 27 هزار و 318 تومان 
بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 22 هزار و 704 
تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 931 تومان اعالم شد. 
نرخ يورو در اين بازار 27 هزار و 400 تومان و نرخ فروش 

آن نيز 27 هزار و 674 تومان اعالم ش��د. در سامانه سنا 
در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه( هر يورو به قيمت 
27 ه��زار و 859 تومان و هر دالر 23 هزار و 162 تومان 
به فروش رسيد. همچنين روز كاري گذشته در سامانه 
نيما، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 461 تومان فروخته 
و حواله دالر بدون معامله بود. هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار ته��ران با كاهش 210 هزار 
توماني قيمت نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه( به 
9 ميليون و 740 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 9 ميليون و 600 هزار تومان معامله شد. 
نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 300 هزار تومان، ربع 
سكه س��ه ميليون و 400 هزار تومان و سكه يك گرمي 
هم يك ميليون و 900 هزار تومان قيمت خورد.در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 964 هزار تومان 
رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 180 هزار 
تومان ش��د.قيمت دالر كه چند هفته اي در كانال 23 
هزار تومان درجا مي زد و نهايتًا بين 23 هزار و 600 تا 23 
هزار و 800 تومان در نوسان بود از عصر ديروز با شتاب 
بيشتري س��ير نزولي را طي مي كند و همين امر باعث 
شده تا بازاري ها بگويند احتمااًل تا پايان معامالت بايد 
ش��اهد دالر 22 هزاري در بازار باشيم. در بازار سكه نيز 
ريزش قيمت ها در حالي ادامه دارد كه قيمت سكه كه 
پيش از اين در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بود از 
اواخر هفته گذشته با كاهش محسوس همراه شود و به 
كانال 9 ميليوني بازگردد. احتمااًل در صورت ادامه روند 
نزولي قيمت دالر، قيمت سكه نيز در روزهاي آتي شاهد 
كاهش بيش��تر خواهد بود.گفتني است، در معامالت 
بازار ارز قيم��ت دالر 120 تومان كاهش يافت و قيمت 
يورو افت 280 توماني داشت. قيمت دالر عمده در بازار 
متشكل ارزي صبح ش��نبه ابتدا 22 هزار و 843 تومان 
ثبت شد و در نيمه روز به 22 هزار و 834 تومان رسيد.

قيمت دالر خرده فروشي )سنا( نيز 23 هزار و 71 تومان 
اعالم ش��د و در نيمه روز 23 هزار و 63 تومان ثبت شد. 
قيمت يورو در بازار متشكل ابتدا 27 هزار و 643 تومان 
ثبت ش��د س��پس در نيمه روز با كاهش 44 توماني به 

قيمت 27 هزار و 599 تومان رسيد. قيمت يورو سنا نيز 
ابتدا 27 هزار و 920 تومان اعالم شد و در نيمه روز 27 

هزار و 875 تومان ثبت شد.

سكهتاچهقيمتيپايينميآيد
كشتي آراي با بيان اينكه سيرنزولي بازار طال موجب شده 
تا قيمت هاي طال و سكه به نرخ هايي برسد كه در چند ماه 
گذشته بي سابقه بوده است، گفت: حباب سكه 200 هزار 
تومان شده است. محمد كش��تي آراي با اشاره به كاهش 
قيمت ها در بازار طال و سكه در تشريح وضعيت اين بازار، 
اظهار داشت: قيمت طالي جهاني در روز جاري با 11 دالر 
كاهش نسبت به پنجشنبه همراه شده است؛ ضمن اينكه 
قيمت ارز نيز كاهش يافته و همين امر باعث شده باوجود 
تعطيلي بازارهاي اصلي و واحدهاي صنفي، قيمت طال و 
سكه كاهش يابد. وي با بيان اينكه داد و ستدها در بازار طال 
و سكه كاهش يافته است، تصريح كرد: اُفت چشم گيري در 
بخش تقاضاي بازار داريم و همين امر در كنار كاهش قيمت 
دالر و طالي جهاني، باعث كاهش بيشتر قيمت ها در بازار 
طال و سكه ش��ده است. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
ضمن تأكيد براينكه قيمت هايي كه امروز در بخش طال و 
سكه داشتيم، در چند ماه گذشته بي سابقه بوده است؛ گفت: 
امروز قيمت هر اونس طالي جهاني 1770 دالر، سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم 9 ميليون و 600 هزار تومان، سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 9 ميليون و 700 هزار تومان، 
نيم سكه بهارآزادي 5 ميليون و 400 هزار تومان، ربع سكه 
بهارآزادي 3 ميليون و 500 هزار تومان و سكه يك گرمي 
يك ميليون و 900 هزار تومان اعالم شده است. وي با بيان 
اينكه قيمت هر مثقال طال 4 ميليون و 180 هزار تومان و 
هر گرم طالي 18 عيار 965 هزار تومان اس��ت، از حباب 
200 هزار توماني قيمت سكه خبر داد و گفت: ساير سكه ها 
نيز همچنان داراي حباب هستند ولي حباب آنها نسبت 
به روزهاي قبل كاهش يافته اس��ت. كش��تي آراي درباره 
اينكه وضعيت قيمت طال و سكه در روزهاي آينده چطور 
خواهد بود و آيا باز شدن بازارها در هفته هاي آتي تاثيري 
در فرايند بازار خواهد داش��ت؟ افزود: بس��تگي به قيمت 
ارز و اونس جهاني دارد ولي با نزديك ش��دن به عيد فطر 
امكان افزايش تقاضا براي خريد سكه وجود دارد و ممكن 
است باعث افزايش حباب سكه شود ولي اصل قيمت طال 
احتمال افزايش ندارد. وي در خصوص اينكه قيمت سكه 
تا چه نرخي كاهش خواهد داشت؟ تصريح كرد: بستگي به 
قيمت ارز دارد، هر گفتماني در وين به نتيجه برسد بالفاصله 
تاثيرش را روي قيمت ارز و سكه مي گذارد. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتش��ار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و... 
باعث عقب نش��يني دالر از اين سطح قيمتي شده است. 
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چش��م گيري 
خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاك��ره هم نمي تواند 
 مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش
 چشم گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-

22 هزار تومان جا خوش مي كند.

خبررويداد
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پرداختوامازدواج۷۰ميليوني
بهبانكهاابالغشد

بانك مركزي با صدور بخشنامه اي پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج 70 ميليون توماني را به بانك ها ابالغ 
كرد. بانك مركزي در بخشنامه اي خطاب به بانك ها و 
موسس��ات اعتباري اعالم كرد كه به استناد بند )الف( 
تبصره )16( قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر 
شده اس��ت:  به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران مكلف است از محل 
پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج به كليه زوج هايي كه تاريخ عقد 
ازدواج آنها بعد از يكم فروردين سال 97 است و تاكنون 
تس��هيالت ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست 
پرداخت كند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر 
يك از زوج ها در س��ال 1400 برابر 700 ميليون ريال و 
با دوره بازپرداخت 10 ساله است. به منظور كاهش سن 
ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف 
است تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج براي زوج هاي 
زير 25 س��ال و زوجه هاي زير 23 س��ال واجد شرايط 
دريافت تس��هيالت ازدواج را تا سقف يك ميليارديك 
ميليارد ريال افزاي��ش دهد. بانك ها بايد براي ضمانت 
صرفًا يكي از س��ه مورد اعتبارس��نجي، يايك ضامن و 
سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله 
ضمانت بپذيرند. مسووليت حسن اجراي حكم اين بند 
به عهده بانك مركزي و بانك هاي عامل و كليه مديران و 
كاركندان ذيربط است. عدم اجراء يا تاخير در پرداخت 
تسهيالت تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع 
ذي صالح مي باشد. همچنين تمامي بانك ها موظفند به 
صورت ماهانه، تعداد تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت 
را به صورت عمومي اعالم كنند. مبلغ 20 هزار ميليارد 
ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كاالي ايراني به 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( اختصاص مي يابد. زوجين 
مي توانند به جاي استفاده از تسهيالت موضوع اين بند، 
از اين تسهيالت حس��ب مورد به همان ميزان، تمام يا 
بخشي از تسهيالت خود را از اين طريق دريافت كنند 
و به مصرف برسانند. ضمن اينكه با عنايت به مفاد ماده 
50 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران افراد مندرج 
در قانون مذكور مش��مول اخذ قرض الحس��نه ازدواج 
به ميزان دو برابر افراد عادي هس��تند. اين بخشنامه به 
بانك هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، كشاورزي، 
مسكن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه كارگران، 
توسعه تعاون، اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان، سامان، 
پاسارگاد، س��رمايه، سينا، قرض الحس��نه مهر ايران، 
دي، شهر، گردشگري، ايران زمين، خاورميانه، آينده، 
قرض الحسنه رسالت، مشترك ايران - ونزوئال، صندوق 
كارآفريني اميد، موسسه اعتباري ملل، موسسه اعتباري 

كاسپين و پست بانك ابالغ شده است.

صدورگواهيعدمپرداخت
چكتا۲۰ارديبهشتمتوقفشد

معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: س��تاد ملي كرونا 
به اين تصويب رسيد كه براي بازه از اول ارديبهشت ماه 
تا بيستم ارديبهشت ماه يك تنفسي به مبادالت با چك 
دهد و بانك ها و موسسات اعتباري از صدور گواهي عدم 
پرداخت چ��ك اجتناب كنند. محمد نهاونديان معاون 
اقتصادي رييس جمهور پس از جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا گفت: امروز در س��تاد ملي كرونا با توجه به آثار 
اقتصادي كرونا تصميماتي براي واحدهاي توليدي گرفته 
ش��د كه قدري بتوانند سرپا باشند. وي ادامه داد: يكي از 
موارد اين بود كه با توجه به تعطيلي اصناف و اينكه برخي 
از واحدها امكان فروش محصوالت خود را نداش��تند اما 
بر اس��اس روال متعارف چك هايي را ص��ادر كرده اند و 
عماًل امكان پر كردن موجودي حساب و پرداخت چك 
را پيدا نمي كنند و اين به طور زنجيره بار مش��كالتي را 

ايجاد مي كند.

مثلثمطالباتكارگران
مبتني بر اين ش��رايط طي 3 الي 4س��ال گذشته كه 
تكانه هاي تورمي به اوج رسيده، كارگران ايراني مجموعه 
پس اندازهايي را كه طي سال ها و دهه ها انباشته بودند 
را هزينه كرده اند و در آستانه يك نقطه بحراني از منظر 
معيشتي قرار گرفته اند. آمارهاي مراكز آماري نيز حاكي 
از آن اس��ت كه تورم نقطه به نقطه به حدود 50درصد 
افزايش پيدا كرده است و اين افزايش نمودارهاي تورمي 
به طور مستقيم معيشت طبقات محروم از جمله اقشار 
كارگري را تحت الشعاع قرار داده است. نبايد فراموش 
كرد در بحران هاي معيشتي اين اقشار حقوق بگير جامعه 
هستند كه قابليت انطباق خود با تكانه هاي تورمي را از 
دست مي دهند و سطح زندگي آنها در اثر اين تكانه ها 
نزول پيدا مي كند. اين روند نزولي بعد از حذف هزينه هاي 
تفريحي، آموزشي، حمل و نقل و... به جايگاهي رسيده 
است كه امروز بس��ياري از اقالم مصرفي ضروري نيز از 
سفره هاي خانواده هاي كارگران حذف شده است. اين 
در حالي است كه پويايي و شادابي طبقات كارگر به طور 
مس��تقيم در روند بهبود ش��اخص هاي توليد، توسعه 
صادرات و رشد اقتصادي نقش دارد. زماني كه زندگي 
كارگري از نظر معيش��تي تامين نباشد، اين معضالت 
در نهايت در افول شاخص هاي توليد و صادرات نمايان 
خواهد شد. بنابراين بهبود وضعيت معيشت كارگران در 
سال 1400يكي از جديد ترين و بنيادين ترين مطالباتي 
اس��ت كه اين قش��ر و خانواده هاي آنان از مسووالن و 
تصميم سازان كش��ور دارند. امروز افزايش دستمزد و 
تعيين نرخ مزد، يكي از راهكارهايي است كه از طريق آن 
مي توان سر و ساماني به زندگي معيشتي كارگران داد. اما 
با توجه به اينكه سرعت تورم، شتاب غيرقابل مهاري به 
خود گرفته است، هر اندازه هم كه دستمزدها باالتر رود، 
باز هم به دليل باال بودن دامنه هاي رشد تورم، زندگي 
معيشتي كارگران به مراتب از سرعت تورم پايين تر قرار 

مي گيرد و دچار عقب افتادگي مي شود.
دوم( امنيت ش��غلي: بعد از مباحث معيشتي، دومين 
چالش جدي پيش روي كارگران موضوع اش��تغال و 
امنيت شغلي كارگران است. مشكالتي كه در اثر تحريم ها 
و پس از آن كرونا در اقتصاد ايجاد شده، ركود دامنه داري 
را در اتمس��فر كسب و كار كشورمان ايجاد كرده است.

ناگفته پيداست در فضاي ركود، بيشتر واحدهاي كسب 
و كار به سمت تعطيلي يا فعاليت با كمترين ظرفيت ها 
حركت مي كنند. در اين ش��رايط نخستين جايگاهي 
كه م��ورد تهديد قرار مي گيرد، امنيت ش��غلي نيروي 
كار است. طبيعي است بنگاه اقتصادي كه در وضعيت 
ركود قرار گرفته اس��ت، دس��ت به تعديل نيروي خود 
بزند و تالش كند از اين طريق، بخش��ي از هزينه هاي 
فزاينده خود را جبران كنند. به نظر من بعد از معيشت، 
موضوع اشتغالزايي اس��ت كه بايد از آن مراقبت شود و 
براي ايجاد اين امنيت ش��غلي براي جمعيت كارگران 
تالش كرد. بر اساس آمارهاي رسمي بعد از كرونا بيش 
از 2ميليون بيكار به جمعيت انبوه بيكاران كشور افزوده 
شده است. اين رقم جداي از 4.5 الي 5ميليون بيكاري 
است كه در گذشته وجود داشته است. بنابراين مسووالن 
س��اختارهاي تقنيني، اجرايي وحقوقي كشور بايد از 
مطالبات كارگران براي بهره مندي از يك شغل پايدار و 

آبرومند صيانت كنند.
سوم( تشكل هاي صنفي: س��ومين موضوع كه از نظر 
من بسيار كليدي است و در كنار بحث هاي معيشتي 
و امنيت شغلي، ضلع سوم مطالبات اصلي قشر كارگر را 
شكل مي دهد، فقدان يك ساختار قوي صنفي در بخش 
كارگري كشور است. اگر قشر كارگر ايراني از يك چنين 
ساختاري بهره مند بود، مي توانست بسياري از مطالبات 
خود را در بستر يك مجموعه فراگير صنفي و گروهي 
پيگيري كند. ضمن اينكه ايجاد اين سازمان هاي قوي 
صنفي، قدرت چانه زني  و مطالبه گري كارگران را افزايش 
مي داد. كارگران از طريق اين ساختار صنفي مي توانستند 
مطالبات خود را پيگيري كنند و براي تحقق آنها اقدام 
كنند. براي پاس��خگويي به مطالبات كارگران در اين 
3بخش، دولت بايد اهتمام جدي صورت دهد تا به اين 
سه ضلع اصلي مطالبات كارگران پاسخ داده شود. چرا 
كه معيشت و اشتغال كارگران در گرو اقدامات اجرايي 
است. ضمن اينكه با حمايت هاي دولت است كه كارگران 
مي توانند زمينه ايجاد يك چنين ساختارهاي صنفي را 
به دست آورند. اصالح قانون كار و تشكيل ساختار هاي 
قانوني مورد نياز از جمله نيازهايي است كه تنها با حمايت 
نهادهاي دولتي به سرانجام خواهد رسيد. بنابراين بايد 
اميدوار باشيم كه سال 1401 كه در خصوص مطالبات 
قش��ر كارگر از مس��ووالن صحبت مي كنيم، حداقل 
زمينه هاي ايجاد يك چنين ساختارهايي فراهم شده 
باشد تا كارگران در بستر آن بتوانند نيازهاي معيشتي 
خود را پيگيري كنند، همچنين امنيت شغلي الزم در 
فضاي اقتصادي كشور و در نهايت تشكل هاي صنفي 

مورد نظر ايجاد شده باشند.

افزايششفافيتبااصالحنرخ
تسعيرارزبانكها

فرزين آقابزرگي گفت: با تصميم اخير بانك مركزي مبني 
بر موافقت با اصالح نرخ تسعير ارز بانك ها شفافيت در بازار 
سرمايه افزايش يافت. كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با ايِبنا درباره موافقت هاي بانك مركزي براي حمايت از 
بورس گفت: فضاي اقتصادي كشور حكم براين مي كند 
كه سياست هاي كالن اقتصادي در بازار پول و سرمايه 
حركتي همس��و داشته باشد، زيرا ش��كي وجود ندارد 
كه هماهنگي مسببات پايداري در تصميمات را مهيا 
مي سازد. حدود يك هفته پيش بحثي در ارتباط با اصالح 
نرخ تسعير ارز بانك ها پيش آمد كه سبب به وجود آمدن 
ابهام به خصوص درباره گروهي كه ذينفع ثالث مانند 
ش��ركت هاي داخل بورس بودند، شد.  مبني بر اينكه 
بانك مركزي ظاهرا با اصالح نرخ تسعير ارز مشروط بر 
اينكه سازمان امور مالياتي تفاوت قيمت نرخ ارز را مورد 
قبول قرار دهد، موافقت كرده بود كه خوشبختانه اصالح 
ش��د. آقابزرگي در اين رابطه تاكيد كرد: اينكه در حال 
حاضر با مبلغي اندك دارايي هاي ارزي بانك ها تسعير 
شود، خوشايند اس��ت، اما در كنارآن نبايد دور از نظر 
داشت زماني كه وزارت اقتصاد باالدست سازمان امور 
مالياتي و در كنار بانك مركزي قرار دارد، كمتر كس��ي 
انتظارخواهد داش��ت كه اختالف نظر پيش نيايد، به 
خصوص آنكه با چندين نوع نرخ ارز هم روبرو هستيم. 
براي در كنار يكديگر بودن بازار سرمايه و بورس انسجام در 
تصميمات اقتصادي الزم است. به اين معنا؛ نبايد چنين 
باشد كه يك سياست گذاري در راستاي حفظ و حمايت 
بانك هايي كه در بازار پول فعاليت مي كنند، منتهي به 
التهاب بازار سرمايه شود. اين كارشناس بازار بورس در 
اين رابطه تصريح كرد: خوشبختانه در تصميم اخير به 
نظر مي رسد شفافيت الزم گرچه با آن فاصله وجود دارد، 
مورد توجه قرار گرفته است. معنا ندارد وقتي براي ارز 
حاصل از صادرات تكليف مي كنيم تا صادركننده آن را 
داخل سامانه نيما به نرخ 22يا23 هزارتومان كه مبتني 
برعرضه و تقاضا است به ثبت برساند، تسعير دارايي هاي 
بانك ها 15يا16 هزار تومان باشد. اين كار به نوعي شباهت 
با قميت گذاري دستوري دارد. در فضاي اقتصادي مبتني 
برعرضه و تقاضا و آزاد تمامي فاكتورهاي اثرگذار از جمله 
نرخ ارز كه محرك اصلي براقتصاد كشور است، بايد به 
صورت ش��فاف، معقول و ملموس  ارايه شود تا شبهه 
استفاده ناصحيح به وجود نيايد. سال 98 و 99 با 187 و 
155 درصد رشد كه محرك اصلي آن هم حركت پلكاني 
نرخ ارز بود، روبرو بوديم، برهمين اساس كمتر كسي بايد 
انتظار داشته باشد در سال 1400 همان روند صعودي 
و قابل توجه گذشته به تكرار درآيد. بخش عمده اي از 
نوس��انات و افزايش در سطح قيمت ها داخل بورس در 
سال 99 بي محابا افزايش پيدا كرد، اما در سال 1400 
بايد همزمان هم بنيه مالي شركت ها از لحاظ انعكاس 
تف��اوت نرخ ارزدر عملكرد س��ود و زيان و هم وجود 
ريسك هايي از جمله ابهام در ثبات نرخ ارز، بحث هاي 
برون مرزي سياسي برجام، كسري بودجه دولت در 
سال 1400 را كنار يكديگر گذارد و تمام اينها با هم 
انتظارات سودآوري براي سال 1400 را قطعا بسيار 

متفاوت نسبت به سال 99 خواهد كرد.

  دالر در آستانه ورود به كانال ۲۲ هزار تومان             صراف ها: همه فروشنده اند؛ خريداران كنار كشيدند

كاهش ۲۱۰ هزار توماني قيمت سكه در روز نخست هفته
افزايش تعداد فروشندگان طال و ارز در بازار

اصرار دوباره خضريان، عضو جبهه پايداري درباره تخلفات گسترده در بودجه ۱۴۰۰

احمدتوكلي:قانونگذاريحينرسيدگيبهبودجهخالفقانوناست
يك نماينده مجلس گفت: برخي تحت عنوان رويه بودن 
اين اتفاقات طي سال هاي گذشته، به دنبال توجيه اين 
تخلفات هستند؛ سال هاي گذشته هرطور بوده دليل 
نمي ش��ود همان رويه غيرقانون��ي در مجلس با ادعاي 
انقالبي گري ادامه داشته باشد. علي خضريان، نماينده 
مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و پرديس در 
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي در اين رشته 
توئيت نوشت: با توجه به عدم پاسخگويي آقايان قاليباف 
و نادران نسبت به تغييرات گسترده ارقام و اعداد جداول 
بودجه 1400 پس از راي گيري اليحه در صحن مجلس 
و همچنين ت��الش همه جانبه عده اي ب��راي برخورد 
سياسي و رسانه اي با اين موضوع، مطالبي را جهت تنوير 
افكار عمومي بيان مي كنم. به گزارش ايلنا، او ادامه داد: 
آنچه كامال مشخص است اينكه نمايندگان مجلس در 
26 اسفند 1399 در آخرين جلسه سال، كليه تبصره ها، 
احكام و جداول بودجه را براساس ايرادات شوراي نگهبان 
برطرف و تصويب كردند و 27 اسفند نيز رييس مجلس 
رس��ما قانون بودجه س��ال 1400 و جداول آن را طي 

نامه هاي جداگانه به رييس جمهوري ابالغ كرد.
خضريان افزود: اين درحالي است كه در جلسه 26 اسفند 
1399 جناب محسن زنگنه طي اخطار قانون اساسي 
پيرامون اينكه برخالف وعده كميس��يون تلفيق هيچ 
جدولي به نمايندگان داده نش��ده و راي گيري درحالي 
است كه نمايندگان هيچ اطالعي از جداول ندارند، تذكر 
مي دهد. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
رييس كميسيون تلفيق بودجه نيز در پاسخ ضمن رد 
تذكر، مدعي شد »جداول« در پيوست موجود است و 
تاكيد مي كند: »االن هم كه آن را مي فرستيم اصالحات 
»جداول« را فرستاده ايم... قبل از ابالغ بودجه به دولت، 
تمام رديف ها، جداول، تغييرات متفرقه و همه اصالحات، 

احكام بودجه انجام شده و مصوب است.«
0خضريان گفت: وقتي جناب نادران با صراحت اعالم 
مي كند جداول اصالح ش��ده در پيوست موجود است 
و االن كه آن را مي فرس��تيم شوراي نگهبان، اصالحات 
ج��داول را هم فرس��تاده ايم و اصالحات انجام ش��ده و 

مصوب اس��ت؛ يعني از 27 اسفند 99 كه قانون بودجه 
1400 رسما به دولت ابالغ شد، موضوع بودجه در همه 
ابعاد خاتمه مي يابد. وي تصريح كرد: لذا كساني كه با اين 
تفصيل از فرداي ابالغ قانون بودجه سال 1400 به دولت 
تا 14 فروردين در طبقه نهم ساختمان شيخ فضل اهلل 
مجلس در حال تغيير رديف هاي بودجه بودند، مي بايست 
پاسخگو باشند كه چه كرده اند؟ و بعد از همه اين مراحل 
چه كاري روي بودجه 1400 انجام مي دادند؟ اين همه 
تناقض از كجاست؟ اين نماينده مجلس شوراي اسالمي 
افزود: متاسفانه مش��اهده مي شود برخي تحت عنوان 
رويه بودن اين اتفاقات طي سال هاي گذشته، به دنبال 
توجيه اين تخلفات هستند؛ سال هاي گذشته هرطور 
بوده دليل نمي شود همان رويه غيرقانوني در مجلس با 
ادعاي انقالبي گري ادامه داشته باشد. او ادامه داد: آقايان 
چه اختياري داشتند كه حق قانونگذاري نمايندگان را به 
يك جمع چند نفره تفويض كنند؟ اين حرف ها در تناقض 
كامل با حرف رييس كميسيون تلفيق بودجه در جلسه 
26 اسفند اس��ت كه اعالم كرد جداول تا فردا و همراه با 
قانون بودجه به دولت ابالغ خواهد شد. خضريان تاكيد 
كرد: با توجه به محرز بودن تخلفات صورت گرفته شده 
توسط عده اي معدود، بهترين اقدام رسيدگي به تخلفات 
صورت گرفته شده در مسير صحيح و منطقي آن جهت 
برخورد با متخلفان و همچني��ن رفع ايرادات احتمالي 
قانوني جهت عدم تكرار اين تخلفات در سال هاي آينده  

است.

