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«تعادل» مشكالت بازارسرمايه را بررسي ميكند

تكراراشتباهات در بورس
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گامهاي لرزان كارگران
و سرعت رشد تورم
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«تعادل» از محور آخرين دور مذاكرات در گرندهتل وين گزارش ميدهد

ليست تحريم شدهها

   عراقچي :موافقت شده اكثر افراد  تحريم شده
از فهرست تحريمها خارج شوند
   اوليانوف :هدف به نتيجه رسيدن
مذاكرات احياي برجام طي سه هفته آينده است

صفحه8

يادداشت2-

مشكلصنعتخودروكجاست؟

مشكل صنعت خودروسازي
كش��ور در حال حاضر مساله
چندان پيچيدهاي نيست؛ اگر
مشكلقيمتگذاريدستوري
خودرو حل ش��ود؛ بسياري از
مس��ائلي كه اين صنعت با آن
محمدرضانجفيمنش درگير است ،خود به خود حل
خواهد شد .اين در حالي است
كهبهدليلسياستگذاريهاياشتباهودخالتدولتدر
اينصنعت،شاهدافتتوليددرخودرووافزايشقيمتها
در بازار هس��تيم .دولت به جاي اينكه ميلياردها تومان با
پيشفروش خودرو رانت در بازار خودرو ،توزيع كند ،بايد
اجازهآزادسازيقيمتهارابدهد،چراكهآثاراينسياست
يعنيقيمتگذاريدستوري،زيانانباشتهخودروسازانو
بدهكاركردنآنهاست.بهطوريكهخودروسازها،يكونيم
برابرزيانخوديعنيحدود 40هزارميلياردتومانبهشبكه
تامين و قطعهسازان بدهكار هستند .مادامي كه قيمت
يرس��د،
كارخانه با بازار آزاد به ۱۰۰ميليون تومان هم م 
معلوم است كه مشتريان بيشتر براي كسب سود ناشي
از فروش خودرو اقدام به ثبتنام و خريد خودرو ميكنند.
تقاضاييكهواقعياستوتنهابرايكسبسودناشيازاين
تفاوتقيمتشكلگرفتهاست.بنابراينبزرگترينمانعدر
صنعتخودروكشور،همينمسالهقيمتگذاريدستوري
ادامه در صفحه2
است.

يادداشت4-

سرخپوشيادامهداربازارسرمايه
يكيازمهمترينموضوعاتيكه
اين روزها بازار درگير آن است
مس��اله نرخ بهره بانكي است.
متاسفانهسالگذشتهنرخبهره
بانكها بهشدت باال رفت و اين
نرخبهرهباالهمچنانادامهدارد.
همايوندارابي دولت درگير بيسياستيهاي
عجيبي شده است .يعني اين
سياستهاييكهمادردولتبهخصوصدرموضوعبودجه
ميبينيممثلپيشبينيچندنرخمختلفبرايدالرنرخ
بهرهباالياصحبتهاييكهدرموردنرخدالر ۱۵هزارتوماني
زدهشدوهمهاينهابهابهاماتدراقتصادمامنجرشدهاست
وهماكنوناكثر فعاالناقتصادينميدانندكهدر ماههاي
آيندهباچهسياستيبايدجلوبروند.
هرچندهدفدولتسهولتتحققدرآمد۲۲۵هزارميليارد
تومانيازمحلفروشاوراقدولتيبود،اماباعثشدتاعمال
يكقطعينقدينگيدركلبخشهاي اقتصاديبهوجود
بيايد و بازارهاي سرمايهگذاري با كمبود نقدينگي مواجه
شود.موضوعبعديابهامدرنرخدالرومذاكراتبرجاماست.
بهدليلنامشخصبودنتكليفاينمذاكراتهماكنونبازار
ادامه در صفحه5
دالربهشدتناپايداراستو...

زهرا سليماني| «توافق شده تا اكثر افراد تحريم شده
از فهرست تحريمها خارج شوند».اين عبارات مهمترين
خبري بود كه روز گذش��ته عراقچي آن را رسانهاي كرد.
در كشاكش برخوردهاي سياسي و جناحي برخي افراد
و جريانات داخلي با مردان ديپلماس��ي كش��ور ،مذاكره
كنندگان ايراني يكي از حساسترين پروندههاي پيش
رويكشوررابراساسدستوركارمشخصپيگيريكردند.
پروندهاي كه تحقق آن بخش قابل توجهي از مش��كالت
اقتصاديوارتباطيپيشرويكشورراحلوفصلخواهد
كرد و اي��ران را به صحنه اقتصاد جهاني باز ميگرداند .در
اين ميان اين دور از مذاكرات از س��وي مقامات آمريكايي
« گام��ي رو به جلو» ،از منظر اروپاييان «پيش��رفتهاي
متوسط»وازجانبروسها«دريچهايبهسمتتوافقات
پايداراحتمالي»تحليلوتفسيرشد.براساساعالممذاكره
كنندگانايراني،گفتوگوهابهمرحلهنگارشمتننهايي
رسيده و چنانچه دو طرف بر روي يك متن واحد به توافق
برسند،اينمتنواحد،ميتواندروحتازهايدرپيكرهبرجام
بدمد .ديروز عراقچي از آخرين توافقات در مذاكرات وين
خبردادواعالمكرد«:بحثهاروشنتر،فاصلههادقيقترو
اختالفهاشفافترشدهاست».عراقچيهمچنينتاكيد
كرد« :ش��كل توافق قطعا براس��اس مواضع قطعي نظام
خواهد بود و ترديدي در آن نيست».اشاره ديپلمات ارشد
كشورمان ،متوجه برخي فضاسازيهاي داخلي است كه
براساسآناعالمميشود،تيممذاكرهكنندهايرانيبدون
هماهنگيباهرماصليتصميمسازيهاينظام،گفتوگو
با كش��ورهاي مقابل را دنبال ميكند .بر همين اس��اس
طرفهايمذاكرهكنندهبرايسبكسنگينكردننهايي
متن ،باز هم راهي پايتختهايشان خواهند شد تا بعد از