ب�هنادرانگفتيمقب�لازباالگرفتندعوا،
حرفهايخودرانزدمردمبيانكند

يكي از نماينده ادوار مجلس گفت: من از شروع مجلس 
هفتم در 83 تا سال 90 تالش زيادي داشتم تا نمايندگان 
را قانع كردم كه اين كار خالف قانون گذاري است، كه در 
حين رسيدگي به بودجه قانون گذاري كنند. اين روش 
اقتص��اد ملي را متزلزل مي كند و ثب��ات رواني را از بين 
مي برد.   احمد توكلي، درباره مباحث اخير پيرامون وقوع 
برخي تغييرات در جداول اليحه بودجه توسط رييس 

مجلس، گفت: ببينيد ما در مس��ير »تهيه و تنظيم« و 
»رسيدگي و تصويب« اليحه بودجه يك سري مشكالت 
داريم. با اين توضيح كه تهيه و تنظيم بودجه در دولت انجام 
مي شود و بعد به مجلس مي آيد و رسيدگي و تصويب در 
آنجا صورت مي گيرد. به گزارش ايلنا، وي افزود: اواًل در 
تمام طول اين مسير از تهيه تا تصويب، قواعد بودجه ريزي 
تقريبا به طور كامل رعايت نمي ش��ود و قوانين را نقض 
مي كنند.  نماينده ادوار مجل��س در ادامه بيان كرد: در 
بحث بودجه، هميشه بايد يك  قانون از پيش وجود داشته 
باشد و براي آن تكاليف كه در قانون در نظر گرفته شده، 
پول درنظر بگيرند. اما اين وجود ندارد، در نتيجه مجبور 
مي شوند در روند تنظيم و تصويب بودجه »قانون گذاري« 
كنند. وي افزود: من از شروع مجلس هفتم در 83 تا سال 
90 تالش زيادي داشتم تا نمايندگان را قانع كردم كه اين 
كار خالف قانون گذاري است، كه در حين رسيدگي به 
بودجه قانونگذاري كنند. اين روش اقتصاد ملي را متزلزل 
مي كند و ثبات رواني را از بين مي برد. توجه داشته باشيد 
كه اين كار را هم دولت ها و هم مجالس انجام مي دهند. 
توكلي درباره چرايي وجود اين روند نادرست، ابراز داشت: 
علت اين است كه اوال زمان رسيدگي بسيار كوتاه است 
و در عمل نمي رسند كه بخواهند دقيق شوند. از سوي 
ديگر برخي افراد تجربه كافي ندارند، افرادي كه امسال 
در كميس��يون تلفيق بودند از 44 نفر عضو تقريبا 34 
نفرشان هيچ سابقه بودجه ريزي نداشتند. خب اين چقدر 
كار را سخت مي كند؟ زماني كه اين شرايط وجود دارد 
خود به خود تخلفات به وجود مي آيد. وي ادامه داد: در 
زماني كه ما عضو مجلس و كميسيون تلفيق بوديم، من 
در شب هاي آخر اصال نمي ماندم و مي رفتم به اين علت 
كه مجبور بودند آيين نامه را بشكنند و درجا راي بگيرند 
براي اصالح ايين نامه، خب اين معنا ندارد كه در ضمن 
بازي قواعد بازي را عوض كني. اين موارد باعث مي شد 
كه هيات رييسه كميسيون براي تلفيق كارهايي بكنند 
كه بودجه به شب عيد برسد. چراكه اگر نمي رسيد از روز 
اول فروردين هر پولي كه دولت خرج مي كرد غيرقانوني 
بود. در چنين شرايطي امان از روزي كه دولت بودجه را 

دير بدهد كه در زمان آقاي احمدي نژاد زياد اينطور بود و 
حاال اگر يك تعطيالت هم مي افتاد وسط اين رسيدگي 
به بودجه ديگر سخت تر هم مي شد. در چنين شرايطي 
به اين دليل كه كار پيش نمي رود و با اين هدف كه از شب 
عيد جلو نزند، ناچار به برخي تغييرات مي شدند. نماينده 
اسبق تهران درخصوص تغييرات مورد ادعاي نمايندگان 
پيرامون اليحه بودجه سال 1400 گفت: با مواردي كه 
اشاره كردم انجام تغييرات مسبوق به سابقه است اما اگر 
جهت گيري در تغييرات شخصي يا حوزه اي باشد يا به 
نفع اش��خاص حقوقي خاص باشد، حتما بايد مواخذه 
شود. رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت در 
رابطه با پيگيري هاي اين موسسه پيرامون مساله تغيير در 
اليحه بودجه، اظهار داشت: آقاي نادران به صورت مجازي 
در جلس��ه هيات مديره ديده بان حض��ور پيدا كردند و 
توضيحاتي را ارايه دادند. من هم ايشان فرد ُرك و صريحي 
مي دانم. حاال در مواجهه با نمايندگان معترض هم حرف 
خود را بيان مي كند. اگر ظلم مرتكب شده باشد، حتي اگر 
نادران باشد ما پيگيري مي كنيم اما اگر روشن شود تخلف 
و كوتاهي كرده، ناچار بوده و تقصير نداشته در اين مواردي 
كه شبهه ناك هستند و قطعيت وجود ندارد كه تغييرات 

ايجاد شده، يقه شان را نمي گيريم.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه »آيا توضيحات نادران 
به عنوان رييس كميسيون تلفيق براي شما قانع كننده 
بود؟«، بيان داش��ت: م��ا در اين رابطه ح��رف نهايي را 
نزده ايم به اين علت كه حرف مخالفين را نشنيديم. فقط 
به ايش��ان گفتيم قبل از اينكه دعوا باال بگيرد تا فرصت 
هست حرف هاي خود را در محضر مردم بيان كنند. اين 
نامه اي كه مخالفين نوشتند را بردارند و در صحن علني 
توضيح بدهند كه پاس��خ هر كدام از موارد چيست، اگر 
قانع شدند كه هيچ، اگر قانع نشدند، سند بياورند؛ به اين 
علت كه مخالفين هم تاكنون حرف هاي كلي زده اند. در 
صورت ارايه سند هم كميسيون اصل نود رسيدگي كند 
و هم ما رسيدگي خواهيم كرد. ما تاكنون نشان داديم 
كه رودربايستي با كسي نداريم، ان شاءاهلل بعد از اين هم 

نخواهيم داشت



گروه بازارسرمايه|
چندهفته اي مي ش��ود كه اجماع همگاني در ميان 
مسوولين اقتصادي كش��ور براي سرو سامان دادن 
به وضعيت بازارس��رمايه افزايش��يافته و خبرهاي 
مثبت��ي نيز در خصوص ب��ازار مخابره ش��د اما اين 
خبرها تنها توانست چند روز به صورت كوتاه مدت 
ش��اخص را مثبت نگاه دارد و بعد ازآن  بازارسهام به 
وضعيت سابق خود يعني روند اصالحي بازگشت و 
بدين ترتيب ش��اخص كل در اولين روز كاري هفته 
جاري ۱/۱ درصد افت كرد و اميدها در بورس كاهش 
يافت، البته خروج نقدينگي توسط حقوقي ها از بازار 
داستان ديگري دارد و اين گروه نقدينگي باقي مانده 

در بازار را نيز ازآن خود كرده اند.
به جز اين م��وارد بورس داراي اي��رادات و تخلفات 
گوناگوني اس��ت كه سياس��تمدار بايد جلوي تكرار 
مجدد اين مشكالت در بازار را بگيرد تا شايد وضعيت 

تغيير كند و سهامداران به بورس اعتماد كنند.
اگ��ر به قوانين و مق��ررات توجه كني��م و در نهايت 
وضعيت بازار و حواش��ي آن را بررسي كنيم به اين 
نتيجه مي رسيم كه بازارسهام مشكالت عديدي دارد 
كه اغلب اين مشكالت از سال ۱۳۹۹ و با وسيع شدن 
بازار رخ داد. براي مثال تا پيش از سال گذشته هسته 
مشكالت عمده اي نداشت چراكه؛ سهامداران خاصي 
در بازار وجود نداشتند اما؛ اين روزها سهامداران به 
اوج خود رسيده اند و در س��ال مذكور شاهد مختل 
شدن هس��ته بوديم. به جز هس��ته بازار مشكالت 
زيادي در بازار وجود دارد كه بررسي تك به تك اين 
موارد شايد چند روزي زمان بر باشد اما؛ به طور كلي 
اگر مشكالت ش��ناخته شده بورس حل شود ميزان 
اعتماد در بازار افزايش مي يابد در نتيجه سهامداران 
در اين بازار باقي مي مانند و به س��مت وسوي ديگر 
بازارهاي مالي نمي روند.همان گونه كه گفته شد بازار 
سهام مشكالت و تخلفات زيادي دارد كه برخي از آنها 
بدين ترتيب است. نخستين و قديمي ترين مشكل 
اين بازار اختالالت در سامانه معامالت است و سابقه 
چندين و چند ساله بورس نشان مي دهد كه سامانه 
پيش از س��ال ۱۳۹۹ نيز مشكالتي داشته است اما؛ 
با ورود سيل س��هامداران به بورس در سال گذشته 
و رونق معامالت ب��ازار، اختالل س��امانه معامالت 
و هنگي هس��ته و سيس��تم كارگزاري ها به معضل 
هرروزه بازار تبديل ش��د. روزي نب��ود كه بازار صف 
خريد نشود و سامانه معامالت به لحاظ نرم افزاري يا 
سخت افزاري اختالل پيدا نكند يا سامانه معامالتي 
چند كارگزاري از دس��ترس خارج نشود. البته اين 
مشكل در روزهاي عرضه اوليه براي سهامداران بازار 
چند برابر مي شد. قيمت سهم ها با تأخير در سامانه 
معامالت��ي كارگزاري ها نمايش داده مي ش��د و چه 
بسيار نمادهايي كه رخت سبزشان را به خاطر همين 

اختالل با جامه سرخ عوض كردند. 
درنتيجه اگر مي خواهي��م وضعيت را تغيير دهيم و 
اجازه ندهيم س��رمايه گذاران از بورس خارج شوند 
در وهله اول بايد زيرس��اخت هاي معامالت و بازار را 

براي فعاليت سهامداران جزو اولويت ها قراردهيم.
دومين مشكل نيز دستكاري در قيمت سهم ها است 
و طي سال گذشته نيز شاهد اعتراض سهامداران به 
سرخطي ها و ثبت سفارش هاي مشكوك بوديم. در 
بازاري كه معمواًل يا صف خريد است يا صف فروش، 
سرخطي زدن يك امتياز محسوب مي شود و طبق 
برخي شواهد و قراين، برخي كدها به داليلي، براي 
ثبت سفارش سرخطي از رانت برخوردار بودند. گاهي 

هم صف خريديك س��هم با يك عرضه بدون منطق 
به صف فروش كش��يده مي شد و مش��خص نبود آيا 
قصدي در كار بوده يا نه. نظارت بر ثبت س��فارش ها 
و جلوگيري از ثبت سفارش هايي كه مي تواند روند 
عادي سهم را دستخوش تغيير كند و موجب تحميل 
ضرر و زيان به سهامداران خرد گردد، ضرورت دارد.

سومين مش��كل نيز اعمال س��ليقه هاي جديد در 
قوانين و مقررات بازار بوده، درس��ت اس��ت اگرچه 
مقررات مرب��وط به توق��ف و بازگش��ايي نمادها و 
گزارش هاي مالي شركت ها كاماًل شفاف است، ولي 
در اجراي اين مقررات گاهي بسيار سليقه اي رفتار 
مي شود. گاهي برخي از سهم متوقف نشده و برخي 
ديگ��ر بيش از اندازه متوقف مان��ده و اين موضوع را 

مي توان اعمال سليقه دانست.
چهارمين مشكل نيز تنبيه سهامدار به جاي مديران 
متخلف اس��ت و در اين چندين و چندس��اله بارها 
ديده ايم كه مديران ش��ركت ها در افشاي اطالعات، 
قصور كرده يا با دس��ت كاري در صورت هاي مالي و 
ارايه اطالعات گمراه كننده ب��ه بازار، موجبات ضرر 
و زيان س��هامداران را فراهم كرده اند؛ ولي واكنش 
ناظران بازار به چنين تخلفاتي، توقف طوالني مدت 
نمادها يا انتقال به بازار پايين تر بوده كه قطعًا چنين 

تنبيهي بيشتر به ضرر سهامداران خواهد بود!
پنجمين موضوع نيز پذيرش هاي شائبه دار شركت ها 
در بورس و فرابورس است. اگر اخبار را بررسي كنيم 
متوجه مي شويم كه ش��ركت هاي بسيار زيادي در 
صف ورود به بازارسرمايه هستند و تاكيد تحليلگران 
هم همواره ب��ر افزايش عمق اين بازار ب��ا اقداماتي 
همچون ورود ش��ركت هاي جديد به بازار بوده اما؛ 
گاهي فرآيند پذيرش شركت ها، حاشيه ساز مي شود 
و عرضه هاي اوليه در قيمتي باالتر از ارزش ذاتي انجام 
مي شود و سهامداران عمده هم مسووليتي در قبال 
روند قيمت س��هم بعد از عرضه اوليه ندارند.حداقل 
انتظار فعاالن بازار سرمايه اين است كه سهامداران 
عمده متعهد ش��وند مثاًل در يك سال ابتداي عرضه 

سهم، س��هم را در قيمت عرضه اوليه حمايت كنند 
و س��هم ها به قيمت كمت��ر از عرضه اوليه نرس��ند 
تا به اين ترتيب اگر س��همي وارد عرضه اوليه ش��د، 

سهامداران خرد متحمل ضرر و زيان نشوند.
شمش��ين موضوع نيز نظارت دقيق ت��ر بر عملكرد 
نهاده��اي مالي اس��ت كه بخش عمده مش��كالت 
بازارس��هام به عملكرد نهادهاي مالي بازمي گردد. 
اصالح مق��ررات نهادهاي مالي و نظ��ارت دقيق بر 
عملكرد آنها ضرورت دارد. ضمن اينكه تخلفاتي كه 
به هيات هاي رس��يدگي گزارش مي شود، با تأخير 

بسيار موردبررسي قرار مي گيرد.
درنهاي��ت آخرين مش��كل نيز تخلفات و حواش��ي 
كارگزاري است كه مشكالت زيادي دراين خصوص 
وج��ود دارد. مهم تري��ن مش��كل كارگزاري ه��ا، 
تبليغات براي جذب مش��تري ب��دون فراهم كردن 
زيرساخت هاي الزم براي فعاليت آنالين مشتريان 
ب��ود. كارگزاري ها هيچ محدوديت��ي در صدور كد 
معامالتي )از منظر تعداد( ندارند و در روزهاي رونق 
بازار سرمايه، كدهاي معامالتي يكي پس از ديگري 
صادر مي ش��د، حال آنكه س��امانه معامالتي برخي 
كارگزاري ها توان پاسخگويي به اين تعداد مشتري 
را نداشت! به رغم آنكه قرار بود محدوديت هايي براي 
سهامداراني كه تازه كد بورسي خود را دريافت كرده 
بودند در نظر گرفته شود، ولي تازه واردها بدون هيچ 
آموزش��ي راهي اين بازار ش��دند و اتفاقًا در ريزش 
س��نگين بورس، اين گ��روه از س��هامداران بيش از 
س��ايرين متحمل ضرر و زيان شدند. انتظار مي رود 
حداقل چندس��اعتي صرف آموزش و مش��اوره به 

سهامداران تازه وارد شود.
برخي كارگزاري ها، عمدا يا سهوا مبالغي به حساب 
مش��تريان خود ش��ارژ ك��رده و مش��كالتي براي 
سهامداران ايجاد كردند. براي مثال، برخي كدهاي 
معامالتي به علت ش��ارژ اش��تباه حسابشان، چند 
ساعت و حتي بيش��تر مس��دود بوده و سهامداران 
گله دارند كه با اين اتفاق، امكان معامله در لحظه را 

ازدست داده اند و زيان كرده اند! عالوه بر اين، مدارك 
و مستنداتي وجود دارد كه نش��ان مي دهد سامانه 
معامالتي بعضي كارگزاري ها، قيمت اوراق تبعي را 
اشتباه نشان داده و موجب گمراهي سهامداران شده 
و ضرر و زياني به آنها تحميل كرده اس��ت. ازآنجاكه 
پرتفوي اكثر سهامداران خردي كه دچار مشكالت 
اين چنيني ش��ده اند، چندان بزرگ نيست و ضمنًا 
آشنايي كافي با مقررات بازار سرمايه هم ندارند، اين 
قبيل مش��كالت، فقط به طرح شكايت هاي تلفني 
در رسانه هاي بورسي و درج در فضاي مجازي ختم 
مي شود و كمتر كسي پيگير شكايت از كارگزاري ها 

در مراجع ذيصالح مي شود.
اطالع رساني كافي در مورد مسووليت هاي حقوقي 
استفاده از كد بورسي اشخاص غيريا در اختيار قرار 
دادن كد بورسي به ساير اشخاص انجام نشده و بعضي 
سهامداران نمي دانند درصورتي كه كد بورسي خود 
را در اختيار سايرين قرار دهند، مسووليت قانوني و 
حقوقي هر تخلفي كه ب��ا كد مذكور صورت گرفته، 
با صاحب كد بورس��ي اس��ت. كد بورسي همچون 
كارت بانك��ي مي تواند زمينه س��از سوءاس��تفاده و 
تخلف و فساد ش��ود و اجاره كد بورسي به هر روش 
ممكن، ممنوع است. كارگزاري هاي بورسي، مجاز 
 به س��بد گرداني نيس��تند و ارايه هرگونه خدمات 
س��بد گرداني منوط به اخذ مجوز رسمي از سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار و با ش��رايط خاص اس��ت . 
به هيچ عنوان كد بورسي خود را در اختيار كارگزاران 
قرار ندهيد. سامانه معامالتي كارگزاري ها به سامانه 
ثبت احوال متصل نيس��ت و گاهي بعد از فوت يك 
س��هامدار، يكي از ورثه يايك ش��خص غي��ر، با كد 
بورسي متوفي اقدام به معامله كرده كه شكايت ساير 
ورثه را )هم از معامله كنن��ده و هم از كارگزاري( به 
دنبال داشته است. س��امانه معامالتي كارگزاري ها 
هم باي��د همچون بانك ه��ا به ثبت اح��وال متصل 
باش��د و به محض ثبت فوت يك شخص در سامانه 

ثبت احوال، كد بورسي متوفي مسدود شود.
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بازار سرمايه مانعي براي تكانه هاي 
تورمي شديد سال گذشته

رضا خانكي، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با سنا در خصوص س��پر تورمي بودن بازار سرمايه 
اظهار داشت: بورس در سال گذشته توانست مانعي 
براي بخش��ي از تكانه هاي تورمي باش��د. اما نبايد 
بازار سرمايه را فقط در سهام ديد بلكه بازار سرمايه 
مجموعه بازار بدهي، س��هام و بازار اوليه است و به 
اين ترتيب بازار سرمايه فقط در بازار ثانويه خالصه 
نمي ش��ود.اين كارش��ناس اقتصادي در خصوص 
عرضه هاي اوليه بيان داش��ت: عرضه ه��اي اوليه 
سال گذش��ته مانند شستا و صندوق پااليش و دارا 
يكم، عام��ل مهمي براي جم��ع آوري نقدينگي از 
س��طح جامعه بود . در واقع اين اعتقادي كه برخي 
نس��بت به تورمي بودن بازار سرمايه دارند كامال با 
اتفاقي كه در بازار بدهي روي داده، متفاوت اس��ت. 
بازار بدهي بخش عم��ده اي از هزينه هاي دولت را 
پوشش داده است و بازار سهام نيز در سال گذشته 
توانسته منبع مناسبي براي هزينه هاي دولت باشد . 
در مجموع اگر سال قبل حضور موثر بازار سرمايه را 
در اقتصاد نداشتيم مطمئنا تورم سه رقمي را تجربه 
مي كرديم. خانكي با تاكيد بر اينكه دولت، ذينفع اول 
بازار سرمايه، است، ادامه داد: به طور مستقيم يا غير 
مستقيم اكثر شركت هايي كه در بازار سرمايه معامله 
مي شوند زيرمجموعه هاي دولت هستند. اگر فشاري 
از سوي بازار سرمايه به دولت براي حمايت از بازار 
سرمايه هم وارد مي شود از سوي خود شركت هايي 
است كه مستقيم يا غير مس��تقيم زيرنظر دولت 
هس��تند. پس بايد اين مهم را قبول كرد كه بهبود 
بازار سرمايه موجب بهبود وضعيت عملياتي دولت 
خواهد بود.مديرعامل اس��تارتاپ دارايان در ادامه 
خاطرنشان ساخت: دو راه حل براي حل مسائل بازار 
سرمايه وجود دارد . يك راه حل، سيستمي و راه حل 
بعدي، دفعتي است. اين كارشناس بازار سرمايه در 
ادامه با اشاره به راه حل هاي پيشنهادي توضيح داد: 
اينكه منابعي به بازار تزريق شود كه از محل چاپ پول 
باشد مورد تاييد فعاالن بازار نيست اما اين يك الزام 
قانوني است كه يك درصد از منابع صندوق توسعه 
وارد بازار سرمايه شود. حاال اگر اين قانون ايراداتي 
دارد بايد به جاي ديگري براي رفع ايراد آن مراجعه 
شود. نكته بعدي اين است كه اگر هم بورس تاكنون 
مهجور بوده است اين است كه هيچگاه بر جذابيت 
بازار سرمايه و فرآيندهاي آن تاكيد نشده است، به 
اين شكل كه بتواند سرمايه گذاران را مجذوب كرده 

و نقدينگي را به سمت خود جذب كند.