بحثوتبادلنظرادامهگفتوگوهادرروزجمعهدنبالشود.
اما مهمترين اظهارنظر در خصوص ضرورت برجام ،نه در
گراندهتلوين،بلكهكيلومترهاآنسوتردرتهرانازسوي
علياكبرصالحيرسانهايشد.صالحيدريكگفتوگوي
مجازيبااشارهبهمشكالتيكهكشورقبلازامضايبرجام
در بخشهاي اقتصادي ،نفتي ،بانكي و...با آن دس��ت به
گريبانبودازتخريبكنندگانبرجامخواستبهيادداشته
باشند اقتصاد ايران به دليل سوءمديريتهاي قبلي با چه
شرايطيقبلازامضايبرجاممواجهبود.يادآوريكهبعيد
است،باتوجهبهرويكردهايسياسيوجناحيكهمنتقدان
برجامدنبالميكنند،چندانكارگرباشد.
آغاز نگارش متن نهايي توافق
حدود س��اعت 8و 10دقيقه عصر و در شرايطي كه اكثر
ايرانيانمهيايصرفافطاريدرهجدهمينروزماهرمضان
بودند،سيدعباسعراقچينخستينچهرهايبودكهبعد
از پايان نشست مشترك كميسيون برجام ابعاد و زواياي
گوناگون اين نشست را رسانهاي كرد .بر اساس يك قانون
نوشتهدرمذاكراتوين،نخستيناظهارنظرهادرخصوص
نشستهاازسويمقاماتايرانيانجامميشودوپسازآن
ساير طرفها نيز مبتني بر اين دستور كار با انتشار توئيت
و گفتوگوهاي رسانهاي ارزيابيهاي خود را در خصوص
مذاكرات مطرح ميكنند .عراقچي اما در پاسخ به سوالي
مبنيبراينكهآمريكاييهاگفتهاندبخشهاييازتحريمها
رالغوخواهندكردوآياايراناينموضعراقبولدارد،اظهار
كرد :اگ��ر دو طرف مواضع يكديگر را قبول داش��تند كه
نيازيبهمذاكرهنبود.مذاكرهدرخصوصهميناختالف
نظرهايياستكهوجوددارد.اينديپلماتارشدكشورمان،

بابياناينكهاينقدرمذاكرهميكنيمكهاينمواضعبههم
نزديكشودوخواستههايمامبتنيبرمواضعقطعينظام
تامينشود،تصريحكرد:اگرتأمينشود،توافقخواهدبودو
اگرتاميننشودطبيعياستكهتوافقيهمدركارنيست.
اين ديپلمات كش��ورمان در ادامه صحبتهاي خود
در پاسخ به سوالي در مورد روند رفع تحريمها با توجه
به صحبتهاي قبل��ي وي مبني كه در خصوص رفع
تحريمهايموضوعيتفاهمبيشترياستوليدرمورد
رفعتحريمافراداختالفنظربيشتريوجوددارد،اظهار
كرد:همانطوركهعرضكردمتحريمهاييكهموضوعي
وبخشيهستندمثلتحريمبخشانرژيايران،تحريم
صنعت خودرو ،مالي ،بانكي ،بيمهاي و بنادر ،براساس
توافقاتي كه تا االن صورت گرفته است اين تحريمها
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 شدهاند كه ليست بلند بااليي
است.مذاكراتدرمورداينليستهنوزادامهدارد.اكثر
آنها تا االن موافقت شده كه از فهرست تحريمها 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:امروزسوميندورمذاكراتانجامشد.امروزتصميم
گرفتيم كه مجددا يك توقف بدهيم براي جمعبندي از
مجموعهبحثهاييكهانجامشدهاست.مذاكرهدرايندور
خيلي فشرده بود و در سطوح و قالبهاي مختلف برگزار
شد.ميتوانمبگويمكهمااالندرمباحثخودمان،مباحث
به يك پختگي رس��يده است .در مباحث مورد اختالف و

در بخشهايي كه مشترك هستيم و توافق در مورد آنها
وجود دارد .يك مقداري بحثها پختگي پيدا كرده است
و يك مقدار روش��نتر شده اس��ت .در واقع االن فاصلهها
دقيقترشدهواختالفهاروشنترشدهاست.امابسيارياز
تحليلگرانبهدنباليافتنپاسخيبراياينپرسشهستند
كهگرهكارمذاكراتكجاست؟عراقچيدرخصوصنقاط
پيچيدهگفتوگوهايادآورشد:درمباحثمسائلهستهاي
وتحريمهانكاتريزفنيداريم.جزئياتيداريمكهبايددر
مورد آنها بحث و بررسي دقيق صورت بگيرد .در بسياري
از موارد نقاط مشترك وجود دارد .در برخي از موارد هنوز
نقاطاختالفوجودداردونقاطاختالفاالنروشنترشده
است .در برخي از حوزهها االن وارد نگارش متن شدهايم و
اينجايياستكهاتفاقاكارخيليآهستهصورتميگيرد
به اين علت كه كار روي مت��ن دقت خود را ميخواهد .با
توجهبهاينكهدرموردبرخيازموضوعاتكماكاناختالف
وجود دارد لذا كار به آهستگي پيش ميرود در عين حال
روند رو به جلو اس��ت گرچه آهسته است .اگرچه ما هنوز
نميتوانيم پيشبيني كامل كنيم كه چه زماني و به چه
شكلي ميتوانيم به توافق برسيد ولي شكل توافق قطعا
براساسمواضعقطعينظامخواهدبودوهيچترديديدر
ايننيست.عراقچيخاطرنشانكرد:آنهامواضعخودشان
را دارند و نزديك كردن مواضع كار آس��اني نيست .به هر
حالماامروزتصميمگرفتيمكهيكجمعبنديازمباحث
خودمانداشتهباشيم.متونيكهموردمذاكرهقرارگرفته
يكشكلوجمعبنديدرموردآنهاصورتبگيرد.هياتها
بهپايتختهايخودخواهندرفت.درپايتختهااينموارد
موردبررسيقرارميگيردومجدداجمعهآيندهمباحثو
مذاكراتراازسرخواهيمگرفت .ادامهدرصفحه2

يادداشت روز

هم��واره در روزه��اي منتهي
ب��ه  11ارديبهش��ت م��اه به
مناس��بت روز جهاني كارگر،
مباحث مرتبط ب��ا كارگران و
مطالبات آن��ان براي مدتي در
ويترينرسانههايگروهيقرار
حجتطهماسبي ميگيرد و بح��ث و تبادلنظر
در خصوص اين موارد افزايش
پيدا ميكند .بعد از اين موعد اما انگار ناخودآگاه عمومي
جامعه فراموش ميكند ك��ه كارگران و حقوقبگيران با
چهمشكالتيدستبهگريبانهستند.ازمنظرتاريخي،
دهههاست كه جنبشهاي كارگري در سرتاسر جهان
مش��غول مبارزه براي احقاق حقوق قشري هستند كه
نقشي كليدي در بهبود ش��اخصهاي رشد دارد و چرخ
توسعه جوامع به گونهاي خاص به شادابي و پويايي آنها
گره خورده اس��ت .در اين ميان در دستهبنديهايي كه
در خصوص كارگران جوامع مختلف از منظر مهارتها،
تواناييهاواثرگذاريهاازيكطرفوسطوحمعيشتي،رفاه
ومزايايمختلفازسويديگر،صورتميگيرد،كارگران
ايرانيحقيقتادرزمرهمحرومترينومظلومتريناقشارقرار
ميگيرند .كارگراني كه از نظر مهارت و توانايي در جايگاه
بااليي قرار دارند ،اما از نظر معيش��تي و رفاه با مشكالت
فراوانيدستبهگريبانهستند.انسانهايشريفيكههر
اندازه كه بيشتر تالش ميكنند و سريعتر ميدوند ،باز هم
سرعتگامهايشانبهرشدافسارگسيختهتورموگسترش
فقرنميرسد.اينگونهاستكهكارگرايرانيهرسالبيشتر
به اعماق خطوط فقر پرتاب ميشود و فاصله بعيدتري با
رشداقتصاديپيداميكند.گروهيكهدركناردغدغههاي
معيشتي و اقتصادي فراواني كه دارند ،همواره با مشكالت
برآمدهازمزدنيزدستبهگريبانهستند.واقعآناستكه
ماجراي مزد مانند كالف س��ردرگمي است كه با گذشت
دههها هنوزاميدبهبازشدنگرهيازهزارتويپيچيدهآن
نميرود .هر سال با نزديك شدن به ايام و هفتههاي پاياني
سال ،جنجالهاي دامنهداري ميان نمايندگان كارگري،
ادامه در صفحه5
كارفرماييو ...

يادداشت3-

مثلثمطالباتكارگران

امس��ال برگ��زاري روز جهاني
كارگردرايران،يكتفاوتهايي
با س��الهاي قبل دارد .در واقع
وضعيت اقتصادي و معيشتي
خانوادههاي كارگري واقعا در
بدترينحالتممكن،طيچهار
حميدحاجاسماعيلي دههاخيرقراردارد.علتاينامر
همآناستكهفشارتحريمهاي
اقتصاديدرنقطهاوجخودقراردارد.بنابرايندريكچنين
روزي مهمترين چالشهاي پيش روي اين اقشار را بهطور
كليميتواندرذيليكمثلثسهضلعيدستهبنديكرد.
نخستينركنمهمدراينمثلث،مباحثمرتبطبامعيشت
ونيازهاياقتصاديكارگرانوخانوادههايآناناست.بحث
دوم،موضوعامنيتشغليوبهرهمنديازشغليپايداربراي
اينقشراست.درآخرهمبرخورداريازتشكلهايفراگير
كارگري و پيگيري صنفي مطالبات كارگران مطرح است
كه مجموعه اين عوامل را ميتوان ذيل عنوان مهمترين
مطالباتكارگراندرشرايطفعليجامعهدستهبنديكرد:
نخس��ت) معيش��ت :يك واقعيت عريان در شرايط
امروز كشور وجود دارد كه ريشه بسياري از مشكالت
برآمده از اين گزاره است .گرانيها و تورم بهشدت در
ايران باالست و اين گرانيهاي افسارگسيخته شرايط
دشواري را براي طبقات محروم ،حقوقبگير و كارگر
ادامه در صفحه3
جامعه ايجاد كرده است.