مزيت عرضه كاالي شركت ها
در بورس كاال

عرضه س��نگ آهن و س��اير محصوالت معدني در 
بورس كاال طي هفته هاي گذشته در شرايطي آغاز 
شده كه سنگ آهن در مسير واقعي سازي قيمت قرار 
گرفته تا همانند ساير محصوالت فوالدي با نرخ هايي 

همسو با نرخ جهاني در بورس معامله شود.
حس��ن فهيمي راد در اي��ن باره توضي��ح داد: طي 
سال هاي گذشته به دليل غيرواقعي بودن قيمت 
محصوالت معدني از جمله س��نگ آهن، س��هام 
اين شركت ها تحت تأثير منفي پيامدهاي عرضه 
غيربورس��ي محصوالتش��ان قرار داش��ت؛ عرضه 
كاالي هر ش��ركتي در ب��ورس كاال، ظرفيت هاي 
جديدي را مقابل آن ش��ركت در زمينه ش��فافيت 
معامالتي، تس��هيل فروش و كشف واقعي قيمت 
به هم��راه دارد و اين مكانيس��م قط��ع به يقين از 
روش هاي سنتي متكي به حواله و امضاهاي طاليي، 
كارآمدتر و بهتر است. اين كارشناس باسابقه بازار 
سرمايه، يادآور شد: براي رسيدن به نتيجه مطلوب، 
نهادهاي سياس��ت گذار به هيچ عن��وان نبايد وارد 
حوزه قيمت گذاري س��نگ آهن ي��ا هر محصولي 
شوند تا براساس سازوكار بورس، نرخ واقعي محصول 
مشخص شود. تجربه سال هاي اخير به سياست گذار 
تاكيد مي كند كه بايد قيد روند موجود مداخله در 
بازار و قيمت را به بهانه تنظيم بازار بزند و آن را كنار 
بگذارد زيرا هر مداخله اي با فلسفه و ماموريت بازار 
سرمايه در تضاد بوده و به زيان توليد و سهامدار است.

وي افزود: با عرضه س��نگ آهن به عنوان باالدست 
زنجيره فوالد، تقريبًا، تمام اين زنجيره با يك روش 
و مبتني بر عرضه و تقاضا كش��ف قيمت مي شود 
كه باعث متعادل ش��دن كل زنجيره و توازن در آن 
خواهد شد. بنابراين، اگر عرضه محصوالت، طبق 
س��ازوكارهاي بورس كاال دنبال شود و از قواعد آن 
تخطي نشود، به نفع توليدكننده ها در كل زنجيره 
فوالد تمام مي ش��ود. فهيمي راد درباره آثار عرضه 
س��نگ آهن بر ش��ركت هاي فعال در بورس اوراق 
بهادار، گفت: زماني كه س��نگ آهن و محصوالت 
مختلف آن در بورس كاال عرضه و براساس عرضه و 
تقاضا قيمت گذاري شود، تأثير مثبتي بر شركت هاي 
حاضر در بورس اوراق به��ادار دارد. وي تأكيد كرد: 
در حوزه تولي��د و بازار هم نكته مهمي كه پيرامون 
عرضه بورسي س��نگ آهن بايد مدنظر قرار گيرد، 
ضرورت نظارت جدي بر توزيع آن پس از معامالت 
بورسي است. اين پيشكسوت بازار سرمايه ادامه داد: 
همه نهادهاي ذي ربط و مس��وول بايد با ابزارهايي 
كه در اختيار دارند، به گون��ه اي برنامه ريزي كنند 
كه محصوالت عرضه ش��ده به صورت مستقيم در 
اختيار توليدكننده هاي ميان دس��تي زنجيره كه 
همان توليدكنندگان فوالد هس��تند، قرار گيرد و 
دالالن و واسطه ها، مجال نفوذ و رانت خواري نيابند.

معاون پيشين دبيركل بورس تهران در پايان گفت: 
روند ايجاد ش��ده در اقتصاد و توجه به واقعي سازي 
قيمت ها در اقتصاد را بايد به فال نيك گرفت و اين 
رويه قطعا مي تواند محرك توليد كش��ور باشد. در 
واقع پايبندي دولت به سازوكارهاي بورس كاال در 
مبادالت كااليي مي تواند به بهبود وضعيت نامناسب 

اقتصادي كنوني، كمك زياد و موثري كند.

داوطلبان شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به گوش باشند

ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس گفت: زماني كه پروفايل اوليه بعضي از داوطلب ها 
را بررسي مي كنيم، متوجه مي ش��ويم كه مواردي از 
م��دارك آنها نقص دارد و به آنه��ا اعالم نقص مدرك 
مي كنيم. همچنين پس از آنكه پروفايل خود را تكميل 
كردند، دسترسي به ش��ركت سرمايه گذاري استاني 
خود مي دهند كه مي خواهند كانديد عضو هيات مديره 
باش��ند و زماني كه به اين ش��ركت ها دسترسي داده 
مي شود، شركت هاي استاني نيز دسترسي آنها را تاييد 
مي كنند و نزد ما ارس��ال مي ش��ود.وي در ادامه بيان 
كرد: ابتدا پروفايل افراد را بررسي مي كنيم تا داده هاي 
آن كامل باشد. سپس مدارك تحصيلي آنها بررسي 
مي شود. اگر مدارك تحصيلي داوطلبان بارگذاري و 
مطابق با دستورالعمل تاييد صالحيت حرفه اي مديران 
باشد، نمره اين مرحله محاسبه مي شود. همچنين نمره 
ديگر مربوط به نمره تجربي است كه اقدام به بررسي 
س��وابق كانديد كرده و نمره آن را محاسبه مي كنيم. 
فدايي افزود: پس از اتمام اين مراحل؛ كانديداها به سه 
گروه تقسيم مي شوند. بعضي ها حداقل نمره تحصيلي 
و تجربي را كسب مي كنند و به عنوان كانديد مي توانند 
در مجمع باشند كه چند روز قبل مجمع به آنها اعالم 
مي كنيم. برخي نيز ممكن است نمره كافي را كسب 
نكنند، اين افراد بايد دعوت به مصاحبه شوند. همچنين 
براي اين مصاحبه به افراد، شركت هاي استاني و اداره 
امور اس��تان هاي اقتصاد دارايي؛ نامه و پيامك ارسال 
مي شود و از اين افراد با توجه به شرايط كرونا، دعوت به 
مصاحبه مي كنيم. الزم به ذكر است اين مصاحبه ها نيز 
به صورت مجازي انجام خواهد شد و اگر در مصاحبه 
نمره كسب كردند؛ به عنوان داوطلب تاييد شده هستند 
و اگر نمره كسب نكردند، رد خواهند شد. در خصوص 
 پاسخگويي نيز ش��ماره تماس ۹۱۰۷۰۴۴۴-۰۲۱ 
همه روزه پاسخگوي افراد است.مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس در خصوص ابهامات موجود عنوان 
كرد: در اين مورد پيامك ها متفاوت نبوده و در سه بخش 
اين پيامك ها ارسال شده است.در زمان ارسال فرآيند به 
سازمان بورس براي داوطلب، پيامك ارسال مي شود؛ 
مبني بر اينكه درخواست تاييد صالحيت شما با كد 
رهگيري ... در تاريخ ... به س��ازمان ارسال شده است.

در همان زمان به متقاضي پيامك دوم ارسال  مي شود؛ 
مبني بر اينكه متقاضي محترم عضويت در هيات مديره 
شركت سرمايه گذاري استاني )سهام عدالت(؛ ضروري 
است، جهت بررس��ي صالحيت عمومي به حراست 
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه مراجعه 
فرماييد.در زمان اعالم نقص توسط سازمان به داوطلب 
پيام داده مي شود؛ مبني بر اينكه جناب آقاي/ سركار 
خانم... درخواست تاييد صالحيت حرفه اي شما با كد 
رهگيري.... در تاريخ.... در سامانه ستان بررسي شده 
و درخواست داراي نواقص است؛ لطفا جهت تكميل 
اطالعات به كارتابل خود مراجعه و نسبت به اصالح و 

تكميل پروفايل خود اقدام كنيد.

راهكارهاي تحقق شعار سال ۱۴۰۰
علي صالح آبادي، رييس اسبق سازمان بورس درگفت وگو 
با ايرنا به راه هاي تحقق ش��عار سال ۱۴۰۰ اشاره كرد و 
گفت: بازار سرمايه مي تواند نقش بسيار مهمي در تحقق 
شعار سال داشته باشد، حمايت از توليد داراي جوانب و 
زواياي مختلفي است كه يكي از اين زوايا وابسته به تامين 
مالي بخش توليد است.در بخش تامين مالي توليد، بازار 
پول و بازار سرمايه نقش مهمي را بر عهده دارند تا بتوانند 

از اين طريق مساله تامين مالي را به خوبي انجام دهند.
صالح آبادي با تاكيد بر اينكه ابزار مالي مختلفي در بازار 
س��رمايه وجود دارد و در كنار آن بايد نوآوري در بخش 
مالي مورد تقويت قرار گيرد، افزود: سرمايه گذاراني كه به 
دنبال خريد اوراق هستند، به دليل ساليق و درجه هاي 
ريسك پذيري مختلفي كه دارند بايد قادر به انتخاب ابزار 
مورد نظر خود باشند و همچنين شركت ها بتوانند براي 
نيازهايي كه متناسب با بخش توليد هستند ابزار متناسب 
را منتشر و بتوانند از بازار سرمايه تامين مالي كنند.اين 
موضوع به عنوان مساله بسيار مهمي تلقي مي شود، بازار 
سرمايه بايد نقش خود را در تامين مالي توليد بيش از 
گذشته تقويت كند كه اين موضوع نيازمند ابزارسازي 
است.وي خاطرنش��ان كرد: اكنون ابزارهاي موجود در 
بازار س��رمايه داراي صالحيت هستند و كمك زيادي 
را در تامين مالي ها داش��ته اس��ت اما همچنان در بازار 
سرمايه نيازمند ابزارسازي هستيم. اوراق گام به عنوان 
نكته مثبتي تلقي مي شود كه نياز است تا از طريق آن 
مشكالت موجود مرتفع شود و در بازار سرمايه  با همكاري 
بازار پول توسعه پيدا كند.رييس اسبق سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيان اينكه اوراق گام مي تواند كمك كننده 
در تحقق شعار سال باشد اما متاسفانه با رواج چنداني 
همراه نبوده است، گفت: فعاليت اين اوراق بدين شكل 
است كه شركتي مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري 
مي كند اما فروشنده مواد اوليه اطمينان ندارد كه آيا تا 
دو ماه آينده به پول خود خواهد رسيديا خير، با توجه به 
چنين مساله اي آنها مي توانند به بانك مراجعه كنند و 
بانك براساس ش��ناختي كه از خريدار مواد اوليه دارد، 
خريدار را مقابل فروشنده مواد اوليه تضمين مي كند و 
اوراقي را در اختيار فروشنده قرار مي دهد.فروشنده آن 
محصول مي تواند اوراق را در بازار سرمايه تنزيل كند و 
پولي را كه قرار بود سه ماه آينده از خريدار دريافت كند 
به صورت نقد از طريق بازار سرمايه دريافت خواهد كرد.

رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقش 
بازار س��رمايه در تامين مالي، بلندمدت بوده است اما 
در صورت ورود هر چه زودتر اوراق گام به بازار سرمايه، 
مي توان تامين مالي كوتاه مدت يا تامين س��رمايه در 
گردش بنگاه هاي توليدي را در بازار سرمايه در دستور كار 
قرار داد.وي با بيان اينكه نقش بازار سرمايه در تامين مالي 
با اين ابزار تقويت خواهد شد، افزود: ايرادات وارد شده به 
اين ابزار بايد از طريق تعامالتي كه بين سازمان بورس و 
بانك مركزي صورت مي گيرد برطرف شود تا بتوان هر 
چه زودتر شاهد راه اندازي اين ابزار در بازار سرمايه باشيم.

»تعادل« مشكالت بازارسرمايه را بررسي مي كند

تكرار اشتباهات در بورس

كمترين و بيشترين سهامداران غيرمستقيم  سهام عدالت
حسين فهيمي، سخنگوي آزادسازي سهام عدالت 
در نشست خبري انتخابات محامع الكترونيكي سهام 
عدالت اظهار داش��ت: شركت هاي س��رمايه گذاري 
استاني در قالب يك شركت سهامي عام ساماندهي 
شدند، كار آنها مستمر است، تداوم فعاليت خواهند 
داش��ت و هيچ مس��اله اي نمي تواند كار آنها را براي 
لحظه اي متوق��ف كند.انتخاب��ات مجامع عمومي 
عادي به صورت فوق العاده ششمين مرحله از مراحل 
مختلف آزادسازي سهام عدالت است كه تاكنون در 
پي صدور فرمان رهبر معظ��م انقالب پنج مرحله از 
مراحل مختلف آزادسازي انجام شده است و اكنون 
در ششمين مرحله قرار داريم. فهيمي ادامه داد: دو 
مرحله ديگر هم در آينده انجام مي ش��ود تا مراحل 
اجرايي اين طرح ب��زرگ، ملي و تاريخي تحقق پيدا 
كند و يك نمايشي از مش��اركت جمعي براي هدف 

اقتصادي را براي اولين بار در كشور تجربه كنيم.

    برگزاري دوباره انتخابات 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت

سخنگوي آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه امروز 
به صورت رسمي مجامع شركت هاي استاني بر اساس 
دعوت انجام شده، آغاز مي شود، افزود: استان قزوين 
نخستين شركت س��رمايه گذاري استاني است كه 
مجمع آن از صبح امروز به صورت رس��مي آغاز شده 
است.جلسه از نظر قانوني با جمعيت نصف به اضافه 
يك نفر از س��هامداران رس��ميت پيدا مي كند و اگر 
به هر دليلي جلس��ه امروز به اين حد نصاب نرسيد، 
۱۰روز ديگر با هر حد نصابي رس��ميت پيدا مي كند 

و برگزار مي شود.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي با بيان اينكه 
از ۵۰ ميليون س��هامدار عدالت بيش از ۳۰ميليون 
نف��ر روش غيرمس��تقيم را براي مديري��ت دارايي 

خ��ود انتخاب كرده اند، گفت: در اين ميان ش��ركت 
س��رمايه گذاري اس��تان خراس��ان رضوي با تعداد 
دو ميلي��ون و ۷۷۴ هزار نفر بيش��ترين س��هامدار 
غيرمستقيم و استان س��منان با ۲۲۰ هزار و ۷۹ نفر 
كمترين س��هامدار غيرمس��تقيم را دارد.تا امروز از 
۳۰ ميليون جمعيت س��هامداران غيرمس��تقيم۶۰ 
درصد آنها س��جامي ش��دند.از جمعيت سهامداران 
غيرمستقيم دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر جزو فوتي ها 
محس��وب مي ش��وند.تا امروز بدون در نظر گرفتن 
فوتي ها و افراد زير۱۸ سال، ۷۵ درصد از افراد سجامي 

شده اند.

    درج اطالعات برگزاري انتخابات
 هر شركت در سامانه ديما

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي خاطرنشان 
ك��رد: اطالعات برگ��زاري انتخابات هر ش��ركت در 
»سامانه ديما« درج ش��ده است، هر سهام دار بايد با 
ورود به س��امانه ديما در زمان مقرر نسبت به اعمال 
راي اقدام كند.تاكنون بيش از دو هزار نفر كانديداي 
عضويت براي هيات مديره ش��ركت ها شده اند كه از 

اين ميان بيش از ۷۵۰ نفر تاييد صالحيت شده اند.
۶۰ درصد مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده بودند، سجامي ش��دند و اگر افراد فوت شده و 
زير۱۸ س��ال را در نظر بگيريم، ۷۵ درصد اين افراد 
س��جامي ش��ده اند و مي توانند وارد ديما شده و راي 
دهند.س��خنگوي آزادسازي س��هام عدالت با بيان 
اينكه از همه س��هامداران دعوت مي كنيم تا در اين 
مقطع با حضور حداكثري در مجامع و با بيش��ترين 
تعداد ممكن نشان دهند كه كشور از ظرفيت كافي 
براي فعاليت هاي جمعي اقتصادي برخوردار است، 
گفت: اين موضوع بايد بهانه اي براي نهادهاي عالي 
سياست گذاري قرار بگيرد تا بر روي مشاركت جمعي 

اقتصادي به جاي فعاليت ه��اي اقتصادي دولتي يا 
خصوصي فردي بر مشاركت جمعي هم حساب كنند.

   تكميل طرح آزادسازي سهام عدالت 
كار بزرگ و قابل توجهي است

فهيمي با بيان اينكه زمينه مشاركت جمعي فراهم 
شده اس��ت كه اميدواريم با برگزاري مجامع، دارايي 
آنها مورد مديريت قرار گيرد، اظهار داشت: رسالتي 
بر دوش س��ازمان ب��ورس قرار گرفته اس��ت در اين 
راس��تا كه صالحيت حرفه اي اين افراد تاييد ش��ود؛ 
بنابراين هر فردي نمي تواند سمت هيات مديره را در 
اين شركت ها پيدا كند بايد از حداقل صالحيت ها و 
دانش ها برخوردار باشند تا بتوانند در اين شركت ها 
حضور داشته باشند.مهم اين است كه از بين نامزدها، 
صالحيت حرفه اي بهترين فرد براي مديريت دارايي 
با ارزش انتخاب شود كه نه تنها در بازار سرمايه بلكه 

در كل اقتصاد كشور مي تواند تاثيرگذار باشد.

   اطالع رساني به مشموالن سهام عدالت 
از طريق پيامك تلفني

سخنگوي آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه راهي 
كه در اختيار داري��م و از اين به بعد آن را اجرا خواهيم 
كرد اطالع رساني و اعالم اخبار به سهامداران از طريق 
پيامك است، گفت: ابزاري كه در اختيار داريم همين 
است تا از همين طريق به افراد آگاهي بخشي بدهيم كه 
در تاريخ مشخصي اين مجامع برگزار مي شود.مشموالن 
غيرمستقيم س��هام عدالت كه سهامدار شركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني باقي ماندند در جريان باشند 
كه از امروز سهامدار همراه با مالكيت و مديريت سهام 
خود هستند.سخنگوي آزادسازي سهام عدالت با اشاره 
به اينكه يكي از وظايف س��هامداري اين اس��ت كه به 
آگهي شركت ها توجه كنند، گفت: آگهي هايي كه از 

شركت براي س��هامداران ارسال مي شود براي دعوت 
اعمال »ح��ق غير مالي« مانند اعمال حق راي يا براي 
برخورداري از حق مالي مانند دريافت سود و مشاركت 
در افزايش سرمايه است.زماني كه افراد سهامدار شدند 
و مديريت به افراد واگذار شد، طبيعي است كه بايد به 
اين اطالعيه ها توجه داشته باشند.اگر در دعوت اول، 
اكثريت حضور پيدا نكنند در دعوت دوم با هر اكثريتي، 
مجمع رسميت پيدا مي كند و مديران انتخاب مي شوند.

    شفاف سازي ها در خصوص برگزاري مجامع
فهيمي درب��اره ادعاي برخي از اف��راد مبني بر اينكه 
ابهامات��ي در خصوص برگزاري مجام��ع وجود دارد، 
گفت: شوراي عالي بورس، تنها مرجع مقررات گذاري 
است، براساس ابالغيه مقام معظم رهبري اين اجازه 
به ش��وراي عالي بورس داده شده است كه در اين باره 
تصميم گيري كند.به گفته سخنگوي آزادسازي سهام 
عدالت، مصوبات ش��وراي عالي بورس منتشر شده و 

هيچيك از آنها محرمانه نيست.

   هيچكس حق مش�ار كت در انتخابات را از 
طرف سهامداران ندارد

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اعالم شده است 
برخي از س��هامداران دسترس��ي به اينترنت ندارند؛ 
بنابراين راي گيري الكترونيكي روش مناس��بي براي 
برگزاري انتخابات نيست، گفت: با اعالم روش جايگزين 
از پيشنهادهايي كه مناسب تر از ديگر پيشنهادها باشد 
اس��تقبال خواهيم كرد.هيچكس حق مشاركت در 
انتخابات از طرف مردم را ندارد و فقط خود مردم هستند 
كه مي توانند نظر خود را در قال��ب راي اعمال كنند.

نسبت به اين موضوع كه عده اي به اينترنت دسترسي 
ندارند متاسف هستيم، اما در اين شرايط چاره اي جز 

برگزاري انتخابات الكترونيكي نداريم.



گروه راه و شهرسازي|
امروز قرار است، مساله خريد واكسن توسط شهرداري 
تهران براي واكسيناسيون 300 هزار نفر شامل كاركنان 
ش��هرداري و برخي از مشاغل شهري مانند رانندگان 
حمل و نقل عمومي در پارلمان شهري پايتخت بحث 
و بررسي شود. بررسي اين موضوع در شرايطي انجام 
مي شود كه از سويي طي روزهاي اخير شاهد افشاي 
برخي سوءاستفاده ها از نوبت واكسيناسيون پاكبانان 
در برخي از مناطق 22 گانه شهرداري بوده ايم و از سوي 
ديگر، واكسيناس��يون كاركنان بهشت زهرا به اتمام 
رسيده و تزريق واكسن پاكبانان نيز در مراحل نهايي 
قرار دارد. همزمان، به گفته، پيروز حناچي، ش��هردار 
تهران، اين سازمان شهري در پي شيوع كرونا ماهانه 
۱00 ميليارد تومان خسارت ديده است. مساله اي كه در 
كنار افزايش فوت هاي كرونايي در ميان مشاغل شهري 
همچون رانندگان حمل و نقل عمومي نگران كننده 
اس��ت. در اين حال، به گفته حناچي، دو نظر متفاوت 
درباره ورود ش��هرداري به خريد واكسن كرونا وجود 
دارد. از س��ويي برخي معتقدند شهرداري مي تواند از 
اين فرصت اس��تفاده كند و قابليت خريد واكسن نيز 
وجود دارد و در مقابل آن نيز برخي معتقدند تا وقتي 
اين امكان در دسترس همه مردم تهران نباشد، نبايد 
از امكانات شهرداري براي صرفا پرسنل استفاده كنيم.

حناچي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تاثيرات كرونا 
بر فعاليت هاي ش��هرداري تهران گف��ت: برآوردهاي 
اوليه ما نشان مي دهد كه ماهانه ۱00 ميليارد تومان به 
دليل كرونا هزينه كرده يا كرونا موجب عدم النفع ما از 
امكانات شهرداري شده است.وي با اشاره به موارد عدم 
النفع شهرداري به دليل شيوع كرونا با بيان اينكه ۹00 
مجموعه ورزشي متعلق به شهرداري تهران است كه در 
اين ايام تعطيل هستند، افزود: متروي تهران در شرايط 
عادي همچون روزهاي قبل از سال نو، تعداد مسافرانش 
از يك ميليون نفر افزايش نيافت، در حالي كه ظرفيت 
عادي مترو پوشش حدود 2 ميليون و 200 هزار سفر 
در روز است و اتوبوسراني نيز وضعيت مشابه داشت و در 
اوج آزادشدن همه فعاليت ها با يك ميليون نفر مسافر، 
فعاليت مي كرد.حناچي اف��زود: همين حاال ظرفيت 
روزانه مترو و اتوبوس كمتر از ۶00 هزار نفر مسافر است 
كه همه اين موارد جزو عدم النفع ما در شهرداري تهران 
به دليل كرونا است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
به شهرداري خس��ارت وارد مي كند. او با بيان اينكه از 
سويي ديگر در حال حاضر، آمار تدفين ۱۵0 نفر در روز 
است كه مديريت كردن اين شرايط سخت است ولي با 
اين حال مشكلي در بهشت زهرا )س( نداشتيم گفت: 
البته اين مساله را هم مديون خيريني كه به كمك ما در 
بهشت زهرا آمدند و هم كاركنان در آرامستان بهشت 

زهرا )س( هستيم.