يادداشت5-

رييسجمهور آينده صداي زنگ تورم را نخواهد شنيد
مهم نيس��ت كه رييسجمهور
آيندهتاچهحدبهتامينمعيشت
م��ردم ،اصالح��ات اقتصادي،
تغييرات بنيادين و كنترل تورم
وبهبودفضايكسبوكاراعتقاد
داشته باش��د يا بر آن پافشاري
محسن شمشيري كند .مهم نيس��ت كه اصولگرا،
اصالحطلب 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 سالهاي اخير بهشدت نقدينگي را رشد داده و دولت
برايتامينمخارجفزايندهخودوهزينه80ميليونجمعيت،
مقابله با تحريم ،شيوع كرونا و ...بخشي از درآمدهاي دولت
در آينده را ني��ز خرج كرده و بدهي دولت به بانكها ،بانك
مركزيوسپردههايمردمراافزايشدادهاست.برايناساس
جزازطريقرشدنقدينگيوتورمنميتواندارقامصدهاهزار
ميليارد توماني بدهي دولت را كوچك و كم اهميت كند .از
سوي ديگر ،ساختار اقتصاد ايران و ميزان دخالت و مخارج
دولت به اندازهاي اس��ت كه با رشد بودجه و كسري منابع
مواجهشدهوهمانطوركهدرسالهاياخيردرمقابلبخش
عمده طلبهاي دولت و پولهاي ايران در خارج كشور ،از

صفحه3

بانك مركزي ريال گرفته و به رشد پايه پولي و نقدينگي و
تورم دامن زده ،در سالهاي آينده نيز دولت براي استفاده
از پولهاي 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
دربازارتبديلبهريالكند.نگاهيبهتحوالتكالناقتصاد
در س��ال 99نشان ميدهد كه اقتصاد با رشد 29درصدي
پايهپولي،نقدينگي 40درصدي،تورم 48درصدي،مواجه
بوده و 27واحد درصد از رش��د پايه پولي به خاطر افزايش
داراييهاي خارجي بانك مركزي بوده است .يعني دولت
در برابر پولهاي بلوكه شده ايران در خارج كشور ،از بانك
مركزيطلبريالكردهوبانكمركزيبهدولتريالدادهو
بايددرآيندهطلبايرانراواردكشوركند.درحاليكههنوز
دالريدربازارنفروختهتارياليراكسبوبهدولتبدهد.در
نتيجهرقمپايهپولياز 353هزارميلياردتوماندرسال98
با  29درصد رشد به رقم  455هزار ميليارد تومان در پايان
 99رسيدهوافزايش 102هزار ميليارد تومانيداشتهاست
كه از اين رقم  27واحد درصد رشد يعني  95هزار ميليارد
تومانبابتافزايشداراييهايخارجيبانكمركزي،يعني

چشمانداز 1400مسكن
در برابر دالرهاي بلوكه شده و درآمد ارزي موجود در خارج
كشوربودهكهدرآيندهبهحساببانكمركزيواريزخواهد
شد و منابع بانك مركزي محسوب ميشود 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 102هزارميلياردتومانيداشتهاستكهاثرآنبررشد
نقدينگيوتورمباالست.نقدينگينيز 40درصدرشدكرده
و از 2472هزار ميليارد تومان در س��ال 98به 3460هزار
ميليارد تومان رسيده و  1000ميليارد تومان در يكسال
 99بيشتر شده است .يعني روزانه 2700ميليارد تومان به
نقدينگي افزوده شده و سپردههاي ريالي و ارزي به4000
هزار ميليارد تومان رسيده است ومانده تسهيالت ريالي و
ارزي بانكي به بيش از 2800هزار ميليارد تومان رس��يده
است.برايناساساقتصاديكهروزانهبه 3هزارميلياردتومان
نقدينگي و تزريق دايمي پول نياز دارد ،با رشد پايه پولي و
نقدينگيوتورممواجهخواهدشدورييسجمهورآيندهنيز
نميتواندبرايكنترلآنكاريانجامدهدولذابعيداستكه
صدايزنگتورموهشداركارشناساندرموردكوچكشدن
سفرهمردمدرآيندهرابشنودواينروندباعثخواهدشدكه
دايمازدرآمدهايطبقاتفرودستجامعهكاستهشودوبه

ثروت گروه تازه فربه شده اضافه خواهد شد و بخشي از آن
نيز به خروج سرمايه از كشور دامن خواهد زد .وقتي دولت
نميتواند عطش نقدينگي روزانه 3200ميليارد توماني و
نياز بيشتر به تسهيالت بانكي را كاهش دهد و بهره وري و
كاراييورشداقتصادينداريموفضايكسبوكارمناسب
نيست ،در نتيجه تورم همچنان رشد خواهد كرد و باالي
 30درصد باقي خواهد ماند .در نتيجه هر دولتي كه بر سر
كارايد بدون اصالحات اقتصادي ،مذاكره در روابط خارجي
نميتواند به كنترل تورم و رشد اقتصادي كمك كند .بايد
تحوالتاساسي،تغييراتبنيادينوبازگشتبهمسيرتوسعه
را مورد توجه قرار دهد تا اقتصاد جان تازهاي بگيرد .در اين
راستا ،رييسجمهور ،و بانك مركزي دولت آينده چارهاي
جز پذيرش انتشار و خلق پول و تزريق بيشتر نقدينگي و
تورم نخواهند داشت و از امكانات و اختيارات و توان دولت و
بانكمركزيخارجاستكهمانعرشدتورموكوچكشدن
سفرههاي مردم شوند .از اين رو ،انتخابات ،مردم ،دولت ،و
سايرنهادهاينظام،بايدچارهايانديشيكنندتاباتغييرات
اساسي ،بهبود فضاي كسب وكار ،كاهش هزينهها ،بهبود
روابط خارجي ،اصالح ساختار سياسي و اقتصادي ،فضاي
كالناقتصادراتغييردهندوبهجايچاپپولوتورم،بهره
ادامه در صفحه6
وري و كارايي و...