   ورود شهرداري به خريد واكسن كرونا 
وي درباره زمزمه هاي ورود شهرداري به خريد واكسن 
كرونا براي پرسنل شهرداري تهران گفت: اين موضوع 
در ش��وراي مديران مطرح ش��د و دو نظر متفاوت در 
شهرداري داريم چراكه از سويي برخي معتقد بودند 
كه ش��هرداري مي تواند از اين فرصت استفاده كند و 
قابليت خريد واكسن نيز وجود دارد و در مقابل آن نيز 
برخي معتقدند تا وقتي اين امكان در دس��ترس همه 
مردم تهران نباش��د، نبايد از امكانات شهرداري براي 

صرفا پرسنل استفاده كنيم.
ش��هردار تهران با بيان اينكه ما براي كاركناني كه به 
واس��طه نوع فعاليتشان به واكس��ن احتياج داشتند، 
واكس��ن تهيه و تزريق كرديم كه اي��ن رويه هنوز به 
اتمام نرسيده است، ادامه داد: كاركناني كه بيشترين 
مواجهه با كرونا ويروس را داشتند همچون كاركنان 
آرامس��تان، پاكبانها و... مرحله اول واكسن را دريافت 

كردند كه البته اين روند هنوز كامل نشده است و اين 
روزها بحث رانندگان حمل و نقل عمومي مطرح است 
كه با ستاد كرونا مكاتبه كرديم تا اين افراد نيز در اولويت 
قرار بگيرند ولي براي سيستم اداري شهرداري اين كار را 
نكرديم.وي افزود: شخصا ترجيحم اين است كه ما جزو 
اولين ها براي دريافت واكسن نباشيم و وقتي همه مردم 
واكسن دريافت كردند، ما نيز واكسن دريافت كنيم و 

حتي اگر جزو آخرين ها باشيم به جايي برنمي خورد.

   300 هزار نفر را واكسينه مي كنيم
حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر سالم درباره خريد 
واكسن توسط ش��هرداري تهران نيز گفت: مقدمات اين 
موضوع از طريق ارسال نامه به وزارت بهداشت و چند شركت 
وارداتي انجام گرفته و طرح و پيشنهاداتي به شوراي شهر 
تهران داده ايم.چوبينه ادامه داد: در صورت خريد واكسن 
مورد نياز، خانواده ش��هرداري شامل كاركنان، كارگران و 
حتي پيمانكاران و خانواده هاي آنها كه به طور كلي 300 هزار 
نفر هستند با اولويت بندي در مقابل كرونا واكسينه مي شوند.

وي خاطرنشان كرد: بودجه اين موضوع نيز پس از بررسي 
در صحن شوراي شهر به تصويب خواهد رسيد و مبلغ مورد 

نظر اختصاص خواهد يافت.

    مانعي در بر ابر واكسن خواري
درباره اين موضوع به سراغ ش��وراي شهري ها رفتيم. 
زه��را صدراعظم نوري رييس كميس��يون س��امت 
ش��وراي ش��هر تهران درباره اين موضوع ب��ه فارس، 
گفت: البته هرچند تهيه واكس��ن كرونا برعهده دولت 
اس��ت، اما دولت اعام كرده ك��ه بخش خصوصي هم 
مي تواند ب��ا رعايت ضوابط و مقررات واكس��ن كرونا را 
وارد كند و ما در ش��ورا اين ضوابط را بررس��ي خواهيم 
كرد. اين عضو شوراي شهر خاطرنشان كرد: حتي اين 
موضوع مانعي در برابر واكس��ن خ��واري خواهد بود و 
 بودجه و ش��رايط كلي و جرئيات در شورا بررسي و زير 
ذره بين قرار مي گيرد و اگر اين موضوع محقق شود قطعا 
سبب تسريع در امر واكسيناسيون خواهد شد. وي با بيان 
اينكه همه مسائل در مورد خريد واكسن بايد به صورت 
شفاف و روشن باشد تا شائبه اي ايجاد نشود، گفت: توسط 
شهر داري يك طرح دوفوريتي پيشنهاد شده و صبح 

يكشنبه در صحن شورا بررسي مي شود.

    به نفع نظام سالمت 
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سامت شوراي شهر هم 
در اين ب��اره به فارس گفت: از طريق كمپاني هاي دارو و 
ش��ركت هاي دارويي معتبر مي توان واكسن هاي مورد 
تاييد را خريداري كرده و اين مساله به نفع نظام سامت 
كش��ور هم خواهد بود.وي افزود: بنابراي��ن اگر وزارت 
بهداشت چند واكسن مورد تأييد را اعام كند، شهرداري 
ه��م مي تواند به مبح��ث واردات واكس��ن ورود يافته و 
اين قضيه سبب مي ش��ود كه در مدت زمان كوتاه تري 
واكسيناسيون كرونا براي گروه هاي پرخطر انجام شود. 
محم��د عليخاني نيز با تأكيد بر اينكه ت��ا اين مصوبه تا 
اجرا ش��ود، عمر اين دوره از مديريت شهري به سر آمده 
است، گفت: اولويت واكسيناسيون شهرداري، پاكبان ها، 
كاركنان بهشت زهرا، كارگران فضاي سبز و كادر درمان 
درمانگاه ها هس��تند. به اضافه اينكه قرار نيست سهميه 
كسي گرفته شود، وزارت بهداشت نتوانسته وظيفه خود را 
انجام دهد و رييس جمهور گفته بخش خصوصي مي تواند 
وارد شود. شهرداري نيز تشكيات بهداشتي دارد و اگر 
بخواهد واردات واكسن اتفاق بيفتد، از طريق شركت هاي 
خصوصي اقدام مي شود.وي گفت: معتقدم هركسي بتواند 
در اين شرايط كه كروناي هندي نيز در راه است، واكسن 
وارد كند، بايد همه كمك كنند؛ يعني ما مي توانيم با اين 
اقدام به وزارت بهداشت كمك كرده و جبران وظيفه اي 
را كه بر  عهده اين وزارتخانه هس��ت، انجام دهيم. ما در 
ش��هرداري فوتي بااليي چه در ح��وزه حمل ونقل و چه 
غير حمل ونقل داش��تيم. در حوزه تاكس��يراني بيش از 
200 فوتي داشتيم كه آمار بسيار بااليي است. اين عضو 
شورا اضافه كرد: با عملكرد فعلي وزارت بهداشت، واكسن 
بزودي به كاركنان شهرداري نمي رسد. هركسي مي تواند 

بايد براي كاهش بحران واكسن وارد كند.

     هزينه خريد واكسن از جيب مردم؟
 موضوع خريد واكسن توس��ط شهرداري تهران در حالي 
مطرح ش��ده كه ط��ي روزه��اي اخير برخ��ي از مديران 
شهرداري در مناطق به دليل مساله واكسن خواري عزل 
شده و براي برخي پرونده قضايي باز شده است و حاال برخي 
در شوراي ش��هر معتقدند ورود شهرداري به اين موضوع 
حتي سبب جلوگيري از پديده واكسن خواري مي شود.

اما برخي منتقدان به ويژه در فضاي مجازي نظر متفاوت 

دارند و مي گويند اين موضوع به غير از حاش��يه نتيجه اي 
نخواهد داشت و معلوم نيست هزينه خريد واكسن، آن هم 
در شرايطي كه كفگير شهرداري به دليل كرونا و كاهش 
درآمدها به كف ديگ خورده چگونه تامين خواهد شد و آيا 
قرار است مردم با پرداخت عوارض، هزينه تامين واكسن 
براي كاركنان شهرداري را بپردازند؟ همچنين اين سوال 
مطرح است كه چرا مردم تهران بايد هزينه واكسيناسيون 
كاركنان شهرداري را بپردازند در حالي كه بسياري از نقاط 
شهر با مشكات شهري مواجه است؟همه اين موضوعات 
مسائلي است كه براي ش��هروندان مطرح شده و اعضاي 
ش��وراي پنجم از فردا و پس از بررسي طرح خريد واكسن 

توسط شهرداري ملزم به پاسخگويي هستند.

    ادامه واكسن خواري در شهرداري؟
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه 
شنيده ام كه برخي از كارمندان بهشت زهرا)س( به غير از 
تطهيركنندگان از سهميه واكسن استفاده كرده اند، گفت: 
نظارت بر توزيع واكسن بايد متمركز باشد تا از وقوع مسائل 
تخلف زا پيشگيري شود.زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس، درباره تخلفات 
انجام گرفته در شهرداري تهران در موضوع واكسيناسيون 
اظهارداشت: همه افرادي كه تخلف كرده بايد معرفي شوند 
و اقدامات قانوني در اين خصوص از سوي مراجع ذيربط بايد 
در اسرع وقت صورت پذيرد.وي در پاسخ به اينكه آيا موضوع 
استيضاح يا طرح سوال از پيروز حناچي شهردار تهران به 
دليل تخلفات مربوط به استفاده از سهميه واكسن كروناي 
پاكبانان و تطهيركنندگان بهش��ت زهرا توسط برخي از 
مديران و كارمندان شهرداري در شوراي شهر مطرح است، 
افزود: خير ولي براي پيشگيري از وقوع تخلف احتمالي الزم 
است ليست گروه هاي هدف در سامانه شفافيت منتشر 
شود.عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران خاطرنشان 
كرد: من ه��م موضوع تخلف در زمينه واكسيناس��يون 
در بهش��ت زهرا را ش��نيده ام و درخواست انتشار اسامي 
استفاده كنندگان از سهميه واكسن تطهيركنندگان را دارم.

وي بيان داشت: نظارت بر توزيع واكسن بايد متمركز باشد 
تا از وقوع مسائل تخلف زا پيشگيري شود. او گفت: ۶00 
دوز واكسن كرونا به بهشت زهرا )س( اختصاص داده شد 
و همه كاركنان اعم از كارمندان روابط عمومي، تلفنچي و 

تطهيركنندگان واكسينه شده اند.
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 گام هاي لرزان كارگران 
و سرعت رشد تورم

 نمايندگان دولت كه بر سر حداقل حقوق قانون كار و 
افزايش حقوق ساالنه شكل مي گيرد، اما در نهايت و 
در حالي كه همه گروه هاي شركت كننده در آن اظهار 
نارضايتي مي كنند، اين كارگران هستند كه بايد بار 
سنگين گراني ها و عدم تناسب مزد با واقعيات جامعه را 
به دوش بكشند. هر چند هم نارضايتي هاي كارفرمايان 
منطقي اس��ت و هم محدوديت هاي نهاهاي دولتي، 
اما سرانجام اين كارگرانند كه بايد مبارزه پايان ناپذير 
خود را با هي��والي گراني و تورم تداوم دهند. در بطن 
ركود برآمده از ت��ورم و كرونا، كارفرمايان نيز كه بايد 
هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي خود را كاهش دهند، 
نخس��تين راهكاري كه به ذهن شان خطور مي كند، 
تعدي��ل نيروي كار و افزاي��ش دامنه هاي بيكاري در 
جامعه است. اين گونه است كه پنجه هاي دهشتناك 
بيكاري و تعديل نيز بر پيكره فرسوده كارگران فرود 
مي آيد. اينجاست كه ديگر بحث مشكات معيشتي و 
مصايب كمبودها نيست كه اقشار كارگر را آزار مي دهد، 
بلكه رويارويي با فقر مطلق است كه اين  بار آنان را در 
برابر بودن يا نبودن مي نشاند. نقش دولت نيز در بطن 
اين اوضاع آشفته در حد هيچ است و هيچ. دولتي كه 
ناچار است براي جبران هزينه هاي كشور وارد چرخه 
چاپ اسكناس و استقراض و پس از آن رشد نقدينگي 
و تكانه هاي تورمي شود، طبيعي است كه دغدغه هاي 
كارگران برايش از اولويت هاي الزم برخوردار نيست. 
واقع آن است كه مشكل كارگران ايراني، جدا از ديگر 
مشكات اقتصاد كان كشور نيست. همان بيماري كه 
بخش هاي كان اقتصادي را درگير ساخته در نهايت 
به پيكره نحيف قش��ر كارگر نيز سرايت مي كند و بر 
شكاف طبقاتي و رشد فزاينده فقر مي افزايد. خاطرم 
هست، چند سال پيش شب در روزهاي پاياني سال 
و در ايام چهارشنبه سوري وزير كار وقت، براي بازديد 
از به دفتر روزنامه م��ا آمد. در هنگام گفت وگو به اين 
نكته اشاره مي كرد كه با وجود تورم ۱7 درصدي آن 
س��ال در جلسات تعيين حقوق و دستمزد با افزايش 
2۵ درصدي حقوق كارگران موافقت كرده است. آقاي 
وزير در ادامه مي گفت، به اين دليل بايد مدتي از چشم 
آقاي رييس جمهمور دور باشد، چرا كه مي داند دولت 
در تامين مالي دچار مشكل است و به سختي كشور را 
مديريت مي كند. بنابراين افزايش 2۵ درصدي براي 
دولت قابل هضم نخواهد بود. به وزير گفتم درس��ت 
است كه شايد اين افزايش 2۵ درصدي براي شما در 
پايان دوره مسووليت تان باعث افتخار شود و بتوانيد 
ژست دفاع ار كارگر و طبقه حقوق بگير را بگيريد، اما 
واقعيت اين است كه تورم به حدي از توان طبقه ضعيف 
جامعه جلو زده است كه ديگر اين افزايش ها چاره ساز 
نخواهد بود. ايران قبل از هر چي��ز بايد براي اقتصاد 
بيماري كه درگير تحريم ش��ديد، جنگ اقتصادي، 
ركود، كارش��كني و بي تدبيري برخي مديران است، 
تدبيري كند تا بعد بتواند سراغ حل مشكات اقشار 
مختلف برود. ت��ا رونق در اقتصادي ايجاد نش��ود، تا 
ارتباط اقتصادي گس��ترده با جهان پيراموني برقرار 
نشود، تا سرمايه هاي داخلي و خارجي جذب نشود، 
تا چرخ هاي توليد به گردش درنيايد، اين نق زدن ها و 
ابراز نارضايتي ها و مقصرتراشي ها را پاياني نخواهد بود. 
مهم ترين وظيه حاكمان در يك چنين شرايطي حل 
مشكات از سرچشمه هاي اصلي آن است. سرچشمه 
اصلي بسياري از مشكات بنيادين اقتصاد ايران، ريشه 
در تحريم ها و سوءمديريت ها و فسادها و... دارد. بدون 
حل مشكات از سرچشمه اصلي »در« براي كارگران 
و حقوق بگيران و اقشار محروم بر همان»پاشنه« سابق 

خواهد چرخيد.

سرخ پوشي ادامه دار بازار 
سرمايه

 در واقع نوسانات زيادي را در آن بازار شاهد هستيم. 
زماني كه شما نوسان در بازار دالر داشته باشيد امكان 
سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي نداريد. نوسان نرخ 
دالر چه باال رفتنش و چه پايين آمدنش هر دو به ضرر 
اقتصاد است و آن موضوعي كه براي اقتصاد بسيار 

ضروري است ثبات نرخ ارز است.
به عقيده بنده موضوع بعدي قيمت گذاري دستوري 
اس��ت كه براي بازار بس��يار آزار دهنده اس��ت. به 
خصوص در صنعت هاي خودرو، فوالد، مواد معدني 
و مواد غذاي��ي اين قيمت گذاري ه��ا اذيت كننده 
هس��تند.در نهايت هم موضوع ابه��ام در انتخابات 
رياست جمهوري، چرا كه ش��ما نمي دانيد تقريبا 
هشت هفته ديگر چه فردي سكاندار پاستور خواهد 
بود و سياست اقتصادي چگونه خواهد بود و كدام 
بخش هاي اقتصادي را مي تواند تقويت كند و كدام 
بخش ها را با مش��كل مواجه خواهد كرد به همين 
جهت نقدينگي كمي هم كه در بازار است در حال 

صبر است تا ببيند در چه شرايطي به بازار برگردد.
به طور كلي اين چهار ابهام هم اكنون بازار سرمايه 
را گي��ر انداخته اس��ت و تا زماني ك��ه اين ابهامات 
برطرف نش��ود نمي توانيم تكليف بازار را مشخص 
كنيم.به دليل نامش��خص بودن تكليف مذاكرات 
هم اكنون بازار دالر به شدت ناپايدار است و در واقع 
نوسانات زيادي را در آن بازار شاهد هستيم. زماني 
كه ش��ما نوس��ان در بازار دالر داشته باشيد امكان 
س��رمايه گذاري و فعاليت اقتصادي نداريد. نوسان 
نرخ دالر چه باال رفتنش و چه پايين آمدنش هر دو 
به ضرر اقتصاد است و آن موضوعي كه براي اقتصاد 
بسيار ضروري است ثبات نرخ ارز است. وارد كننده 
نمي داند كه بايد كااليي وارد كند، صادر كننده در 
وضعيتي است كه نمي داند آيا كااليي را صادر كند، 
فعال اقتصادي نمي داند آيا س��رمايه گذاري انجام 
بدهد يا ندهد و همه در وضعيت باتكليفي مانده ايم 
تا ببينيم كي اين وضعيت اقتصادي قرار اس��ت به 
ثبات برس��د. اين وضعيت ك��ه در اقتصاد به وجود 
آمده نش��ان از اين دارد كه در درون خود دولت هم 

يكدستي در سياست گذاري وجود ندارد.

2 تفسير متفاوت از آمارهاي مسكن
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان گفت: با گفتار 
درماني مش��كات بخش مس��كن حل نمي شود. 
به گزارش تسنيم، از س��ال گذشته تاكنون انتشار 
گزارش تحوالت بازار مسكن از سوي بانك مركزي 
به محلي براي طرح مباحث انتقادي از اين بانك آن 
هم از سوي رييس اتحاديه مشاوران اماك و برخي 
كارشناسان تبديل شده است. مصطفي قلي خسروي 
در جديدترين اظهارنظر اينگونه به گزارش فروردين 
ماه بانك مركزي درباره بازار مسكن واكنش نشان داد 
و گفت: »گزارش بانك مركزي را قبول نداريم.« وي 
در گفت وگو با تسنيم، افزود: متاسفانه بانك مركزي با 
اين گزارش ها، بازار را به تنش مي كشد. نمي دانيم چه 
كسي از بانك مركزي خواسته، گزارش تحوالت بازار 
مسكن را منتشر كند! رسانه ها، وزير راه و شهرسازي 
و اتحاديه اماك در تاش هستند تا قيمت مسكن 
كاهش يابد، در اين راس��تا نيز وزير راه گفته قيمت 
مس��كن بايد 2۵ درصد كاهش يابد ك��ه نظر ما به 
عنوان اتحاديه بيشتر از 2۵ درصد است. او در واكنش 
به اين مساله كه بانك مركزي اعام مي كند اطاعات 
را از آمارهاي خام س��امانه ثبت معامات اماك و 
مستغات كشور استخراج كرده است،  گفت: بانك 
مركزي هيچ تعاملي با اتحاديه ندارد و ماموريت دارد 
بازار را به تشنج بكشاند تا بانك ها ورشكسته نشوند. 
آرزوي ما داش��تن يك بانك مركزي مستقل است؛ 
االن در بازار مسكن خريداران ناز مي كنند اما بانك 
مركزي به كمك بس��ازو بفروش ها كاري مي كند 

فروشندگان ناز كنند.

چشم انداز 1400 مسكن
 كاهش قيمت ها در ب��ازار ملك نيازمند مرور مختصر 
تح��والت اين ب��ازار دس��ت كم از ابت��داي دور جديد 
نوس��ان هاي اقتصاد از آغاز س��ال ۹7 است. زماني كه 
مسكن با نوسان نرخ ارز و رش��د قيمت ها در بازارهاي 
موازي همگام ش��د و قيمت هر متر واحد مسكوني در 
شهر تهران از حدود ۵ ميليون تومان به باالي 30 ميليون 
تومان در اسفند سال گذشته رسيد و پس از آن با رشد 
منفي 3.۱ درص��د در پايان فروردين ۱400 حدود 2۹ 
ميليون و 300 هزار تومان ثبت شد، جهش قيمت ها طي 
سه سال گذشته در شرايطي رخ داد كه بازار مسكن در آذر 
و دي ۹۶ تحت تاثير رشد مايم نرخ ارز، پس از حدود 4 
سال ركود، وارد فاز رونق غيرتورمي شد، اما پس از گذشت 
چند ماه، با نزديك شدن به موعد خروج امريكاي ترامپ 
از برجام در تاريخ ۱8 ارديبهشت ۱3۹7، نرخ ارز دچار 
جهش شد و ساير بازارها از جمله مسكن را نيز با خود 
همراه كرد. با توجه به سياست س��ركوب نرخ ارز طي 
دهه هاي اخير، در ايران به اشتباه، رشد منفي يا مثبت 
نرخ ارز، عامل كاهش يا افزايش انتظارات تورمي قلمداد 
مي شود، در حالي كه اين برداشت از دقت الزم برخوردار 
نيست، چون نرخ ارز خود معلول و به عبارتي نشانه وجود 
تورم و رشد نقدينگي است. با افزايش انتظارات تورمي، 
به ويژه در سال هاي ۹7 و ۹8، مسكن بهترين پناهگاه 
نقدينگي بود و از همين رو، با افزايش ميزان تقاضا براي 
»حفظ« و »خريد« ملك، از سويي قيمت ها دچار جهش 
شد و از سوي ديگر، ركود معاماتي ملك را تقويت كرد، 
به گونه اي كه تعداد معامات ملك از باالي ۱۶0 هزار 
فقره در س��ال ۹۶ به حدود ۱22 هزار فقره در سال ۹7 
رسيد و در سال هاي ۹8 و ۹۹ نيز كمي باالتر از 80 هزار 

فقره ايستاد.
2- اگرچه طي س��ال هاي اخير، عرضه واحد نوس��از، 
همپاي تحوالت قيمتي، رشد نداشته است و از وضعيت 
آرماني ساخت يك ميليون مس��كن در سال به 300 
هزار واحد در سال افت كرده است، اما با توجه به اينكه 
قيمت مسكن تحت تاثير عوامل بيرون از اين بازار رشد 
يافته اند، حتي اگر ميزان عرضه واحدهاي مسكوني نوساز 
افزايش مي يافت، قيمت هاي مسكن تعديل نمي شد و 
تعداد معامات نيز رونق نمي گرفت. به طور مثال، آنگونه 
كه برخي رسانه ها اعام كرده اند، در هر يك از ماه هاي 
اس��فند ۹۹ و فروردين ۱400 بيش از ۱30 هزار فايل 
به بازار مجازي مس��كن عرضه شده است، اما شاهديم 
كه در اين دو ماه به ترتيب حدود ۵300 و 2400 فقره 
معامله در شهر تهران صورت گرفته است. تضعيف توان 
مالي خانوار، افت پوشش دهي وام هاي خريد، جذابيت 
بازارهاي موازي از جمله بازار سهام در سال ۹۹ از جمله 
مهم ترين موانع رشد تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري 

در بازار ملك به شمار مي روند. 
3- با توجه به اينكه موتور محرك رشد قيمت مسكن، 
رشد نقدينگي و تورم است، مي توان گفت كه رشد منفي 
3.۱ درصدي قيمت اسمي مسكن )۵.8 درصدي قيمت 
واقعي تعديل شده با تورم( در فروردين ۱400 تحت تاثير 
كاهش انتظارات تورمي ناشي از نرخ ارز )با منشاء گشايش 
در عرصه سياست خارجي( است و اين در حالي است كه 
ديروز خبري مبني بر تعيين دامنه متقارن نوسان روزانه 
2 درصدي براي نرخ ارز از سوي نمايندگان مجلس اعام 
شد و نش��ان داد كه نبايد براي افت نرخ ارز چشم انداز 
بسيار مثبتي قايل شد. از اين رو، به نظر مي رسد، با تيره 
شدن چش��م انداز ريزش نرخ ارز به زير 20 هزار تومان، 
نبايد منتظر تداوم افت قيمت مسكن طي ماه هاي آينده 
بود. در اين حال، تازه ترين گزارش بانك مركزي نشان 
مي دهد كه رشد نقدينگي در اسفند ماه ۹۹ از رقم 40 
درصد گذر كرده است و ركورد تازه اي را در دهه ۱3۹0 
برجاي گذاشته است. همچنين در دو ماه پاياني سال ۹۹ 
حجم پول ۱0درصد افزايش يافته است. بي گمان، وجود 
چنين عملكردهايي، چشم انداز مثبتي از كاهش نرخ 
تورم به دست نمي دهد. به عبارتي مي توان گفت كه موتور 
محرك رشد قيمت مسكن، همچنان روشن و پرقدرت 
است. بي گمان، در چنين شرايطي، اساسا سخن گفتن 
از دست داشتن دالالن در ممانعت از افت قيمت ملك يا 
تاش براي افزايش آن بي معني است و نمي توان فعاليت 

دالالن را عامل افت و خيز قيمت ها تلقي كرد.