در پي اعالم رش��د منفي 3.1
درصديمتوسطقيمتاسمي
هر متر مربع واحد مسكوني در
پايتخت ،گمانهزنيها از تداوم
رش��د منفي قيمتها در بازار
مسكنباالگرفتهاست.برخياز
استاداناقتصادوصاحبنظران
مجيداعزازي
ب��ازار اس��تدالل ميكنند كه
ريزش قيمت مسكن تا 30درصد در سال جاري به وقوع
خواهد پيوست .گروهي ديگر كه نگاهي تكنيكال دارند،
تداوم افت قيمتها در بازار ملك را مشروط به تكرار رشد
منفي قيمتها در دو ماه آينده ميدانند .البته گروهي از
كارشناسانمسكنبراينباورندكهافتقيمتهادربازار
مسكن به دليل روند صعودي شاخصهاي اقتصاد كالن
وهمچنينافزايشتقاضادرپيرفعاحتماليتحريمهاي
امريكا عليه ايران پايدار نخواهد بود .در اين ميان ،گروهي
از ناظران و فعاالن بازارهاي دارايي بر اين باورند كه دالالن
مان��ع كاهش قيمتها در بازار مس��كن هس��تند و آنها
نميگذارندقيمتهاكاهشيابد-1.بررسيسهسناريوي
قيمتيمسكندرسال 1400وهمچنينادعايممانعت
ادامه در صفحه5
دالالن از...

رويداد
ايجاد محدوديت صداوسيما
براي روحاني

ستاد انتخابات سازمان صداوسيما با ايجاد محدوديت
براي پخش زنده رييسجمهور 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��نبههاي افتتاح را خواهد داد .عليرضا معزي
معاون اطالعرس��اني و ارتباطات دفتر رييسجمهور
در در توييت��ي در اين باره نوش��ت « :روحاني در روز
كارگر و روز معلم ،به گفتوگو ب��ا نمايندگان اين دو
قشر معزز مينشست اما سخنان امسال او در ديدار با
معلمانوكارگرانباتصميمستادانتخاباتصداوسيما
و ايجادمحدودي��ت پخ��ش زن��ده رييسجمهور به
س��ه جلس�� ه در هفته (س��تاد كرونا ،هيات دولت و
ي افتتاح) ،روي آنتن نرفت.
پنجشنبهها 

پروتكلها رعايت نشود
در موج چهارم كرونا ميمانيم

حسنروحاني،رييسجمهوريدرنشستروزگذشته
ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا با بيان اينكه براساس
آمارهاي امروز ،مراعات مردم نس��بت به پروتكلهاي
بهداشتي۶۱درصداستووقتي۳۹درصدمردمرعايت
نميكنند ،يعني اين بسيار خطرناك است ،تاكيد كرد
كه«اينيعنيميخواهيمزمانبيشتريدرموجچهارم
بمانيموديرترخارجشويم».بهگزارشايسنا،اوادامهداد:
«ما بايد با تشديد نظارتها شاهد نارنجي شدن مناطق
قرمزتاپايانهفتهباشيم».رييسجمهوريضمنتاكيد
براينكهشبهايقدر،ايامي«گرانقدر»است،يادآورشد
كهبايدحتماپروتكلهايبهداشتيراباحداكثررعايت
انجام دهن��د ،چراكه بهگفته او حضور در يك جلس��ه
مستحب است اما رعايت پروتكلهاي 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 پروتكلهاي بهداشتي را رعايت
كنند.يعنياگركسيواكسنزد،معنايآنمصونشدن
نيست.ايننوبتاولاستوبايدواكسندومهمزدهشود.
زدندوزدومهممعنايشايننيستكهفردكامالمصون
شده،چراكهبايدواكنشبدنافرادبهواكسنراديد».

اطالعات سپاه عاشورا
«هبوط ايران» را متالشي 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،گروهكمعاند«هبوطايران»ازديماه 96ب هدنبال
اتحاد جريانهاي برانداز عليه نظام جمهوري اسالمي
بودهاست.پشتصحنهاينجريانفتنه،سلطنتطلبان
هستند و تامين هزينههاي فعاليت اين گروهك معاند
برعهده دولتهاي غربي و عربستان است .اعضاي اين
گروهك معاند در لباس نيروهاي مسلح كشورمان در
جلوي دوربين حاضر ميشدند 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
ميكردند .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
گروهكمعاند،دراعترافاتخوددربارهنحوهفريبمردم
درلباسنيروهايمسلحكشورمانگفتهكهمنازسال
 ۱۳۹۷بافعاليتمستمردراينستاگرامدرلباسنظامي
اينگونه وانمود ميكردم كه نيروهاي نظامي ايران در
داخلازنظامناراضيهستند.براساساينگزارش،اين
فردسپسباسلطنتطلبانمرتبطشدهوفعاليتهاي
براندازانه خود را ادام��ه ميدهد .هدف گروهك معاند
«هبوطايران»،جعلوپررنگكردناخبارداخليبراي
همراه كردن افكار عمومي از طريق القاي تصور ضعف
نظامدرادارهحكومتازنظراقتصادي،نظاميوسياسي
بود.ازجملهاقداماتاينگروهكمعاند،ارسالتصاويري
ازديوارنوشتههاباهدفتلقينهرجومرجدرايرانبراي
پخشدررسانههايمعاندخارجنشينبود.