كرونا 1400 ميليارد تومان به شهرداري تهران خسارت زد

شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد

دو راهي  خريد  واكسن  در شهرداري  پايتخت

منع  ويالسازي اطراف سدهاي تهران  و  البرز 
شوراي عالي شهرسازي و معماري هر گونه ساخت و ساز 
مسكوني و ويايي در حوضه آبريز ۶ سد استان هاي تهران 
و البرز را مطلقا ممنوع كرد. فرزانه صادق مالواجرد، معاون 
شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه اين شورا پيرامون 
طرح س��امان دهي فضايي-عملكردي حوضه هاي آبريز 
س��دهاي تأمين كننده آب شرب شهر تهران و همچنين 
حوضه آبريز سد طالقان را طي نامه اي به استانداران البرز و 
تهران اباغ كرد.در بخشي از اين نامه آمده است: در اجراي 
اباغيه مورخ ۶ مرداد ۱3۹4 دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي با موضوع مقابله با آلودگي منابع آب ش��رب تهران و 
تكليف محوله به وزارت راه و شهرسازي )با همكاري سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري( طي بند ۱3 
اباغيه مذكور مبني بر تهيه طرح ساماندهي مناطق واقع 
درحوضه هاي آبريز با تاكيد بر ساماندهي نقاط تفرجگاهي، 
تدوين راهكارهاي اجرايي، ضوابط ويژه ساخت وس��از و 
كنترلي به تفكيك كاربري ها، و تصويب آن در شوراي عالي 
شهرسازي و معماري و سپس اباغ به استانداري هاي تهران 
و البرز براي اجرا، بررس��ي طرح تهيه شده توسط معاونت 
شهرس��ازي و معماري ايران با عنوان »طرح ساماندهي 
فضايي-عملكردي حوضه هاي آبريز سدهاي تأمين كننده 
آب ش��رب تهران )با رويكرد حفاظت از آب و گردشگري 
پايدار( « در دستوركار شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران ق��رار گرفت. با توجه به پيچيدِگي ها و حساس��يت 
طرح و گس��تره فضايي حوضه ه��اي آبريز تأمين كننده 
آب ش��رب تهران در اس��تان هاي تهران و البرز و ضرورت 
بررسي هاي دقيق تر، در عين تسريع در مديريت مداخات 

ناهمسو و ناهماهنگ نهادهاي اجرايي مسوول از يك سو و 
گرايش هاي پرشتاب براي ساخت و ساز و توسعه هاي غير 
نظام مند )به ويژه تقاضا براي ساخت وسازهاي تحت عنوان 
گردش��گري( از س��وي ديگر در دو حوضه آبريز سدهاي 
طالقان و اميركبير، بررسي طرح مذكور در استان البرز و 
در حوضه آبريز س��د طالقان در اولويت بررسي در شوراي 
عالي قرار گرفت.بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري به منظور افزايش ضمانت اجرايي طرح )به منزله 
چالش اصلي در تحقق اهداف طرح و مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي(، مقرر شد نظام مديريت يكپارچه حوضه هاي 
آبريز به صورت فرابخشي زيرنظر هيات دولت با رعايت موارد 

زير طراحي و مستقر شود. ساختار مديريتي مذكور ظرف 
مدت حداكثر سه ماه به پيشنهاد مشاور طرح به تصويب 
شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و براي اخذ مصوبه 
نهايي به هيات دولت ارسال خواهد شد.همچنين شوراي 
عالي شهرسازي تصويب كرد: الزم است ممنوعيت توسعه 
گردشگري متمركز و متقابًا تشويق توسعه گردشگري 
طبيعي و تفرجي گسترده در اسناد طرح تصريح و تأكيد 
گردد. در اي��ن ارتباط، ضرورت و پيش��نهادهاي احداث 
مناطق نمونه گردشگري مصوب هيات دولت، در چارچوب 
راهبردها و سياست هاي شوراي عالي امنيت ملي و »طرح 
ساماندهي حوضه هاي آبريز« و با رعايت اصل ممنوعيت 

بارگذاري جمعيتي، س��كونتي و فعاليتي فرات��ر از توان 
اكولوژيك منطقه و ممنوعيت هرگونه ساخت وساز مسكوني 
در آنها، توس��ط وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري، جهت طي فرآيند قانوني بررسي و تصويب، 
به دبيرخانه ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري اعام 
خواهد شد. بر اس��اس نامه دبير شوراي عالي شهرسازي، 
احداث هرگونه مجتمع مسكوني و ساخت وساز مسكوني و 
ويايي خارج از نقاط شهري و روستايي، به هر شكلي مانند 
تعاوني هاي مسكن و وياسازي به دليل مغايرت با اساس 
طرح صراحتًا ممنوع است. بارگذاري مسكوني در داخل 
نقاط شهري و روستايي نيز صرفًا در حد نياز ناشي از رشد 
طبيعي و متعارف جمعيتي و در چارچوب طرح مصوب اين 
سكونتگاه ها مجاز خواهد بود  همچنين، طرح هاي جامع و 
هادي مصوب شهرها و روستاهاي واقع در محدوده حوضه 
آبريز س��د طالقان در صورت عدم مغايرت با راهبردهاي 
»طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز« كماكان ماك عمل 
خواهند بود. در صورت مغايرت، اخذ مصوبه شوراي عالي 
شهرسازي )در مورد شهرها( و شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان )در مورد روستاها( ضروري است. طرح هاي جامع 
شهري جديد نيز با رعايت راهبردهاي »طرح ساماندهي 
حوضه هاي آبريز« توس��ط ش��وراي عالي شهرس��ازي و 
معماري و طرح هاي هادي روستايي جديد توسط شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب خواهند رسيد. در 
اين ارتباط الزم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات 
برنامه ريزي توس��عه و عمران شهر و روس��تاهاي واقع در 
حوضه آبريز سد طالقان در »طرح ساماندهي حوضه هاي 

آبريز« تهيه و ارايه شود.



اگرچه كالب  ه��اوس با وجود اخطار س��ازمان تنظيم 
مقررات مبن��ي بر جريمه روزانه تا س��قف ۵۰ ميليارد 
تومان كه از هفته گذشته به اجرا گذاشته شد، همچنان 
با اختالل و فيلتر مواجه است. اما در نهايت ديوان عدالت 
اداري مصوبه دولت درباره جريم��ه اپراتورها به خاطر 
اختالل غيرمجاز در كالب ه��اوس را متوقف كرده و با 
اين راي ديوان عدالت اداري، دولت فعال اجازه ندارد در 
خصوص اختالل كالب  هاوس اپراتورها را جريمه كند يا 

ميزان اعتبار پروانه آنها را كاهش دهد.
كالب هاوس، شبكه اجتماعي مبتني بر صوت كه اين 
روزها در ايران هم بسيار محبوب شده، از ۱۹ فروردين ماه 
دچار اختالل شد. در ابتدا وزارت ارتباطات فيلترينگ 
اين ش��بكه را رد ك��رد، اما اعالم كرد كه اين ش��بكه با 
اختالل مشكوكي همراه است و آنها در حال بررسي اين 
اختالل هستند. در نهايت رگوالتوري در نامه اخطاري 
خبر از اختالل مشهود روي اين شبكه اجتماعي را داد 
و ۲۴ س��اعت به اپراتورها فرصت داد ت��ا اين اختالل را 
رفع كنند. رگوالتوري گزارش��ي منتش��ر كرده بود كه 
 DNS براساس آن مشخص ش��د اپراتورها با تغيير در
و IPها و اختالل منطقه اي باعث جلوگيري دسترسي 
كاربرانش��ان به كالب هاوس ش��ده اند. بعد از پايان اين 
فرصت و ادامه عدم دسترس��ي كاربران به كالب هاوس 
بدون فيلترش��كن، وزارت ارتباطات ش��كايت خود از 
اپراتورها را در دادس��تاني ثبت كرد. در قدم بعدي وزير 
ارتباطات با گرفتن مصوبه اي از هيات وزيران به منظور 
حفظ حقوق شهروندان و كاربران اقدام به جلوگيري از 
اختالل و انسداد در نرم افزارها يا وب گاه ها توسط اپراتورها 
كرد. بر اساس اين مصوبه از شنبه ۴ ارديبهشت اپراتورها 
درصورتي كه اختالل كالب هاوس را رفع نكنند، هر روز 
تا س��قف ۵۰ ميليارد تومان جريمه مي شدند. هرچند 
اخت��الل روي كالب ه��اوس همچنان از اب��راز عالقه 
دولتمردان و سياسيون مختلف براي اظهارنظر در اين 
شبكه نكاسته است. همانطور كه اين شبكه اجتماعي 
ميزبان گروهي بود كه در آن اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهوري به دفاع از دولت و تالش آن براي باز 
نگه داشتن فضاي مجازي پرداخت و محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات هم در پاسخ به اين سوال كه چه 
وزارتخانه اي درخواست فيلترينگ كالب  هاوس را داده 
براي اولين بار اعالم كرد به صورت خاص، وزارت اطالعات 
در اسفند ماه در نامه اي به مركز ملي فضاي مجازي، گفته 
بود بايد در مورد كالب هاوس مراقبت شود، اما اساسا اين 
درخواست، درخواستي براي فيلترينگ نبود. همچنين 

جهرمي با اش��اره به جريمه هاي تا س��قف ۵۰ ميليارد 
تومان براي اپراتورهاي اختالل گر در كالب  هاوس گفت: 
»شايد آنها پرداخت اين جريمه را تا دولت بعد بكشانند؛ 
اما بايد بگويم كه اين جريمه جزو اموال دولت است و قابل 

بخشش توسط دولت بعدي نيست.« 

    وزارت اطالعات 
درباره كالب هاوس هشدار داده بود

آذري جهرمي، در پاسخ به سوالي كه دستور فيلتر اين 
شبكه اجتماعي از سمت چه وزارتخانه اي صادر شده، 
اعالم كرد كه وزارت اطالعات در اس��فند ماه نامه اي به 
مركز ملي فضاي مجازي ارسال و اعالم كرده بود كه بايد 
درمورد كالب هاوس مراقبت شود، اما براساس ادعاي 
محمدجواد آذري جهرمي اين وزارتخانه درخواس��ت 
فيلترينگ كالب  هاوس را نداده بود. جهرمي تاكيد كرده 
بود كه اين اختالل از س��مت اپراتوره��ا و خالف قانون 
اتفاق افتاده اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي در اين 

مورد گفت: »اينكه درباره كالب  هاوس يك دستگاهي 
براساس نظر كارشناسي خودش از طريق سامانه آنالين 
راي گيري كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانه اي 
)كميته فيلترينگ( اقدام به را گيري در مورد فيلتر اين 
شبكه كرده است را نمي دانم؛ اما آنچه مي دانم اين است 
كه دادستاني دستوري مبني بر فيلتر اين شبكه نداشته 
اس��ت.« جهرمي ايجاد اين اختالل را متوجه اپراتورها 
دانس��ت و تاكيد كرد كه برخي اپراتورها اقدامي خالف 
قانون كرده اند و بايد متناسب قانون با آنها برخورد شود. 
جهرمي با اشاره به افزايش بسته هاي اينترنت همراه در 
سال گذشته توسط اپراتورها بدون مجوز قانوني توضيح 
داد: »سال گذش��ته اپراتورهاي همراه اقدام به افزايش 
قيمت بسته هاي خود كردند و ما هم طبق قانون با آنها 
برخورد و قيمت بسته ها به حالت اول بازگشت. مملكت 
قانون دارد. ما ابزارهاي زيادي براي اجبار اپراتورها براي 
برداشتن اختالل از روي كالب هاوس داريم و مي توانيم 
خالف قانون به آنها فشار بياوريم كه اختالل را رفع كنند 
اما ما طبق قان��ون عمل مي كنيم.« جهرمي به جريمه 
روزانه تا سقف ۵۰ ميلياردي اپراتورها و در مرحله بعد 
كاهش مدت اعتبار پروانه آنها اشاره كرد و گفت: »جريمه 
و كاهش مدت پروانه يكي از ابزارهايي است كه قطعا از آن 
استفاده خواهيم كرد. شايد عده اي بگويند تا انتخابات اين 
جرايم را مي پردازند يا آنقدر پرداخت را طوالني مي كنند 
كه دولت بعدي اين جريمه را ببخشد؛ اما وقتي جريمه اي 
صادر ش��ود جزو حقوق دولت محسوب مي شود و قابل 
بخشش نيست.« او تاكيد كرد كه اگر دولت بعدي هم 
پرداخت اين جريمه را لغو كند مش��خص مي شود چه 
كساني به دنبال فيلترينگ اين شبكه اجتماعي بوده اند.

    مصائب راي گيري آنالين كميته فيلترينگ
در ادامه بحث بر سر ايجاد نهاد دستور دهنده براي ايجاد 
اختالل در كالب ه��اوس وزير ارتباطات تاكيد كرد كه 
اين شبكه اجتماعي توس��ط كميته فيلترينگ فيلتر 
نشده؛ چرا كه جز مصاديق براي راي گيري آنالين نبوده 
است. آنطور كه جهرمي در كالب هاوس اعالم كرد طبق 
قراري كه پيش از اين بي��ن اعضاي كميته فيلترينگ 
گذاشته شده بود، سايت ها و اپليكيشن ها با كاربران زياد 
براي بررسي فيلترينگ آنها نبايد در كميته آنالين مورد 
بررسي قرار مي گرفتند و بايد در جلسه حضوري در مورد 
آنها تصميم گيري مي شده است. جهرمي از منظر خود 
به روند برگزاري غيرقانوني جلس��ه هاي آنالين كميته 
فيلترينگ اش��اره كرد و توضي��ح داد: » كميته تعيين 
مصاديق يك روالي طب��ق قانون دارد ك��ه هر ۱۵ روز 
يك بار بايد تشكيل جلسه بدهد و موضوعات مرتبط با 
فيلترينگ با حضور ۶ نماينده از دولت و ۶ نماينده از غير 
دولت به بحث و بررسي گذاشته شود. در سال ۱۳۸۸ كه 
كارگروه تشكيل مي ش��ود يك آيين نامه اي براي نحوه 
اجراي اين جلسه نوشته مي شود و در همان دولت نهم 
يا دهم مكانيزيمي براي راي گيري آنالين مي گذارند، 
چون مي گويند مصاديق مجرمانه اي كه در مورد مسائل 
غيراخالقي، مسائل فساد وجود دارد را نمي شود دوهفته 
صبر كرد تا جلس��ه حضوري برگزار و بع��د در مورد آن 
نظرگيري و راي گيري ش��ود. بنابراين در آيين نامه اي 

با همين هدف برگزاري جلسات آنالين نوشته مي شود 
و سيس��تم آناليني هم براي برگزاري اين نوع جلسات 
درست مي كنند. ۵ عضو در اين جلسات آنالين حضور 
دارند كه دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي، سازمان 
تبليغات، وزارت ارشاد و وزارت اطالعات يعني سه عضو 
دولتي و دو عضو غير دولتي. بنا بود اين افراد مس��ائلي 
كه در رابطه با فس��اد و منافي عفت است در اين جلسه 
آنالين به تصميم گيري بگذارند.« به گفته او اين فرايند 
يك راه حلي شده بود كه برخي از دستگاه ها كه به دنبال 
فيلتر كردن شبكه هاي اجتماعي بودند از آن استفاده 
كنند. او با ذكر مثالي در مورد ايراد داشتن اين سيستم 
آنالين راي گيري براي فيلترينگ گفت: »به عنوان نمونه 
اعالم كرديم كه سايت پيوندها كه مربوط به فيلترينگ 
است بايد فيلتر شود؛ در كميته فيلترينگ راي به فيلتر 
كردن س��ايت خود پيوندها دادند.« او به اعتراض هاي 
وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نسبت به برگزاري اين 
روش برگزاري جلسه هاي كميته فيلترينگ اشاره كرد 
كه در نهايت باعث برگزاري جلسه حضوري و رسيدن 
به يك جمع بندي شده اس��ت: »بعد از نامه نگاري ها و 
اعتراض هاي بس��ياري ما در نهايت به اين جمع بندي 
رسيديم كه براي سايت ها و اپليكيشن هايي كه داراي 
كاربران زيادي هس��تند به هيچ وجه از مكانيزم آنالين 
براي تصميم گيري در خصوص فيلترينگ آنها به دنبال 
يك اشتباه استفاده نشود.« با تكيه بر همين جمع بندي 
هم وزير ارتباطات تاكيد مي كند كه كالب هاوس توسط 

كميته فيلترينگ، فيلتر نشده است.

    ديوان عدالت اداري
مصوبه دولت را ملغي كرد

بح��ث اظهارنظر در م��ورد فضاي مج��ازي و دفاع از 
عملكرد دولت براي توسعه اينترنت در كشور توسط 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري در 
گروه گفت وگو كالب هاوس در مورد انتخابات، شرايط 
كشور در تحريم ادامه يافت. اسحاق جهانگيري با بيان 
اينكه در اين حوزه هزينه هايي داده؛ اما عقب نشيني 
نكرده است از ساختن پرونده هاي مختلف براي او گفت 
و ادامه داد: »به صورت طبيعي رسانه هاي رسمي كشور 
فرصتي در اختيار ما ق��رار مي دهند كه البته فرصت 
گفت وگوي يك طرفه اس��ت. يكي از كارهاي خوب 
دولت يازدهم و دوازدهم، اقداماتي بود كه براي توسعه 
اينترنت انجام شد كه امروز به نقطه اي رسيديم كه در 
دوره كرونا خيلي از كارها با استفاده از فضاي مجازي 
انجام مي شود اگر اين فضا ايجاد نشده بود، دوره كرونا 
مي توانس��ت يك بحران بزرگ در كشور ايجاد كند.« 
با وجود اين در نهايت روز گذشته اعالم شد كه ديوان 
عدالت اداري دستور به توقف موقف مصوبه دولت در 
مورد جريمه اپراتورها به خاطر اختالل در كالب هاوس 
داده اس��ت. ديوان عدالت اداري با ش��كايت ايرانسل 
مصوبه دولت درباره جريمه اپراتورها به خاطر اختالل 
غيرمجاز در كالب هاوس را متوقف كرده است با اين راي 
ديوان عدالت اداري، دولت فعال اجازه ندارد در خصوص 
اختالل كالب  هاوس اپراتورها را جريمه كند يا ميزان 

اعتبار پروانه آنها را كاهش دهد.
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آغاز به كار سرويس جديد روبيكا 
گفت وگوي صوتي در قالب اتاق

روبيكا كه به عنوان يك »سوپر اپ« سرويس هاي متعدد، 
متفاوت و جذابي را براي كاربران فارسي زبان دنيا گردهم 
آورده است، قابليت »اتاق هاي گفت وگوي صوتي« را 
نيز به س��رويس هاي خود افزود. اتاق هاي گفت وگوي 
صوتي روبيكا مي توانند تا چندين هزار شركت كننده را 
در خود جاي داده و ميزبان جمع هاي كوچك و بزرگ 
باشند. با قابليت گفت وگوي صوتي، هر گروه يا كانالي 
در روبيكا مي تواند به اتاقي براي گفت وگو تبديل شود و 
فرصت ايده آلي را در اختيار چهره هاي سرشناس براي 
گفت وگوي مستقيم با مخاطبانشان قرار دهد. همراه اول 
به عنوان يكي از سهامداران عمده روبيكا پيشنهاد داده اگر 
كاربران مي خواهند از همه سرويس هاي ارتباطي مورد 
نظر به صورت يكجا بهره مند شوند يا اگر در سر ايده هاي 
بزرگ تجاري مي پرورانند، ضمن پيوستن به خانواده 
بزرگ روبيكا، از ام��كان جديد گفت وگوي صوتي اين 

سوپر اپ نيز استفاده كنند.

رييس جمهور آينده صداي 
زنگ تورم را نخواهد شنيد

 اثرگذاري سياس��ت هاي اقتصادي را شاهد باشيم 
و مانند كش��ورهاي اروپايي ت��ورم را به زير ۵ درصد 
برس��انيم. اما در حال حاضر، هيچيك از نامزدهاي 
مطرح، برنامه اي براي تغييرات اساسي جهت كنترل 
تورم و اصالح ساختار اقتصاد و بودجه دولت ندارند. در 
غير اين صورت، در آينده، حتي اگر بخش عمده اي از 
طلب ها و پول هاي بلوكه شده ايران آزاد شود، و درآمد 
نفت افزايش يابد، دولت براي تامين ريال مورد نياز 
خود، از بانك مركزي ريال بيشتري مطالبه خواهد 
كرد و بانك مركزي نمي تواند به سرعت دالرهاي آزاد 
شده را تبديل به ريال كند و تورم را كنترل كند و لذا 
در مقابل درآمد نفت نيز بايد ريال بيشتري را منتشر 
كند و پول بيشتري به بازار تزريق نمايد. زيرا دولت 
به رشد اقتصادي و ماليات ها براي تامين مخارج خود 
وابسته نيست بلكه به درآمد نفت و نقدينگي بانك 
مركزي نيازمند است و بايد دايم نقدينگي بيشتري 
را تزريق كند. خلق پول در بازار بين بانكي نيز به شدت 
افزايش يافته و در ۱۲ سال اخير مبادالت بين بانكي 
۲ هزار برابر شده و به روزانه 77 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بين بانك ها رسيده است. در نتيجه رشد 
ضريب فزاينده نيز افزايش پايه پولي را به نقدينگي 
بيش��تري تبديل كرده است و رشد نقدينگي باالي 
۴۰ درصدي به تورم باالتري دامن زده و تورم نقطه 
به نقطه ۴۸ درصد بوده اس��ت. يعني مخارج مردم 
ظرف يكسال ۴۸ درصد رشد كرده است. بسياري از 
كارشناسان معتقدند كه، تغييرات بنيادين در ساختار 
روابط خارجي، س��اختار سياسي، قانون اساسي و... 
براي اثرگذاشتن بر بهبود بهره وري و كارايي، رشد 
اقتصادي و ماليات ها و... دور از دس��ترس است و از 
اختيار رييس جمهور خارج است و فعال اراده اي براي 
آن وجود ندارد. در نتيجه اقتصاد در مس��ير توسعه، 
كاهش هزينه هاي مبادل��ه و فرصت، بهبود روابط و 
اصالح ساختار بازارها و فضاي كسب وكار و كاهش 
ريسك ها و هزينه ها حركت نخواهد كرد و واحدهاي 
اقتصادي، دولت، فعاالن و ش��ركت ها همچنان به 
نقدينگي، س��رمايه در گردش و پول و تومان بيشتر 
براي روي پا ماندن و ادامه حيات اقتصادي نياز دارند 
و همه اينها عمال رش��د پايه پولي، نقدينگي و تورم 
بيش��تر را دامن خواهد زد و آنچه در چند دهه اخير 
شاهد بوده ايم بازهم ادامه خواهد داشت و تورم مزمن 
و ساختاري س��ايه خود را بر زندگي مردم و درآمد و 
معيشت آنها ادامه خواهد داد. در آستانه انتخابات، 
فكر تازه اي براي كنترل تورم داشته باشيد و صداي 
زنگ تورم و فشار هزينه ها بر مردم و سفره هاي خانوار 
را بشنويد و طرحي نو دراندازيد تا با نيروي تازه اي به 
مسير توسعه و دموكراسي و آزادي عمل اجتماعي و 

اقتصادي بازگرديم.