ادامه ازصفحهاول
مشكل صنعت خودرو كجاست؟

متاسفانه آثار مخرب سياست دولت براي تعيين قيمت
خودرو ،به ش��بكه تامين به خصوص قطعهس��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 سالها هزاران ميليارد تومان نيز
رانتدرميانمردمتوزيعكردهاست.البتهتصميمبراين
بود كه ديماه س��ال  ۱۳۹۹اصالح شيوه قيمتگذاري
خودرو ،در جلس��ه شوراي هماهنگي س��ران قوا ،مورد
بررس��ي قرار بگيرد و در مورد آن تصميمگيري شود كه
تاكنوندراينزمينهاقداميصورتنگرفتهاست.اگرشيوه
قيمتگذاريخودرواصالحشود،نخستيناثرمثبتآن
را ميتوان 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 ميتواند سبد
توليداتشراهمافزايشدهد.اماماداميكهباسياستهاي
دستوريمانعايجادميشود،خودروسازانهمباتوجهبه
رقمبااليبدهيديگرتوانافزايشتوليدراندارند.برهمين
اس��اس تا زماني كه تكليف اين قيمتگذاري دستوري
مشخص نشود ،وضعيت بغرنج صنعت خودروسازي به
همينشكلباقيخواهدماند.باهمهاينهاوشرايطكرونايي
و همچنين تحريمهاي بيروني ،ارزيابيها حكايت از اين
داردكهخودروسازاندرسال ۹۹نسبتسال ۹۸عملكرد
بهتري داشتهاند .بهطوريكه با توليد بيش از  ۹۰۰هزار
و ۷۰۰دستگاه خودرو تا پايان سال گذشته ،رشد توليد
راتجربهكردند.
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دريچه

ايـران

اختصاص  38درصدي ارزش خوراك پااليشگاهها به صندوق توسعه ملي

تغييراتدرمديريتصندوقتوسعهمليرويميزنمايندگان
گروهبانكوبيمه|
جمعي از نمايندگان طرح اصالح موادي از قانون صندوق
توسعهمليراباعنوانطرحاصالحمواد 16و 17قانوناحكام
دايميبرنامههايتوسعهكشور(اساسنامهصندوقتوسعه
ملي) تهيه و تدوي��ن كردهاند كه مهمترين آن اختصاص
س��همي از مصرف داخلي فرآوردهه��اي نفتي و خوراك
پااليشگاههابهصندوقتوسعهمليبرايجلوگيريازكاهش
سهمصندوقازتوليدومصرفنفتاست.
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
ذخيرهارزيشدهاندوهمچنيناعالمكردهاندكهتسهيالت
صندوقتوسعهملينبايدشاملمالياتشود.
همچنيننمايندگاناعالمكردهاندكهتركيبنمايندگان
دول��ت در هي��ات امناي صن��دوق به گونهاي اس��ت كه
بدون حضور نمايندگان مجل��س و قوه قضاييه ،ميتواند
تصميمگيريكندوبايداينتركيبتغييركند.
اساسنامه صندوق توسعه ملي داراي ايرادهاي زير است:
تركيب هيات امنا به گونهاي است كه دولت بدون حضور
نمايندگانقوايمقننهوقضاييهقادراستجلسهتشكيل
دادهودراينجلساتتصميمگيرينمايد.
بخشي از نفت تحويلي به پااليشگاهها و پتروشيميهاي
داخلي كه به عنوان خوراك تحويل و تبديل به محصول
شدهوصادرميشودازپرداختسهمصندوقمعافاست.
در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي اگر در آينده سهم گاز
و نفت تحويلي به پااليشگاهها و پتروشيميهاي داخلي
افزايشيابدسهمصندوقازمنابعوصوليكاهشمييابد.
اگر در پايان هر س��ال 50درصد از مانده حس��اب ذخيره
ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود ،منابعي در
اين حساب براي تامين كسري بودجه دولت در سالهاي
دارايكسريباقينخواهدماند.متوليحسابذخيرهارزي
بانكمركزياستكهبهتراستصندوقتوسعهمليباشد.
ضرورت دارد دولت مكلف شود منابع قرض گرفته شده از
حسابذخيرهارزيرابهاينحساببرگرداند.
با توجه به پايين بودن نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه
ملي،وامگيرندهتمايلداردكهبهبهانههايمختلفتقاضاي
امهال كند.س��ود صندوق توسعه ملي ناش��ي از فعاليت
اقتصادينيستولذامشمولمالياتنميباشد.لذاموضوع
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
گنجاندهشود.
براي رفع اين ايرادها اين طرح تهيه شده است :متن طرح:
م��اده -1يك جزء به بند ب ماده 16به ش��رح ذيل اضافه
ميشود :تصويب ش��رايط و ضوابط اس��تقالل مديريت
حسابهابراساسپيشنهادهياتعاملبارعايتاستقالل
حسابها از بانك مركزي ماده -2اجزاء 2و 9و تبصره 2و
 4بند پ ماده 16قانون به شرح ذيل اصالح و دو تبصره به
اين بند اضافه ميشود -2 :رييس سازمان برنامه و بودجه
كشور-چهارنفرنمايندهازكميسيونهاياقتصاديوبرنامه
وبودجهومحاسباتبهانتخابمجلسشوراياسالمي.
تبصره  - 2جلس��ات هيات امنا با حداقل دوسوم اعضاي
صاحبرأيرسميتيافتهوتصميماتآنباحداقل 6رأي
اتخاذميگردد.
تبصره - 4هرگونه تصميم هيات امنا در مورد تصويب
ترازنامهوصورتهايماليصندوقونيزانتصابرييس
واعضايهياتعاملدرروزنامهرسميكشورونيزيكي
از روزنامههاي كثيراالنتشار به انتخاب هيات امنا ،درج
و منتشرميگردد.