بهره برداري از 23 هزار شغل بركت 
در حوزه پوشاك 

آيين بهره برداري از ۶ هزار و ۶۰۰ طرح توليد پوش��اك 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و اختتاميه رويداد 
ملي »چرخ بركت« برگزار شد.  مديرعامل بنياد بركت 
در اين مراسم با تاكيد بر اينكه حمايت از توليدكنندگان 
پوشاك از اولويت هاي اين بنياد است، گفت: بهره برداري 
از اين ۶ ه��زار و ۶۰۰ طرح باعث ايجاد ۲۳ هزار فرصت 
ش��غلي در يك هزار و ۲۰۰ منطقه محروم كشور شده 
است. بنياد بركت ۱۴۵ ميليارد تومان براي راه اندازي اين 
تعداد طرح در حوزه پوشاك سرمايه گذاري كرده است و 
البته توانسته ۲7۵ ميليارد تومان از منابع مردمي را هم به 
ميدان بياورد. به گفته مديرعامل بنياد، با راه اندازي ۶ هزار 
و ۶۰۰ طرح اين بنياد در حوزه پوشاك، بيش از ۵ ميليون 
دست لباس توليد و روانه بازار شده است. بر همين اساس، 
بنياد بركت توجه به چرخه توليد پوش��اك در كشور، 
حمايت از توليدكنندگان اين حوزه و راه اندازي طرح هاي 
خرد و متوسط را به  عنوان يكي از اولويت ها در دستور 
كار خود قرار داده است. مدني درباره رويداد ملي »چرخ 
بركت« به عنوان بزرگ ترين رويداد نوآوري_كارآفريني 
صنعت پوشاك نيز توضيح داد: ۴۰۰ ايده از سوي فعاالن 
صنعت پوش��اك به دبيرخانه رويداد رس��يد كه ۱۲۰ 
ايده به عنوان طرح هاي داراي قابليت سرمايه گذاري و 
تجاري سازي برگزيده شد. مديرعامل بنياد بركت يادآور 
شد: برخي از اين ايده ها با استفاده خالقانه از ظرفيت هاي 
فرهنگي و صنايع دستي طراحي شده است و قابليت اجرا 
توسط اقشار آسيب پذير مانند زندانيان و زنان سرپرست 
خانوار را دارند. وي با تاكيد بر اينكه چرخ بركت يك شروع 
براي جمع آوري ايده ها در صنعت پوشاك است، تصريح 
كرد: دبيرخانه اين روي��داد به كارش ادامه خواهد داد و 
اميدواريم روزي شاهد آمار درخشان صادرات پوشاك 

ايراني به كشورهاي مختلف باشيم.

قدرداني از همكاري و همراهي 
پرسنل متروي تهران در ايام كرونا

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو ي تهران و حومه به مناسبت فرارسيدن روز جهاني 
كار و كارگ��ر، اي��ن روز را به تمامي كاركنان ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه تبريك گفت. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه فرنوش نوبخت در 
»روز جهان��ي كار و كارگر« ضمن قدرداني و خس��ته 
نباشيد به تمامي همكاران شاغل در شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه كه در ايام كرونا بدون هيچ وقفه اي 
خدمات رساني كردند، گفت: اگر همكاري و همراهي 
پرسنل را در اين شرايط سخت نداشتيم، نمي توانستيم به 
كار خود ادامه دهيم.  وي تصريح كرد: يازدهم ارديبهشت 
ماه روز جهاني كار و كارگر فرصت مناسبي است كه از 
كارگران زحمتكش كه با اعتقاد راس��خ و همت واالي 
خود چرخ هاي خدمت را به گردش در مي آورند و كار را 
عبادت و آن را سرلوحه خود قرار داده تجليل و قدرداني 
شود.  نوبخت افزود: حضور در عرصه خدمت و تالشگري 
و ت��الش در جهت اعتالي اه��داف عالي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران نيز مايه مباهات همگي ماست. 
در اين س��ال كه به نام توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي 
هامزين شده است نگاه ها به همت و تالش جهادگران 
عرصه توليد داخلي است تا بيش از پيش شاهد شكوفايي 
و مانع زدايي ها در كشور عزيزمان باشيم. نوبخت ضمن 
تقدير از زحمات تالشگران عرصه جهاد اقتصادي كشور، 
و تالش هاي شبانه روزي پرسنل پرتالش و زحمتكش 
خانواده بزرگ ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه تصريح كرد: اين همراهي و همدلي را ارج نهاده و 
سالمتي و موفقيت روز افزون شماهمكاران را از خداوند 

متعال خواهانم.

وزير ارتباطات: وزارت اطالعات در اسفندماه درباره مخاطرات شبكه اجتماعي كالب هاوس هشدار داده بود

جنجال پيرامون كالب هاوس ادامه دارد
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سامانه 
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روزنامه 
 تعادل 

30005320

تعادل| 
بررس��ي صورت هاي مالي خودروسازان بزرگ كشور 
در اس��فند ۹۹ حكايت از اين دارد كه خودروس��ازان 
سال گذش��ته ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو روانه 
بازار كردند. هرچند مقايس��ه آماري نش��ان مي دهد 
كه اين ميزان توليد در مقايسه با سال ۹۸ رشد بيش 
از ۴ درصدي را تجربه كرده، اما خودروس��ازان باز هم 
از برنامه ري��زي وزارت صنعت عق��ب ماندند. چرا كه 
سياست گذار خودرو، توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو را در سال ۹۹ براي خودروسازان بزرگ 
كشور پيش بيني كرده بود. حتي وزير صمت در آذرماه 
۹۹ در اظهارات��ي عنوان كرده بود كه »تا پايان س��ال 
بيش از ۵۰ درصد در حوزه خودرو كشور افزايش توليد 
خواهيم داشت كه با اين افزايش توليد قيمت ها نيز در 
بازار متعادل خواهد شد.«؛ وعده اي كه محقق نشد. از 
سوي ديگر، تازه ترين آمار توليد خودروسازان نشان از 
اين دارد كه توليد خودرو اگرچه در فروردين امس��ال 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل رشد ۱۴۴ درصدي 
داشته، اما خودروسازان فعاًل از برنامه تعيين شده براي 
توليد خودرو در سال ۱۴۰۰ عقب هستند. كاهش در 
توليد كه اثر آن را بايد در افزايش نجومي قيمت ها در 
بازارها ديد. در همين ح��ال، مديرعامل ايران خودرو 
ضمن صحه گذاشتن بر اينكه كاهش توليد و عرضه 
خودرو از سوي خودروسازان بر افزايش قيمت خودرو 
اثرگذار بوده، چند عامل ديگر را دليل اين اتفاق مي داند. 
به گفت��ه او، »تالطمات اقتصادي، اث��ر رواني فضاي 
مجازي، فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار، افزايش 
نرخ ارز، افزايش قيمت قطعات وارداتي، نگراني مردم از 
افزايش قيمت خودرو در آينده« جزو عواملي هستند 

كه برافزايش قيمت خودرو اثر گذار هستند. 

    عقب ماندگي خودروسازان از برنامه
يك��ي از اولويت ه��اي كاري وزارت صمت در س��ال 
جاري، توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار دس��تگاه انواع 
»خودروي س��واري و وانت« و توليد ۸ ه��زار و ۹6۸ 
دس��تگاه »اتوبوس، ميني بوس و ون« است. براساس 
اين برنامه، به طور متوسط هرماه بايد بيش از ۱۰۰ هزار 
دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شود. اما ببينيم آمار 
توليد خودروسازان چه مي گويد؟ بررسي آمارها نشان 
مي دهد، خودروسازان هرچند فروردين امسال با رشد 
توليد نسبت به فروردين ۹۹ روبرو بودند اما نسبت به 
هدف گذاري انجام شده عقب هستند.بررسي وضعيت 
توليد خودرو در كشور نشان مي دهد توليد انواع خودرو 
طي نخستين ماه امسال با رشد ۱۴۴.3 درصدي نسبت 
به فروردين ۹۹ به 6۰ هزار و ۹۷۱ دس��تگاه رسيد. در 
فروردين سال گذش��ته توليد انواع خودرو در كشور 
معادل ۲۴ هزار و ۹۵۸ دستگاه بود كه ۲3 هزار و 3۰۰ 
دستگاه از آن به توليد سواري اختصاص داشت. مطابق 
آمارهاي منتشر ش��ده، در فروردين امسال ۵6 هزار و 
۴۲۴ دستگاه س��واري در كشور توليد شد كه نسبت 

به فروردين س��ال قبل ۱۴۲.۲ درصد رش��د داشته 
اس��ت. در فروردين ۱۴۰۰، توليد وانت معادل ۴۱۵۷ 
دستگاه بود كه نسبت به فروردين ۹۹ با رشد ۱۰۴.3 
درصدي همراه شده است. در مورد توليد ميني بوس 
و ميدل باس هم بايد به رقم ۴۴ دستگاه طي فروردين 
امسال اشاره كنيم كه نس��بت به فروردين سال قبل 
3۰ دستگاه رشد داش��ته است. البته با وجود افزايش 
توليد انواع خودرو طي فروردين امسال، توليد اتوبوس 
روندي كاهشي داش��ته و از ۴۹ دستگاه در فروردين 
سال گذشته به ۴3 دستگاه در فروردين ۱۴۰۰ رسيده 
كه افت ۱۲.۲ درصدي را تجربه كرده اس��ت. در عين 
حال، توليد كاميونت، كاميون و كشنده از ۱۸ دستگاه 
در فروردين س��ال قبل به ۲۹6 دستگاه در فروردين 

امسال رسيده است.

    وضعيت توليد دو خودروساز
نگاهي به آمارها نش��ان از اين دارد، كه طي فروردين 
امس��ال توليد انواع خودرو توسط گروه صنعتي ايران 
خودرو به ۲۹ هزار و ۲۴3 دستگاه رسيده كه در مقايسه 
با فروردين س��ال قبل ۹3.۲ درصد رشد داشته است. 
در اين مدت توليد سواري در گروه ايران خودرو با رشد 
۹3.۹ درصدي نس��بت به فروردين ۹۹ به ۲۸ هزار و 
۹۹۰ دستگاه رسيد.طي فروردين ۱۴۰۰ گروه صنعتي 
سايپا ۲۸ هزار و ۹۹۸ دستگاه انواع خودرو توليد كرد 
كه در مقايس��ه با فروردين س��ال قبل ۲۱۸ دستگاه 
رشد داشته است. توليد انواع سواري توسط سايپا در 
فروردين امسال ۲۵ هزار و ۵۴6 دستگاه بود كه نسبت 
به رقم ۷۸۹۹ دس��تگاه در فروردين ۹۹ رشد ۲۲3.۴ 

درصدي را داشته است.
حال اين سوال مطرح مي ش��ود كه آيا خودروسازان 
قادر بودند براساس برنامه از پيش تعيين شده حركت 
كنندو به رقم تعيين ش��ده توليد دس��ت پيدا كنند. 
بررس��ي صورت هاي مالي خودروسازان بزرگ كشور 

مربوط به اس��فند ۹۹ نش��ان مي دهد خودروسازان 
سال گذشته با توليد ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو 
)شامل محصوالت س��واري و وانت( به كار خود پايان 
دادند.هرچند اين ميزان توليد در مقايسه با سال ۹۸ 
رشد بيش از ۴ درصدي داش��ت اما خودروسازان باز 
هم از برنامه ريزي وزارت صنعت عقب ماندند چرا كه 
سياست گذار خودرو، توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه خودرو را در سال ۹۹ براي خودروسازان بزرگ 
كشور پيش بيني كرده بود.اين در حالي است كه وزير 
صنعت آذر ۹۹ گفته بود: »تا پايان س��ال بيش از ۵۰ 
درصد در حوزه خودرو كش��ور افزايش توليد خواهيم 
داش��ت كه با اين افزايش توليد قيمت ه��ا نيز در بازار 
متعادل خواهد شد.« از سوي ديگر، آمار منتشر شده 
از وضعيت توليد خودرو نشان داد كه صنعت خودروي 
ايران در دي ماه ۹۹ افت توليد ۴.۷ درصدي را پش��ت 
سر گذاشته است. همچنين توليد انواع خودرو توسط 
گروه صنعتي ايران خودرو و گروه صنعتي سايپا طي 
بهمن  ۹۹ با افت همراه شد به طوري كه توليدات ايران 
خودرو ۱.۵ درصد و توليدات سايپا ۲.۸ درصد كمتر از 
بهمن ۹۸ بوده است.هرچند در اسفند۹۹ توليد خودرو 
با رشد ۲۱ درصدي همراه بود اما در نهايت وعده وزير 
صمت براي افزايش ۵۰ درصدي توليد خودرو تا پايان 

سال ۹۹ عملياتي نشد.

    دليل افزايش قيمت خودرو به روايت مقيمي 
اما ببينيم چرا وضعيت توليد كاهشي اما قيمت خودرو 
افزايشي شد؟ مديرعامل گروه صنعتي ايران خودروبا 
حضور در يك برنامه تلويزيوني ضمن تحليل وضعيت 
ب��ازار خودرو به نوعي به اين دو پرس��ش پاس��خ داده 
است. فرشاد مقيمي به علل افزايش قيمت خودرو در 
بازا رپرداخ��ت و گفت: افزايش قيمت خودرو با وجود 
تالطم ه��اي اقتصادي امري طبيعي اس��ت و فضاي 
مجازي را نيز در مسير قيمت گذاري موثر دانست. البته 

به گفته او، بخشي از دليل فاصله قيمتي كه ميان دو 
قيمت كارخانه و بازار ايجاد مي شد، به عرضه كم خودرو 
از خودروس��ازان نيز مرتبط بود؛ چراكه در اوايل سال 
۱3۹۸ نسبت به سال ۱3۹۷، كاهش قابل توجه توليد 
خودرو ايجاد شد. در چنين شرايطي، افزايش قيمتي 
در بازار اتفاق مي افتد كه بخشي از آن هم حباب بوده و 
ارزش واقعي كاال نيست؛ بلكه ارزشي است كه در نتيجه 
حضور برخي افراد در اين بازار آشفته، شكل مي گيرد. 
افرادي در اين حوزه بازار به دنبال منافعي هستند كه 

اين منافع هم سبب ايجاد تغييراتي در بازار مي شود.
بنابراين به اعتق��اد مقيمي، در ش��رايطي كه تقاضا 
متناسب با ميزان عرضه نيس��ت، قطع به يقين افراد 
در امر قيمت گذاري، تعيين كننده مي ش��وند. البته 
به گفته او، در اين ش��رايط مردم تاحدودي در بحث 
خريد و فروش خودرو ترديد مي كنند و همين موضوع 
سبب ايجاد شرايط نابسامان در بازار مي شود و به طبع، 
قيمت آن افزايش پيدا مي كند. او راه حل اين موضوع 
را در اين مي داند كه رشد توليد اتفاق بيفتد. به عبارتي 
عالوه براينكه بايستي بازار اشباع شود، بايستي شرايط 
اقتصادي هم به ثبات برسد. هر چه شرايط اقتصادي 
در كشور با ثبات تر شود و توليد رشد كند، هر بازاري 
تثبيت مي شود. عالوه بر اين، تغييرات در شاخص هاي 
كالن اقتصادي نيز بي تاثير نبوده و همزمان با آنچه كه 
اشاره شد، افزايش نرخ ارز نيز در بازار ايجاد شد. طبيعتا 
با افزايش نرخ ارز، قطعات وارداتي هم با افزايش قيمت 
مواجه مي شود؛ لذا اين تصور در مردم ايجاد مي شود كه 
قيمت خودرو در آينده نزديك احتماال گران خواهد شد 
و اين خود عاملي براي افزايش بيشتر قيمت مي شود. 
مديرعامل ايران خودرو همچنين در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود و در رابطه با بدهي هاي و دارايي هاي 
اين مجموعه خودروسازي اظهار كرد: در حال حاضر 
ايران خودرو حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان به مجموعه 
بانكي كشور بدهكار اس��ت و دارايي هاي ايران خودرو 

بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار ميليارد تومان است.
در ادامه مديرعامل ايران خودرو به روند توليد خودرو 
دراين مجموعه پرداخت وگفت: در سال ۱3۹۸، اين 
گروه خودروس��ازي توانس��ت حدد ۲3۰۰ دستگاه 
خودرو توليد كند كه اين ميزان نسبت به آمار توليد در 
سال ۱3۹۷ رشد قابل توجهي داشت. او ادامه داد: در 
سال ۱3۹۹ نه تنها رشد 6۷ درصدي توليد داشتيم و به 
توليد 3۷۰3 دستگاه خودرو رسيديم، بلكه نكته قابل 
توجه »تركيب توليد« بود. در سال ۱3۹۸ در مجموعه 
 CKD ايران خودرو ديزل، 6۴ درصدتوليد به صورت
بود و قطعات از خارج وارد و در داخل مونتاژ مي شد اما 
سال گذش��ته بالغ بر 6۷ تا 6۸ درصد توليد ما داخلي 
بوده است. در اين توليد داخل نه تنها محصوالت قديمي 
توليد شده اند، بلكه تعدادي از محصوالت جديد هم 
توليد كرده ايم. امروزه كش��نده جديد به بازار عرضه 
مي كنيم يا اتوبوس را پس از توقف ۹ ساله خط توليد، 

مجددا راه اندازي كرده ايم.
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شرط بازگشت برندهاي خارجي 
لوازم خانگي

معاون وزير صمت در جريان افتتاح خطوط توليد ماشين 
لباسشويي سام گفت: سياست وزارت صنعت تقويت 
برندهاي ملي، افزايش عمق س��اخت داخل توليدات 
داخلي و توليد محصوالت صادرات محور است.وي بيان 
داشت: با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده با مجلس 
و ديگر ارگان ها، همچنين مطابق سياست هاي كالن 
كشوري و سياست هاي وزارت صنعت، بازگشت بدون 
جبران مافات برندهاي مطرح خارجي به كشور بسيار 
بعيد اس��ت.وي ادامه داد: به طور حتم برندهايي كه به 
دنبال بازگشت به بازار ايران هستند بايد سرمايه گذاري 
مستقيم را در دستور كار خود قرار داده و رضايت شركاي 
ايراني خود را جلب كنند، در غير اين صورت ما مخالف 
بازگشت شان بوده و به طور حتم از برندهاي ملي خودمان 
حمايت مي كنيم. وي يادآور شد: سال ۹۷ با خروج دو 
شركت بزرگ كره اي يعني ال. جي و سامسونگ از ايران، 
سال سختي براي شركت هاي داخلي شان رقم خورد، 
اما سال ۹۸ شركت ها به اين فكر افتادند كه با استفاده از 
امكانات داخلي و سرمايه گذاري روي نوآوري، پلتفرم و 
برندهاي خود اقدام كنند.صادقي نياركي اظهار داشت: 
به طور حتم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وضعيت بهتري را 
در صنعت لوازم خانگي شاهد خواهيم بود و بازار داخل 
تامين شده و حتي شركت ها بايد به فكر توسعه صادرات 
باشند.خطوط توليد ماشين هاي لباسشويي با برند سام 
با حضور معاون امور صنايع و كيوان گردان، مديركل دفتر 
وزارت صمت افتتاح ش��د.اين موفقيت پس از دو سال 
كار تحقيقاتي و با مشاركت شركت هاي دانش بنيان و 
پيمانكاران داخلي حاصل شده است.به گفته مديران 
ارشد گروه س��ام، ماشين لباسشويي برند سام فعال در 
۵ مدل و با عمق داخلي سازي ۷۰ درصد وارد بازار لوازم 

خانگي كشور خواهد شد.

كدام خوراكي ها
بيشتر گران  شدند؟

براساس آمار رسمي، در ماه گذشته مرغ، گوشت گاو يا 
گوساله و همچنين گوشت گوسفند بيشترين افزايش 
قيمت را در بين اقالم خوراكي داشته اند.مركز آمار ايران 
تغييرات متوس��ط قيمت اقالم خوراك��ي منتخب در 
فروردين ماه سال جاري را اعالم كرد.بر اساس اين گزارش 
در گروه نان و غالت اقالم »شيريني خشك« با ٦.٨ درصد 
و »برنج ايراني درجه يك« با ١.٦ درصد بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.گروه گوشت قرمز، 
سفيد و فرآورده هاي آنها نيز مرغ ماشيني با ٥.٩ درصد، 
»گوشت گاو يا گوساله« با ٥.٦ درصد و »گوشت گوسفند« 
با ٥.٢ درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل 
دارد. همچنين در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن 
بيشترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط به 
»روغن مايع« با ٥.٣ درصد، »شير خشك« با ٣.٩ درصد، 
»كره پاستوريزه )كره حيواني( و دوغ پاستوريزه« با ٢.١ 
درصد بوده اس��ت. همچنين در اين گروه قيمت »تخم 
مرغ ماشيني« با ٦.١ درصد بيشترين كاهش قيمت را 
نسبت به ماه قبل داشته است.در گروه ميوه و خشكبار 
نيز باالترين افزايش قيمت مربوط به »انار« با ٨.١ درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل است. همچنين در اين گروه 
قيمت »موز« با ٢٦.٧ درصد و »هندوانه« با ١٥.٩ درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته است. 
در گروه سبزيجات و حبوبات نيز بيشترين افزايش قيمت 
مربوط به »گوجه فرنگي« با ١٨.٢ درصد، »نخود« با ٦.٦ 
درصد، »لپه« با ٤.٨ درصد و »عدس« با ٤.٣ درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل است. همچنين در اين گروه 
قيمت اقالم »خيار« با ١٤.٢ درصد، »كدوس��بز« با 
١١.٣ درصد و »پياز« با ٦.٣ درصد بيشترين كاهش 
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته است. بر اساس اين 
گزارش در گروه قند و ش��كر، آش��اميدني ها و ساير 
خوراكي ها بيشترين افزايش قيمت مربوط به »شكر« 
با ٥.٦ درصد، »قند« با ٤.٨ درصد و »نوشابه گازدار« با 

٤.٦ درصد افزايش نسبت به ماه قبل است.