تبصره  -7دبيرخانه هيات امنا در صندوق توس��عه ملي
تشكيلميگرددورييسهياتعاملصندوقتوسعهملي
بهعنواندبيرهياتامناتعيينميشود.
تبصره -8دبيرخانه هيات امنا (صندوق توسعه ملي) بايد
قبل از تشكيل جلسه هيات امنا كميسيون تخصصي را با
شركتنمايندگانهياتامناتشكيلدهد.
دبيرخانه كميس��يون تخصصي در صندوق توسعه ملي
مس��تقر بوده و اعضاي آن نمايندگان اعضاي هيات امنا
ميباشند.
ماده–3دربندتماده 16بعدازعبارت«كارشناسيارشد»
كلمه«مرتبط»اضافهميشود.
ماده-4جزء 11بندتبهشرحذيلاصالحميشود-:افتتاح
يا بس��تن حس��ابهاي 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 -5يك
تبصره به عنوان تبصره  6به بند ت اضافه ميشود :تبصره
 -6انتصاب اعضاي هيات عامل در ساختار اجرايي و اداري
صندوقممنوعاست.
ماده -6اجزاء 1و 4و 6و 9بند ح ماده 16و تبصرههاي 1و
 2قانون به شرح ذيل اصالح و يك بند و يك تبصره به آن
اضافهميشود:
-1حداقلمعادلسيوهشتدرصد()%38ازسال1400و
افزايشسالي 2واحددرصدازمنابعحاصلازصادراتنفت
ت خام ،ميعانات گازي ،گاز و فرآوردههاي نفتي) و نيز
(نف 
نفت تحويلي به پااليشگاهها و پتروشيميهاي داخلي به
عنوانخوراك(نفتخام،ميعاناتگازي،گازوفرآوردههاي
نفتي) پس از كسر ارزش يارانه فرآوردههاي نفتي توزيعي
در داخل (با احتساب قيمت ترجيحي واحدهاي داخلي
نسبتبهفوبخليجفارس)ونيزصادراتموادخاممعدني
در س��الهاي برنامه و تعيين مبل��غ آن در قوانين بودجه
سنواتي -سي درصد ( )% 30وصولي حساب ذخيره ارزي
در س��الهاي آينده –درآمد حاصل از عايدات تسهيالت
(سود تسهيالت ،سود سپردهگذاري ،وجه التزام و كارمزد
تعهدمسدودي)
دريافت سهم ساالنه صندوق توسعه ملي از دولت موضوع
ماده  13قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
ماليكشورمصوب 1ارديبهشت94
تبصره  - 1بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي و
سپرده نزد بانكها از محل صندوق توسعه ملي به حساب
صندوقواريزومجدداًدرجهتاهدافصندوقب هكارگرفته
ميشود.تبصره- 2حسابهايصندوقنزدبانكمركزي
و ساير بانكها با تصويب هيات امنا نگهداري خواهد شد.
تبصره-3سودصندوقمعافازمالياتاست.

م��اده -7اج��زاء 1و 2و 4بند خ و تبصره 2به ش��رح ذيل
اصالح و 5بند و يك تبصره به آن اضافه ميشود -:اعطاي
تس��هيالت به بخشهاي خصوصي ،تعاوني و بنگاههاي
اقتصادي متعلق به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
برايتوليدوتوسعهسرمايهگذاريهايدارايتوجيهفني،
ماليواقتصادي-اعطايتسهيالتصادراتخدماتفني
ومهندسيبهشركتهايخصوصيوتعاونيايرانيكهدر
توافقات سياسي يا مناقصههاي خارجي برنده ميشوند
از طريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديهاي (سنديكايي)
 سرمايهگذاريمستقيموغيرمستقيمدربازارهايپوليو مالي و سرمايهاي خارجي -سپردهگذاري در بانكهاي
توس��عهاي -تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور با اذن
رهبر معظم انقالب -موارد ض��روري و اجتناب ناپذير در
راستاياهدافصندوقباتشخيصهياتامناوتاييدرهبر
معظمانقالب.
 سپردهگذاري ارزي حداكثر  20درصد از منابع وروديصندوق ،نزد بانكه��اي عامل در قبال اخذ خط اعتباري
ريالي از بانكهاي مذكور براي ارائه تس��هيالت ريالي به
بخشهاياقتصاديبامعرفيصندوقتوسعهملي.
سپردهگذاري يك واحد ( )1درصد از منابع خالص ورودي
از سال  94به بعد در بانكهاي عامل معرفي شده توسط
اركانصندوقتثبيتبازارسرمايهبانرخيك()1درصد.
تبصره- 2اعطايتسهيالتموضوعاينبندفقطبهصورت
ارزي اس��ت و تسهيالتگيرندگان اس��تفادهكننده 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
واردكنندگانرادارند.
تبص��ره -4قراردادهايي كه در توافقات سياس��ي منعقد
ميگرددمشمولبند 2ميگردد.
م��اده -8جزو 1بند د ماده 16قانون به ش��رح ذيل اضافه
ميشود:
 -1حجم قرارداد عامليت بانكها و سهم هر بانك از سود
تسهيالتمتناسبباوضعيتعملكردبانكهادرنظامبانكي
وقراردادهايقبليوبراساستوانتخصصيوكارشناسي
بانكها،توسطهياتعاملتعيينميشود.
ماده  –9تبصره  1جزو  4بند د ماده  16قانون به شرح
ذيل اصالح ميشود:
تبصره- 1ازنظراينمادهموسساتوشركتهادرصورتي
غيرعمومي محسوب ميشوند كه حداقل هشتاد درصد
( )% 80سهام ،يا سهمالش��ركه آنها مستقيم يا با واسطه
اشخاصحقوقيمتعلقبهاشخاصحقيقيباشد.