ورود وزارت كشور به مساله 
توقف صدور كارت بازرگاني

مهر |قطعي يكي از اس��تعالم هاي س��امانه يكپارچه 
اعتبارس��نجي كارت هاي بازرگاني ط��ي حدود يك 
ماه گذش��ته كه موجب توقف فرآيند صدور و تمديد 
كارت بازرگاني شده است، واكنش وزارت كشور را هم 
برانگيخت.قطعي يكي از استعالم هاي سامانه يكپارچه 
اعتبارسنجي كارت هاي بازرگاني طي حدود يك ماه 
گذشته كه موجب توقف فرآيند صدور و تمديد كارت 
بازرگاني شده است، علي رغم پيگيري هاي مكرر هنوز 
برطرف نشده و نارضايتي شديد تجار و فعاالن اقتصادي 
در سال پشتيباني و مانع زدايي را به دنبال داشته است. 
اينك وزارت كش��ور هم به اين موضوع واكنش نشان 
داده و از ريي��س مركز آم��ار و انفورماتيك قوه قضاييه 
خواستار اقدام عاجل در رفع اين قطعي شده است.بابك 
دين پرست، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي در اين نامه كه خطاب به زارع پور، رييس مركز 
آمار و انفورماتيك قوه قضاييه نوشته شده است، با اشاره 
به مكاتبات قبلي مسووالن ذيربط با قوه قضاييه براي 
حل مشكل قطعي خواستار اقدام عاجل براي حل اين 
مشكل شده است.پس از اينكه از اوايل سال جديد، خبر 
»قطعي استعالم سابقه محكوميت سامانه اعتبارسنجي 
كارت هاي بازرگاني از سوي مركز آمار و فناوري اطالعات 
قوه قضاييه« خبرساز شد، پيگيري هاي مختلفي توسط 
وزارت صمت و ات��اق بازرگاني ايران به عنوان متوليان 
اصلي كارت بازرگاني انجام ش��د كه هنوز به نتيجه 
نرسيده است. همچنين معاون اتاق بازرگاني ايران و 
همچنين مدير صدور كارت بازرگاني اتاق تهران طي 
مصاحبه هاي جداگانه اي از مشكالت ايجادشده به 
دليل قطعي مذكور و نارضايتي شديد تجار و فعاالن 
اقتصادي خبر داده و خواس��تار رفع مانع ايجادشده 
توسط مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه در 

سال پشتيباني و مانع زدايي شده اند.

مصرف بيش از 5 ميليارد مترمكعب 
گاز طبيعي توسط مشتركين گاز 

استان البرز
البرزي ها در س��ال ۱3۹۹ بيش از ۵ ميلي��ارد و ۷۵3 
ميلي��ون متر مكعب گاز طبيعي مص��رف كرده اند. به 
گزارش روابط عمومي شركت گاز استان البرز، حسين 
تقي نژاد اظهارداشت: مشتركان شركت گاز استان البرز 
از اول فروردين تا پايان اسفند ماه سال ۱3۹۹ ۵ ميليارد 
و ۷۵3 ميليون و 6۸۸ هزار و 6۵۱ متر مكعب گاز مصرف 
كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كاهشي 
برابر ۲.۷۹ درصد را نشان مي دهد. حسن تقي نژاد با اشاره 
به ميزان مصرف گاز در مدت مش��ابه سال قبل افزود: 
مشتركان گاز استان البرز در ۱۲ ماه سال ۱3۹۸ بيش 
از ۵ ميليارد و ۹۱۹ ميليون و 3۷۱ هزار متر مكعب گاز 
طبيعي مصرف كرده اند. مديرعامل شركت گاز استان 
البرز در ادامه، گريزي هم به ميزان مصرف گاز طبيعي در 
اسفند ماه سال ۱3۹۹ مصرفي برابر با ۵6۴ ميليون و ۹۱۸ 
هزار و 3۵۹ متر مكعب داشتند كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال ۱3۹۸، كاهش ۴.3۲ درصدي را نشان مي دهد. 
گفتني است در اسفند ماه سال ۱3۹۸، مشتركين گاز 
استان البرز، ۵۹۰ميليون و ۴۷۲ هزار و ۲3۷ متر مكعب 
گاز طبيعي مصرف كردند. الزم به ذكر اس��ت، شركت 
گاز استان البرز داراي ۹۱۰۹۲۲ مشترك در بخش هاي 

خانگي، تجاري و صنعتي است.

چرا وعده  خودرويي  وزير صمت محقق نشد؟ 

داليل گراني خودرو به روايت خودروساز

بررسي آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد

موجودي 5.۲ ميليون تني كاالي اساسي
موجودي كاالي اساس��ي در گمرك و بن��ادر به ۵.۲ 
ميليون تن رسيده و اين در حالي است كه بيش از ۷۰ 
درصد از كاالهاي دپو شده در بندر امام خميني )ره( قرار 
دارد؛ موضوعي كه اخيرا در گزارشي به رييس جمهور 
مورد توجه قرار گرفت. آمار موجودي و دپوي كاال در 
گمرك و بنادر نشان مي دهد كه تا هشتم ارديبهشت 
سال جاري، موجودي كاالهاي غيركانتينري به بيش 
از ۷.۴ ميليون تن رسيده اس��ت كه از اين رقم بالغ بر 
۴.3 ميليون تن را كاالهاي اساسي تشكيل مي دهد. 
در كنار موجودي كاالهاي غيركانتينري ۸۷.۱ هزار 
تن كاالهاي كانتينري ق��رار دارد كه ۹۰ درصد آن را 
كانتينرهاي پر وارداتي تش��كيل مي دهد . اما در كنار 
۴.3 ميليون تن كاالي اساس��ي دپو شده در گمرك و 

بنادر حدود يك ميليون تن كاالي اساسي نيز در ۲۸ 
شناوري است كه به تازگي به بندر رسيده اند؛ به طوري 
كه ۱۲ شناور با بيش از 333.6 هزار تن كاالي اساسي 
كنار اسكله در حال تخليه و ۱6 شناور با ۵۸۱.۲ هزار 

تن كاالي اساسي در لنگرگاه منتظر هستند. 
به گزارش ايسنا، براين اساس مجموع كاالهاي اساسي 
شامل موجودي و آنچه در ش��ناورها موجود است به 
بيش از ۵.۲ ميليون تن مي رسد. اين در حالي است كه 
بررسي وضعيت ۱3 بندر نشان مي دهد از ۴.3 ميليون 
تن كاالي اساسي دپو شده كه باالترين ميزان به مانند 
گذشته در بندر امام خميني )ره( قرار دارد كه در حال 
حاضر به بيش از 3.۱ ميليون تن مي رس��د. از سويي 
از ح��دود يك ميليون تن كاالي اساس��ي موجود در 

 شناورها بيش از ۷۰۰ هزار تن در بندر امام خميني )ره(
 اس��ت كه مجموع موجودي اين بن��در به حدود 3.۸ 
ميليون تن مي رسد، بنابر اين از ۵.۲ ميليون تن كاالي 
موجود در بنادر بيش از ۷۰ درصد در بندر امام )ره( دپو 
شده است. دپوي حجم باالي كاالي اساسي در بندر 
امام خميني )ره( موجب شد اخيرا طي جلساتي كه بين 
معاونت اقتصادي دولت و دستگاه هاي مربوطه، موانع 
و مشكالت مربوط به اظهار، ترخيص و انتقال كاالهاي 
اساسي به ويژه در بندر امام خميني )ره( طي گزارشي 
به رييس جمهور اعالم و همراه با آن پيشنهادات مربوط 

به رفع اين موانع نيز ارايه شد.
اما در مورد موجودي ۴.3 ميليون تني كاالهاي اساسي 
در بنادر بعد از بندر امام خميني )ره( بيشترين ميزان 

در بندر شهيد رجايي با 3۸۹ هزار تن و بندر اميرآباد با 
3۵۲.۱ هزار تن قرار دارد. در س��اير بنادر ۱۰۱.۱ هزار 
تن، انزلي 6۱6 تن شهيد باهنر، 3۵.۱ هزار تن چابهار، 
۷۸۰ تن خرمشهر، ۷۰ تن بندر لنگه، ۲۰۸.۴ هزار تن 
بندر نوش��هر، ۹۰.۹ هزار تن فريدون كنار و 6۰۰۰ در 
بندر آس��تارا قرار دارد. بررسي موجودي ۴.۲ ميليون 
تني اقالم اساسي وارداتي تا هشتم ارديبهشت ماه از 
اين حكايت دارد كه باالترين ميزان كاالي دپو شده به 
ذرت با بيش از ۱.۷ ميليون تن اختصاص دارد. در ساير 
اقالم نيز جو ۷۴۸.۹ هزار تن، س��ويا 6۸۱.۲ هزار تن، 
گندم ۲۴6.۵ هزار تن، شكر ۲۱۰.۲ هزار تن، برنج 3۵.۵ 
هزار تن، روغن خام ۴۱۴.6 هزار تن، دانه هاي روغني 

۲۹3.6 هزار تن است.

در نشست فعاالن اقتصادي مطرح شد

انتقاد از ممنوعيت واردات به بهانه حمايت از توليد
اولين نشس��ت كميسيون تس��هيل تجارت و مديريت 
واردات اتاق ايران در س��ال جاري برگزار ش��د و فعاالن 
اقتصادي حاضر در نشست به بيان مهم ترين مشكالت 

خود پرداختند.
احصاي مشكالت واردكنندگان در سال ۱۴۰۰ و الزامات 
تحقق شعار سال، محور برگزاري نشست اخير كميسيون 
تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران بود.در همين 
زمينه، رايزني براي اصالح اليحه قانون مبارزه با قاچاق 
كاالو ارز، پيشنهادات اجرايي براي تعيين تكليف كاالهاي 
دپو شده در گمرك، بررسي پتانسيل هاي مناطق آزاد با 
حضور نماينده دايم كميسيون در مجلس، پيگيري و ارايه 
مش��كالت واردكنندگان به مراجع ذي ربط، تدوين ۵۰ 
گزارش در حوزه هاي مختلف، راهكارهاي اجرايي براي 
تجارت در زمان شيوع ويروس كرونا، بررسي تاثير قيمت 
نفت در تجارت ايران، چالش هاي مولدسازي دارايي هاي 
دولت و ...از جمله مهم ترين اقداماتي اس��ت كه در سال 
۹۹ از سوي كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات 

پيگيري شده است.
محمد جعفري، رييس كميس��يون تس��هيل تجارت 
و مديري��ت واردات اتاق ايران نيز توضي��ح داد: يكي از 
مهم ترين اقدامات كميسيون تسهيل تجارت و مديريت 
واردات اتاق ايران در سال ۹۹، پيگيري هريك از مشكالت 

 نامب��رده در قالب كميته ه��ا و كارگروه هاي تخصصي 
زير مجموعه بوده است كه در سال ۱۴۰۰ تالش مي كنيم 
تا تعداد هر يك از اين كميته ها و كارگروه هاي تخصصي 
افزايش يابد.بعد از ارايه گزارش اعضاي هيات رييس��ه 
كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران، 
واردكنندگان حاضر در اين نشست به بيان نقطه نظرات 
خود پرداختند و برخي از مهم ترين مشكالتي را كه در 

حال حاضر با آن مواجه هستند مطرح كردند.
انتقاد از نحوه تعيين نوس��انات ن��رخ ارز در قراردادهاي 
تج��اري يكي از مهم تري��ن موضوعاتي بود ك��ه در اين 
نشست مطرح و فعاالن بخش خصوصي خواستار بررسي 
و پيگيري اين موضوع از سوي كميسيون واردات شدند.

انتقاد از تداوم محدوديت واردات در سال جديد به بهانه 
حمايت از توليد داخل از ديگر موضوعاتي بود كه در اين 
نشس��ت مطرح و در همين زمينه محمدرضا فاروقي، 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون مديريت واردات اتاق 
ايران مطرح كرد: بر كسي پوشيده نيست كه حمايت از 
توليد وظيفه شرعي و قانوني هر فعال اقتصادي است. اما 
متاسفانه به همين بهانه شاهد بي ثباتي در سطوح مختلف 
و دستورالعمل هاي اجرايي وزارت صنعت هستيم. فاروقي 
خاطرنشان كرد: يكي از مهم ترين مشكالتي كه به نظر من 
به معناي واقعي كلمه اجحاف در حق بخش خصوصي 

است، اخذ مابه التفاوت نرخ ارزي است كه به بهانه تطويل 
در ارايه اس��ناد حمل و اسناد ترخيص به واردكنندگان 

مطالبه مي شود.
او همچنين توضيحاتي در رابطه با قانون اصالح تعرفه 
گمرك��ي داد و در همين رابطه اقدامات كميس��يون 
تسهيل تجارت و مديريت واردات را تشريح كرد.انتقاد 
از مبنا قرار دادن نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني به عنوان مبناي 
محاس��به تعرفه هاي گمركي از ديگر موضوعاتي بود 
كه او در اين نشس��ت مطرح كرد كه منجر به افزايش 
نهايي قيمت كاالها خواهد شد.نايب رييس كميسيون 
مديريت واردات اتاق ايران با اش��اره به ماده ۱6 قانون 
حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و 
حمايت از كاالي ايراني مبني بر اينكه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف اس��ت ثبت سفارش كاالهاي 
مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني 
را كه با كيفيت مناس��ب و به ميزان كافي توليد شده 
باشد تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
ايران ممنوع كرده يا براساس ماده )۲۲( قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور از موانع تعرفه اي و فني 
جهت مديريت واردات استفاده كند، پيشنهاد داد تا اين 

موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح شود.

 پيام تبريك مديرعامل 
شركت برق منطقه اي مازندران و 

گلستان به مناسبت روز كارگر
مديرعامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان با 
صدور پيامي، فرا رسيدن روزكارگر را به جامعه كارگري 
اين شركت تبريك گفت. بخشي از  متن پيام مهندس 
حس��ين افضلي بدين شرح اس��ت:  يازدهمين روز از 
ارديبهشت ماه در تقويم ملي كش��ور عزيزمان ايران 
اس��المي و اولين روز از ماه مي در تقويم ميالدي »روز 
كارگر« ناميده شده است. كار و تالشي كه طبق احاديث 
و روايات، به عنوان عملي دنيوي و اخروي پاداش و ثواب 
بسيار دارد و حتي كارگر همچون جهادكننده در راه 
خدا دانسته شده است.  در سخن گوهربار امام معصوم 
امام صادق)ع( هم در اين باره آمده اس��ت: »كسي كه 
براي تأمين معاش و مايحتاج زندگي خانواده اش تالش 
كند، مانند رزمنده اي است كه در راه خدا مي جنگد« 
و بسياري ديگر از اين سخنان ارزشمند و ماندگار كه 

درباره ارزش كار و كارگر گفته شده است.

كشف و ضبط بيش از 3350 دستگاه  
ماينر غيرمجاز در يك سال گذشته

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران گفت: 
به كارگيري غيرمجاز دس��تگاه هاي ماينر با استفاده 
غيرقانوني انرژي براي استخراج رمزارز ظرف يك سال 
اخير خساراتي را به ش��بكه هاي توزيع برق وارد كرده 
است. دكتر فرامرز سپري ادامه داد: طي يك سال اخير 
33۵۰ دستگاه ماينر غيرمجاز از ۸۱ مركز غيرقانوني 
اس��تخراج رمزارز توس��ط همكاران و مسووالن تست 
و بازرسي اس��تان ومامورهاي توزيع برق با هماهنگي 
مسووالن قضايي و با همكاري ماموران انتظامي در نقاط 
مختلف مازندران كش��ف و ضبط ش��ده است. مطابق 
دستورالعمل ارس��الي از توانير با كليه اين مشتركين 
برخورد و مبلغي مع��ادل 6۸ ميليارد ريال بهاي انرژي 
بابت جريمه اين دس��ته از مشركين صادر شده است. 
سپري افزود: پارسال با وجود تمامي مشكالت نزديك به 
۱۹ هزار كنتور معيوب در اين شركت تعويض شده است 
و ميزان انرژي معادل ۱۵ ميليون كيلووات ساعت از اين 
محل به مجموع فروش انرژي شركت اضافه شده است. 
به منظور مديريت دارايي و استفاده بهينه از سرمايه هاي 
شركت و كاهش هزينه ها قراردادي با يكي از شركت هاي 
كنتورسازي منعقد تا قريب به ۲۰ هزار كنتور معيوبي كه 
تعويض شده بودند تعمير تا مجدداً به چرخه استفاده 
شركت توزيع وارد شوند. وي گفت: به منظور مقابله با 
پديده شوم برق هاي غيرمجاز و با استفاده از روش هاي 
مختلف كنترل مصارف مشتركين تعداد 3۵۰۰ مشترك 
داراي تخلف در استفاده از انرژي برق شناسايي و مطابق 
دستورالعمل هاي موجود با آنها برخورد صورت گرفته 
است كه از اين محل نيز نزديك به ۲۱ ميليون كيلووات 

ساعت انرژي به ميزان فروش شركت اضافه گرديد.
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خبرروز

آينا يعقوبي در آستانه 40 سالگي درگذشت
آينا قطبي يعقوبي، دانش آموخته جوان تئاتر كه هرگز زندگي فرصت اجراي نمايش��ي را به او نداد، درگذشت. آينا قطبي يعقوبي 
دانش آموخته تئاتر بود كه گرچه فرصتي براي اجراي نمايش نيافت ولي در حوزه نقد بسيار فعال و به عنوان منتقد در جامعه تئاتري 
شناخته شده بود.او كه در زمينه نمايشنامه نويسي و كارگرداني ايده هاي بسيار داشت، قرار بود سال 98 نمايشي را با عنوان »سوختيم، 
سوختيد، سوختند« در بخش ديگرگونه هاي اجرايي جشنواره تئاتر فجر اجرا كند.به گفته فرزانه ابراهيم زاده، ديگر روزنامه نگار و 
منتقد تئاتر كه از دوستان نزديك آينا قطبي يعقوبي بوده است، او مدتي دچار بيماري سرطان بود و بعد از سال ها مبارزه، سرانجام 

روز جمعه 10 ارديبهشت ماه در سن 40 سالگي درگذشت.

جامعه خبر

احكام جديد بازنشستگان 
صادر شد

رييس كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي از 
صدور احكام جديد بازنشستگان براي جلب رضايت و 
ارتقاي حقوق تمامي گروه اي مستمري بگيران خبر 
داد. علي اصغر بيات اظهار داش��ت: متناسب سازي 
حقوق بازنشس��تگان از مطالبات و خواس��ته هاي 
چندين س��اله آنان است كه در سال گذشته محقق 
شد و در ابتداي سال جاري نيز مرحله دوم و تكميلي 
آن به خوبي اجرا ش��د. او افزود: براي اقشار گوناگون 
بازنشستگان مثل بازنشس��تگان مشاغل سخت و 
زيان آور، بازنشستگاني كه در سال هاي اخير بازنشسته 
ش��ده اند و همچنين بازنشس��تگاني كه در سنوات 
و دهه هاي گذش��ته به بازنشس��تگي رسيده اند، به 
صورت جداگانه و تخصصي بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و در نهايت با همكاري و مس��اعدت مديريت 
و تيم كارشناسي سازمان تأمين اجتماعي بهترين 
تصميم ممكن براي جل��ب رضايت و ارتقاي حقوق 
تمامي گروه هاي مس��تمري بگيران اتخاذ شد.علي 
دهقان كيا، رييس كانون بازنشس��تگان تهران نيز 
اجراي مرحله دوم متناسب س��ازي ك��ه در احكام 
بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اعمال شد را 
نويدي خوش براي تمامي بازنشستگان عنوان كرد و 
گفت: با تالش و هماهنگي خوب اعضاي كانون عالي 
بازنشستگان و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و 
تيمشان، اتفاقي كه در افزايش حقوق فروردين ماه 
بازنشستگان افتاد و نگراني هايي را ايجاد كرد، مرتفع 
شد و با افزايشي كه در احكام جديد اعمال شد، خبر 
خوشي براي بازنشستگان س��اير سطوح به ارمغان 
آورد.او ادام��ه داد: چنانچه اي��ن ۵0درصد افزايش 
لحاظ نمي شد، بازنشستگان سال هاي 99 و ماقبل 
آن، در متناسب س��ازي مرحله دوم س��هم چنداني 
نمي داشتند. دهقان كيا با بيان اينكه با اين افزايش، 
نظر اعضاي كانون عالي بازنشس��تگان تامين شد، 
گفت: اين اتفاق نتيجه حدود 40 س��ال گذشته بود 
كه باعث نگراني و دغدغه بازنشستگان سازمان تامين 
اجتماعي شده بود كه توانستيم با اين ميزان افزايش، 
حداقل بگيران از شاغلين كمتر نباشند و ساير سطوح 
نيز، كمتر از ۵0درصد افزايش نداشته باشند. مرحله اول 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در 
مرداد سال 99 اجرايي و حقوق ماهانه مستمري بگيران 
اين سازمان از 400 تا 800 هزار تومان افزايش يافت. 
مرحله دوم اين متناسب سازي نيز در پرداخت حقوق 
فروردين ماه اين جمعيت لحاظ خواهد شد.به گفته 
مصطفي ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، 
براساس اين متناسب سازي، بازنشستگان با ٣٠ سال 
سابقه از فروردين ١4٠٠، 4 ميليون و ۲00 تا 4ميليون 
و ۳00 هزار تومان دريافت مي كنند. بازنشستگان با 
بيش از ٣٠ سال سابقه نيز باتوجه به سنوات بيش از اين 
مبلغ و بازنشستگان كمتر از ٣٠ سال سابقه هم كمتر از 
اين ميزان را )باتوجه به سنوات( دريافت خواهند كرد.

۳۳۲  فوتي جديد كرونا   در كشور 
بنابر اع��الم وزارت بهداش��ت، ۳۳۲ 
بيمار كوويد-19 در كش��ور به دليل 
اي��ن بيماري ج��ان خود را از دس��ت 
دادند. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون 
889 ه��زار و 9۵ نفر ُدز اول واكس��ن 
كرونا و ۲11 هزار و 8۲۲ نفر نيز ُدز دوم 
را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 

تزريق شده در كشور به يك ميليون و 100 هزار و 
91۷ ُدز رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، 1۷ هزار و 80 بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۳90 
نفر از آنها بستري شدند.مجموع بيماران كوويد19 

در كش��ور به دو ميليون و ۵1۶ هزار و 
1۵۷ نفر رسيد.خوش��بختانه تاكنون 
يك ميلي��ون و 9۷1 ه��زار و ۶4 نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها 
ترخيص ش��ده اند.۵هزار و 4۲1 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد19 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تاكنون 1۵ ميليون 
و 9۶1 هزار و 1۷8 آزمايش تشخيص كوويد19 در 
كشور انجام شده اس��ت.در حال حاضر 198 شهر 
كش��ور در وضعيت قرمز، 1۵۷ ش��هر در وضعيت 
نارنج��ي، 84 ش��هر در وضعيت زرد و 9 ش��هر در 

وضعيت آبي قرار دارند.

تشكيل كميته مشترك اينترپل و يگان حفاظت محيط زيست 
فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت 
محيط زيست از تش��كيل كميته اي 
مش��ترك و ب��ه پيش��نهاد پلي��س 
بين الملل خبر داد. سرهنگ جمشيد 
محبت خاني گف��ت: اين كميته براي 
كاهش ميزان قاچ��اق حيات وحش 
در ايران تشكيل مي ش��ود. او با اشاره 
به ميزان ب��االي قاچاق حيات وحش 

در ايران تصريح كرد: رتبه ايران در جهان در حوزه 
قاچاق حيات وحش، رتبه خوبي نيست؛ به همين 
دليل با رييس پليس بين الملل كشور، سردار شيرزاد 
صحبت كردم و تصميم داريم امسال در اولين فرصت 
ممكن با درخواس��ت و پيشنهاد پليس بين الملل 
و به دبيري يگان حفاظت سازمان محيط زيست، 
كميته اي در اين زمينه تشكيل شود. محبت خاني 
با اشاره به حضور همزمان پليس بين الملل و سازمان 

محيط زيس��ت در اي��ن كميته گفت: 
سازمان هايي كه در اين حوزه نقش دارند 
و مي توانند موثر باشند نيز در اين كميته 
عضو مي شوند تا بتوانيم موضوع را دنبال 
كنيم.فرمانده يگان حفاظت س��ازمان 
حفاظت محيط زيست با ابراز اميدواري 
نسبت به اينكه رتبه كش��ور در حوزه 
قاچاق حيات وحش به رده هاي پايين تر 
تقليل داده شود و در اين بخش نيز ايران در بين ساير 
ممالك جهان سرافراز باشد، اظهار داشت: قاچاق 
حيات وحش براي پليس بين الملل نيز دغدغه است 
و به طور قطع پليس اينترپل دستگاه هاي درگير را 
به ما اعالم مي كند و به زودي پس از موافقت رييس 
سازمان محيط زيس��ت، اقدامات الزم را در زمينه 
تشكيل كميته مذكور و تالش براي كاهش قاچاق 

حيات وحش را انجام مي دهيم.

۱۵۰ شهرستان  فاقد پزشكي  قانوني  هستند
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور 
با اش��اره به نوع مراجعات و خدمات 
خاص اين سازمان، انتخاب سازمان 
پزشكي قانوني كش��ور براي كمك 
و حمايت از س��وي خيرين را نشانه 
هوش��مندي و درك آنان از اهميت 
كار پزش��كي قانوني دانست.عباس 
مس��جدي گفت: مراجعين پزشكي 

قانون��ي عمدتا اف��رادي دردمند و آس��يب ديده 
هستند كه فراهم بودن فضاي مناسب و استاندارد 
مي تواند زمينه ارايه خدمت بهتر با حفظ آرامش 
را براي آنان فراهم كند. رييس سازمان پزشكي 
قانوني كشور در ادامه با اشاره به وضعيت فضاهاي 
عمراني و س��اختمان هاي فعال پزشكي قانوني 
در كش��ور گفت: هم اكنون ۳8۵ مركز پزش��كي 
قانوني در كش��ور به مردم ارايه خدمت مي كنند 

اين درحالي است كه 1۵0 شهرستان 
با وجود داش��تن مرك��ز قضايي فاقد 
پزشكي قانوني هستند. او خاطرنشان 
كرد: با وجود تالش هاي بسيار سازمان 
هنوز موفق ب��ه راه ان��دازي مركز در 
اين شهرستان ها نش��ده و اهالي اين 
شهرها ناچارند براي دريافت خدمات 
پزشكي قانوني حداقل 80 كيلومتر تا 
رسيدن به اولين مركز پزشكي قانوني طي كنند.

مس��جدي تصريح كرد: پزش��كان و كارشناسان 
خدوم س��ازمان در راس��تاي اج��راي عدالت و 
صدور رأي عادالنه قضات در پرونده ها اظهارنظر 
مي كنند كه تعداد پرونده هاي ارجاعي س��ازمان 
در طول س��ال به حدود ۲.۵ ميلي��ون پرونده در 
بخش هاي معاينات، آزمايش��گاه، كميس��يون، 

تشريح و.... مي رسد.

نس�رينهزارهمقدم| در روز جهاني 
كارگر امسال، زندگي براي كارگران ايران 
سخت تر از هميشه شده است. اگر پيش 
از اين مي توانستند صورت خود را با سيلي سرخ كنند 
و هرطور كه شده هزينه هاي يك زندگي بسيار ساده را 
تامين نمايند، امروز ديگر »ادامه حيات« بدون حمايت 
دولت و فرادستان به هيچ نحوي از انحا ميسر نيست. 
روز جهاني كارگر امس��ال در شرايطي فرا مي رسد كه 
كارگران در سراسر جهان دغدغه تازه اي دارند: ويروس 
منحوس كرونا كه ميليون ها نف��ر از مزدبگيران را در 
سراسر جهان از كار بيكار كرده است. سال گذشته در 
اوج اين بحران، سازمان بين المللي كار )ILO( اعالم 
كرد در بحران اخير حداقل 19۵ ميليون كارگر تمام 
وقت در جهان بيكار مي شوند. سازمان بين المللي كار 
تبعات ركود اقتصادي ناشي از همه گير شدن ويروس 
كرونا را بيش از بحران اقتصادي سال 9-۲008 ارزيابي 
و برآورد كرده كه طبقه متوس��ط جهان يعني معادل 
100 ميليون نيروي كار ماهر، بيش��ترين آسيب را از 
بيكاري گسترده در جهان متحمل شوند. اين گزارش 
مي افزايد كه نيروي كار ش��اغل در بخش مس��كن و 
هتل��داري، رس��توران داري، خرده فروش��ي، توليد و 
فعاليت هاي اداري و تجاري بيش از ساير بخش ها در 
معرض بيكاري قرار خواهند داش��ت و تنها در امريكا 
4۳.۲ درصد نيروي كار فعال در اين بخش هاي پرخطر 
ش��اغل هس��تند. اين نرخ در اروپا و آس��ياي مركزي 
4۲.1 درصد و در س��طح جهاني ۳۷.۵ درصد اس��ت. 
پس بيكاري كرونا مختص يك كش��ور يا يك ناحيه 
خاص از جهان نيست اما ميزان حمايت هاي دولت ها 
مي تواند كشورها را از هم متمايز سازد. در مناطقي از 
جهان كه نظام تامين اجتماعي يكپارچه و قوي دارند 
در مواقع بحران اين نظام ساخت يافته به داد گروه هاي 
كم درآمدي مي آيد كه راه امرار معاش خود را از دست 
داده اند اما هركجا تامين اجتماعي قوي برقرار نباشد و 
همچنين اين نظام، فراگير، يكپارچه و گسترده نباشد، 
هم گروه هاي بسياري از چتر حمايت خارج مي شوند و 
هم حمايت هايي كه از گروه هاي قليل صورت مي گيرد 

به هيچ وجه كافي و رضايت بخش نيست.

    نظام تامين اجتماع�ي غيرفراگير و بيكاري 
بدون  حمايت!

قوي بودن تامين اجتماعي به برخورداري از منابع مالي 
كافي و قابل اطمينان برمي گردد كه اين منابع مي تواند 
صرف حمايت از كارگران و كم درآمدهاي بيكار شود به 
گونه اي كه اين گروه ها بتوانند حداقل هاي مورد نياز براي 
زندگي روزمره خود را تامين كنند. به عبارت ساده الاقل 
بتوانند پول س��رپناه و اجاره خانه بدهند و از بي غذايي و 
كمبود امكانات تلف نشوند. در ايران قدرت ساختار تامين 
اجتماعي تا اين اندازه نيست. به همين علت است كه سال 
گذشته و امسال صف هاي طويل تقاضا براي برخورداري 
از بيمه بيكاري داشتيم و در نهايت نيز آنهايي كه موفق 
به برخورداري از »بيمه بيكاري كرونا« مي ش��وند مبلغ 
ماهانه اي كه دريافت مي كنند كافي نيست و نمي تواند 
نيازهاي ضروري خان��وار را تامين كن��د. طبق آخرين 
اطالعات دريافتي، افراد بسياري تا آخرين ماه سال قبل 
موفق به دريافت بيمه بيكاري كرونا نشدند. گروه هايي نيز 
بعد از بيكاري و از دست دادن فرصت امرار معاش، مدت ها 
در صف ايس��تادند بدون اينكه هيچ راه��ي براي تامين 
هزينه هاي زندگي داشته باشند. طبق آخرين آمار اعالم 
شده توسط محمد شريعتمداري )وزير كار(، در سال قبل 
۶۷0 هزار نفر بيمه بيكاري دريافت كردند. وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اشاره به شيوع بيماري كرونا در كشور 
گفت: تثبيت اشتغال از جمله سياس��ت هاي دولت در 
دوران همه گيري بيماري كرونا بود و در اين ايام 800هزار 
نفر افراد بيكار در سامانه هاي طراحي شده براي دريافت 
بيمه بيكاري ثبت نام كردند و ۶۷0هزار نفر در اين ايام بيمه 

بيكاري دريافت كردند و 490هزار نفر به كار بازگشتند.

  بيش از دو ميليون كارگر محروم از بيمه 
مشكل بعدي غيرفراگير بودن نظام تامين اجتماعي است. 
بنا بر آمارهاي رسمي، بيش از دو ميليون كارگر كه عمومًا 
كم توان و متعلق به اليه هاي پايين اجتماعي و بعضا زنان 
سرپرست خانوار هس��تند، در بخش غيررسمي اقتصاد 
و بدون برخ��ورداري از بيمه كار مي كنند. بيمه بيكاري 
و حمايت هاي اجتماعي به هي��چ عنوان اين گروه تعلق 
نمي گيرد و حتي اگر بحران مهيبي مثل بحران اخير كرونا 

پيش آمد كند بازهم قرار نيست نظام تامين اجتماعي از 
آنها حمايت به عمل بياورد. براي حمايت از همه گروه ها 
با اولويت آنها كه نيازمندترند، نياز به پايگاه هاي اطالعاتي 
قوي و به روز، بودجه مناسب و كافي كه براي اين كار كنار 
گذاشته شود و البته يك ساختار تامين اجتماعي فراگير 
داريم. وقتي اينها را نداريم بيكارشدگاِن بدون بيمه كاماًل به 
حال خود و به امان خدا رها مي شوند. حميد؛ كارگر يك انبار 
پوشاك در تهران است. او يكي از صدها كارگري است كه 
به دليل كسادي بازار از كار تعديل شده و هيچ منبع درآمد 
ديگري ندارد. او كه ۶ سال تمام بدون بيمه كار كرده است، 
مي گويد: هيچ اميدي به بيمه بيكاري ندارم. هيچ كس از من 
حمايت نمي كند؛ من كه كه شش سال زحمت كشيدم و بار 
بر دوش گذاشتم و در انبار پوشاك شبانه روزي جان كندم. 
آيا اين عدالت اس��ت؟ امثال حميد در روز جهاني كارگر 
امسال زيادند؛ بيشتر از هميشه و بيشتر از سال هاي قبل. 
بنابراين يكي از مهم ترين مطالبات طبقه كارگر، همين 
گستردگي نظام تامين اجتماعي است تا با بروز بحران هاي 

گوناگون، ميليون ها كارگر به حال خود رها نشوند.

  مشكل فقط 
محدود به كارگران غيررسمي نيست

به گفته حسين حبيبي )عضو هيات مديره كانون عالي 
شوراهاي اسالمي كار كش��ور( مشكل فقط محدود به 
كارگران غيررسمي نيس��ت: »اگر دادنامه 1۷9 ديوان 
عدالت باطل ش��ود و در كارهاي مس��تمر، قرارداد دائم 
منعقد ش��ود آن زمان ديگر كارفرماي��ان نمي توانند به 
همين سادگي تا ركود و اختالل پيش مي آيد، كارگران 
را با سال ها سابقه بيكار كنند. امروز كارگران بيمه شده 
نيز چون قرارداد موقت دارند وضعيت مناسبي ندارند لذا 
مهم ترين مطالبه كارگران در روز جهاني كارگر امسال، 
احياي امنيت ش��غلي از دس��ت رفته و تضمين آينده 
مطمئن است؛ اگر اين مشكل حل شود بسياري از مسائل 

و مشكالت ديگر خود به خود حل خواهد شد.«

     دستمزد كم و درمان و آموزش پولي!
بحث دستمزد نيز هميشه بحثي جدي و چالشي است. 
نمودارهاي تورمي همچنان صعودي اس��ت )رجوع به 

داده هاي تورمي رسمي فروردين ماه اين ادعا را به اثبات 
مي رساند( و دس��تمزد فعلي حتي نيمي از هزينه هاي 
زندگي را جبران نمي كند؛ بنابراين وقتي بحراني مانند كرونا 
پيش مي آيد ناتواني معيشتي نسبت به هميشه برجسته تر 
مي شود. نمونه آن نيز كارگراني هستند كه در طول يك 
سال و چند ماه گذشته نتوانستند براي فرزندان محصل 
خود گوشي هوشمند و وسايل آموزش مجازي تهيه كنند.
پايين بودن دس��تمزد وقتي همه هزينه ها س��ر به فلك 
مي كشد يك معضل غيرقابل حل است. نه تنها هزينه هاي 
آموزش در بحران كرونا افزايش يافت بلكه درمان نيز تبديل 
به معضلي الينحل ش��د. امروز كه تمام بيمارستان هاي 
دولتي كشور تقريبا در آستانه تكميل ظرفيت هستند، 
كارگران هيچ گريزي ندارند كه در صورت ابتال به كرونا، اول 
سراغ بيمارستانهاي تامين اجتماعي بروند و اگر آنجا هم 
ظرفيت نبود بروند در بخش خصوصي و چندين ميليون 
تومان بپردازند تا مراحل درمان را پش��ت س��ر بگذارند. 
بنابراين در اين برهه خاص زماني، ارايه خدمات درماني 
رايگان به كارگران و بازنشستگان كه هم در قانون اساسي 
و هم در قانون الزام تامين اجتماعي به صراحت الزام شده، 

يك مطالبه اساسي ديگر است.

   درمان رايگان بايد براي كارگران فراهم شود
به گفته آيت اسدي )عضو كارگري شوراي عالي كار( 
»در روز جهاني كارگر امسال بايد از دولت با تمام توان 
و قدرت خود بخواهيم كه درمان رايگان را در دس��تور 
كار قرار دهد الاقل درمان كرونا را در تمام بخش هاي 
درماني كشور براي كارگران و مزدبگيران رايگان كند 
تا شاهد اينهمه ناتواني و اس��تيصال نباشيم؛ ناتواني 
كارگراني كه در صورت ابتالي خانواده به كرونا، به بخش 
خصوصي مراجعه مي كنند و وقتي مي بينند هزينه ها 
چقدر باالس��ت با تنگي نفس و خطر م��رگ به خانه 
بازمي گردند يا براي تامين صورت حساب بيمارستان به 
هزاران در بسته مي زنند!« سعادتي بازنشسته كارگري 
مشهد نيز در اين رابطه مي گويد: كارگر و بازنشسته اي 
كه در زمان اش��تغال 9 درصد حق بيمه خود را براي 
درمان پرداخته چرا بايد امروز كه به درمان رايگان نياز 
دارد از آن بي بهره باش��د؟ كارگران سال ها پول بابت 
درمان مي دهند كه يك روز مثل امروز از آن استفاده 
كنند. اگر تامين اجتماعي ظرفيت ندارد دولت به ميدان 
بيايد و با رايگان كردن درمان كرونا در تمام بخش ها، به 

كارگران و بازنشستگان كم درآمد كمك كند.

      زندگي دشوارتر از هميشه!
همه اين دغدغه ها حاكي از اين است كه در روز جهاني 
كارگر امسال با معادالت بغرنج تر و پيچيده تري نسبت 
به هميش��ه روبرو هس��تيم؛ از يك طرف گروه هاي 
بي ش��ماري از كارگران رسمي و غيررسمي به دليل 
ركود و تعطيلي كرونا بيكار مي شوند و بسياري از آنها 
به دليل ضعف هاي نظام تامين اجتماعي، فاقد يك 
چتر حمايتي حداقلي هس��تند و بنابراين بدون يك 
ريال درآمد به امان خدا رها مي ش��وند از سوي ديگر 
آنهايي كه خوش شانس تر هستند و هنوز شغل خود 
را از دست نداده اند، نمي توانند با دستمزد حداكثر 4 
ميليون توماني، هزينه هاي خوراكي )كه هر روز با تورم 
جديد روبروست(، آموزش مجازي و درمان را تامين 
كنند. با اين حس��اب، در روز جهاني كارگر امس��ال، 
زندگي براي كارگران ايران سخت تر از هميشه شده 
است. اگر پيش از اين مي توانستند صورت خود را با 
سيلي سرخ كنند و هر طور كه شده هزينه هاي يك 
زندگي بسيار ساده را تامين نمايند، امروز ديگر »ادامه 
حيات« بدون حمايت دولت و فرادستان به هيچ نحوي 

از انحا ميسر نيست!

گزارش

بررسي  وضعيت  كارگران  در  روز  جهاني كارگر 

گرفتار كرونا، اخراج  و بيكاري

رويداد

زماني اعتياد هم از آن دسته مسائل مربوط به مردان بود 
و كمتر زني را پيدا مي كردي كه به دام مواد مخدر افتاده 
باشد. اما حاال به مدد مواد مخدر صنعتي شمار زناني كه به 
جمع معتادان اضافه مي شوند روز به روز در حال افزايش 
است.  مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر در نشست خبري كه صورت مجازي برگزار 
شد، در اين باره گفت: آمار شيوع اعتياد در مردان بيشتر 
است و سهم زنان از جامعه آماري معتادان، 1۵۶ هزار نفر 
است كه معادل ۶ درصد كل معتادان و ۶ دهم درصد كل 
جمعيت كشور است اما متاسفانه سرعت رشد اعتياد در 
زنان رو به افزايش اس��ت ضمن اينكه رشد مصرف مواد 
صنعتي به عنوان درمان الغري در ميان زنان نگران كننده 
است. رضا تويسركان منش افزود: در ميان اين قشر، زنان 
بي خانمان و متجاهري هستندكه براي اين گروه خاص، 
توسعه مراكز درمان و نگهداري زنان صورت گرفته است. 
چنانچه در سال گذش��ته پنج مركز نگهداري ويژه زنان 
در تهران، سيستان و بلوچستان، مشهد، تبريز و اصفهان 
اختصاص يافت. مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با يادآوري اينكه آسيب هايي كه متوجه زنان است بيش از 
مردان است و انگ اجتماعي باالتري دارند و براي دسترسي 
به مواد مجبور به تن دادن به آسيب هاي اجتماعي هستند، 
تصريح كرد: به همين دليل زن��ان در اولويت كارها قرار 
گرفتند و براي گروه زنان معتادي كه متجاهر نيستند بنا 
داريم خدمات درمان و كاهش آسيب اقشار آسيب پذير به 
خصوص بانوان را در مراكز خدمات درماني دنبال كنيم. او 
با بيان اينكه فاصله شروع مصرف تا تزريق مواد و همچنين 
اقدام داوطبانه اين زنان براي ترك كمتر است، ادامه داد: ۶ 
هزار مركز جامع سالمت و بيش از 1۷ هزار خانه بهداشت 
در كشور وجود دارد كه با هماهنگي هاي صورت گرفته با 
معاونت هاي وزارت بهداشت قصد داريم دسترسي اين 
افراد به درمان هاي خدمات درماني س��وءمصرف مواد را 
توسعه دهيم. اكنون اين كار در سيستان و بلوچستان به 

عنوان پايلوت شروع شده است.

  معتادان آسيب پذيري بيش�تري در برابر 
كرونا دارند

تويسركان منش با تاكيد بر اينكه وظيفه نگهداري 
و درمان معت��ادان بر عهده دولت اس��ت و معتادان 
متجاهر در مراكز نگهدار كمپ اعتياد در حال سپري 
كردن مجازات جايگزين حبس هستند، خاطرنشان 
كرد: معتادان به دليل مصرف مواد مخدر دچار ضعف 
سيستم ايمني هس��تند در حالي كه مهم ترين سد 
دفاعي در برابر كرونا سيستم ايمني بدن است پس 
اين افراد آسيب پذيري بيش��تري در برابر ويروس 
كرونا دارن��د. او افزود: به همين دليل اين افراد طبق 
پروتكل هاي ملي واكسن كرونا پس از كادر درمان، 
قرار مي گيرند و به نوعي در اولويت دريافت واكسن 
هس��تند. ضمن اينكه نرخ جمع آوري معتادان در 
مراكز ترك در سال 99، بالغ بر ۵8 هزار نفر هستند 

پس سهيمه بااليي از واكسن نخواهند داشت.

  اغل�ب داروه�اي گياه�ي ت�رك اعتياد 
غيرعلمي   هستند

مديركل درمان س��تاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
داروه��اي گياهي درمان ترك اعتياد متذكر ش��د: 
اغلب داروهاي گياهي كه در مراكز غيرمجاز تحت 
عنوان داروي ترك توزيع مي شود، غير علمي و داراي 
تركيبات مضر هستند. خوشبختانه ستاد با همكاري 
معاونت علمي فناوري رياست جمهوري موفق شد 
داروهايي توليد كند كه در درمان و كاهش وابستگي 
و آس��يب، اثر بخش��ي بيشتري نش��ان داده است.

تويسركان منش يادآور شد: براي درمان اعتياد يك 
روش منحصر به فرد براي همه نداريم و درمان ها بايد 
همراه با مددكار و حمايت هاي اجتماعي تحت نظر 
پزشك متخصص صورت گيرد زيرا اعتياد بيماري 
پيچيده اي اس��ت كه درمان ه��اي آن هم ويژگي و 
پيچيدگي خاص خود را دارد. وي با بيان اينكه هدف 

نهايي درمان اعتياد عدم وابس��تگي به مواد و پاكي 
اس��ت، افزود: با مصرف مواد مخ��در، تغييراتي در 
فيزيولوژي بدن به وجود مي آيد كه خاصيت تكرار 
كردن مصرف مي دهد به همين دليل دستيابي به 
هدف نهايي در كوتاه مدت اماكن پذير نيست بلكه 
فقط يكس��ري عوارض و مشكالت اعتياد را كاهش 
مي دهد. تالش داريم با داروهاي خاص سم زدايي و 
كاهش عالئم جسماني و وابستگي روحي را در افراد 
ايجاد كنيم تا رفتارهاي خطرناك و آس��يب رسان 

نداشته باشند و مشكالت كنترل شود.

  اختصاص ۷۵ ميليارد تومان به بيمه معتادان 
در سال ۱400

مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر درباره بيمه سالمت معتادان هم يادآور شد: 
مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت مكلف است كه 
براي همه معتادان، اعتبارات بيمه را در نظر بگيرد كه 
اين امر از سال 9۲ شروع شد. او ادامه داد: ۵0 ميليارد 
تومان اعتبارات بيمه معتادان در سال 99 اختصاص 
يافت كه ب��ا هماهنگي هاي بين س��ازماني و فعاليت 
منسجم موفق شديم عمده اعتبارات را جذب كنيم. 
همچنين در جلسات متعدد كميته درمان ابالغ كرديم 
كه همه مراكز كاهش آسيب بايد با بيمه سالمت قرارداد 
داشته باشند. تويسركان منش از تخصيص اعتبار ۷۵ 
ميليارد توماني به بيمه معتادان در سال 1400 خبر داد 
و تاكيد كرد: بيمه راهكار مناسبي براي تامين هزينه 
درمان و كاهش آسيب است و به نوعي دلگرمي است 
براي مددجو كه تا با فراغ بال به درمان ترك و زخم هاي 
باز بپردازد. يكي از اس��تراتژي هاي ستاد اين است كه 
همه معتادان تحت پوشش بيمه قرار گيرند و خدمات 
بيمه اي دريافت كنند. اميداوريم كه با اين پوشش در 
سال هاي آينده شاهد رشد چشمگيرتر اعتبارات درمان 

و كاهش آسيب اعتياد باشيم.

رشد مصرف  مواد مخدر صنعتي در زنان نگران كننده  است
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