بنياده�ا ،نهادهاي انقالب اسلامي ،ش�ركتها،
موسساتونهادها
موضوع م��اده ( )6قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسي با اصالحات و الحاقات
بعديوشركتهايتابعهآنهاوهمچنينكليهسازمانها،
شركتها ،موسسات ،دستگاهها و واحدهايي كه شمول
قانونبرآنهامستلزمذكرناماستازقبيلشركتهايتابعه
وزارتنفتدرامورنفت،گاز،پتروشيميوپااليشوپخش،
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه
ونوسازيمعادنوصنايعمعدنيايران،سازمانهواپيمايي
كشوري،سازمانبنادرودريانوردي،سازمانصداوسيماي
جمهوري اس�لامي 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) ،قرارگاههاي س��ازندگي،
س��ازمانهاي مناطق ويژه اقتصادي ب��ا مديريت بخش
عمومي،هياتامنايصرفهجوييارزيدرمعالجهبيماران
و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها
و شركتهاي 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 ميكنند ،صرف
نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي،
مشمولاينقانونميشوند.
ماده  –10اجزاء  7و  9بند د ماده  16به شرح ذيل اصالح و
دو بند و يك تبصره به اين ماده اضافه و ماده 8قانون الحاق
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
()2نسخميشود:
-7رييسهياتعاملصندوقتوسعهمليموظفاستهر
ك بار گزارش جريان وجوه نقد و محل مصارف
شش ماه ي 
صندوق را به هيات امنا ،هيات نظارت و مجلس ش��وراي
اسالميگزارشنمايد.
 -9صورت وضعيت مال��ي و صورت تغييرات در وضعيت
مالي صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيات نظارت
بايد حداقل  15روز قبل از تش��كيل جلسه به هيات امنا
تسليمگردد.
 -11پيگيري وصول اقس��اط و سود تسهيالت اعطايي از
محلحسابذخيرهارزيوواريزآنبهحسابمزبورتوسط
صندوقتوسعهمليانجامميشود.
 -12درصورت امهال تسهيالت ارزي و ريالي ،نرخ سود در
طول سالهاي امهال براي تسهيالت ريالي چهار درصد و
برايتسهيالتارزيسهدرصدبيشترازنرخسودتسهيالت
اعالميبانكمركزيمحاسبهووصولخواهدشد.
تبصره -به صندوق توس��عه ملي اجازه داده ميش��ود با
رعايتقوانينمربوطبهمنظورصدورضمانتنامهياتأمين
نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران
خصوصي ايراني يا شركتهايي كه موفق به صدور كاال يا
خدماتفنيمهندسيميشوند،دربانكهايداخلوخارج
سپردهگذاريارزينمايد.
ماده -11بند ب ماده 17قانون به شرح ذيل اصالح و يك
تبصرهبهبندپاضافهميشود:
ب-عوايدحاصلازصادراتنفتاعمازنفتخاموميعانات
گازي بهصورت نق��دي و تهاتري و درآمد دولت از خالص
صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيشبينيشده در
جداولقانونبودجهكلكشوربهحسابذخيرهارزيواريز
ميشود .افزايش مصارف ارزي در قالب متمم يا اصالحيه
بودجهبايدازحسابذخيرهارزيتامينگردد.
تبصره :دولت مكلف اس��ت كسري تامين شده از حساب
ذخي��ره ارزي را بهطور مس��اوي در طول 4س��ال بعدي
بازپرداختنمايد.

مهرداد عمادي ،مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا:

امريكا آماده برداشتن تحريمهاي بانكي ايران است

مش��اور اقتصادي در اتحاديه اروپا اظهار داشت :عمده
سپردههايايراندرروسيهاستكهدرزمانآقايبهمني،
معاون بانك مركزي روسيه به تهران آمد و ايران بيش از
 ۳۱ميليارد دالر از سپردههاي خود را به روسيه منتقل و
در ازاي آن روب��ل دريافت كرد كه حركت عجيبي بود و
تنها با اين كار ۴۰درصد از ارزش سپردهها كاهش يافت.
مهردادعماديدرگفتوگوباايلنادرموردروندمذاكرات
ايرانوكشورهايغربيوتاثيراقتصاديآناظهارداشت:
براساسصحبتهاييكهبااعضايدوتيمحاضردروين
داشتيم ،پيشرفت خوب و مثبت وجود دارد بهطوري كه
برسر ۴مورداز ۶موضوعموردبحثتوافقشدهاست.وي
ادامه داد :در حال حاضر شكاف اصلي بر سر اين موضوع
است كه ايران ميخواهد اين گفتوگوها در يك پكيج
باشد اما در آن س��و صحبت از بازگشت به  ۲۰۱۶است
تا ايران به تعهدات خود در مورد غنيس��ازي بازگردد و
تحريمها برداشته شود .همچنين برخي از تحريمهاي
اعمال شده در زمان آقاي ترامپ چون پيشنهاد كنگره
بودبرداشتنآنهابادستوررييسجمهورازنظرحقوقيبا
مشكل روبرو خواهد شد .وي گفت :در مورد تحريمهاي
بانكي هم خزانهداري امريكا مراحل آمادهس��ازي براي
پايانتحريمهارابهپايانرساندهاست.البتهاينبهمعناي
بازگشت سيستم بانكي ايران به سيستم جهاني نيست
چون هم سوئيفت و هم اروپاي 3تاكيد دارند كه تا ايران
ب��ه FATFنپيوندد ،نميتواند از خدم��ات بانكي بدون
محدوديتاستفادهكند.درنتيجه،دراينموضوعشكاف
وجود دارد اما فضا و سرعت پيشرفت حكايت از خواست
دوطرفبرايتوافقدارد.اينكارشناساقتصاديتصريح
كرد :تالش تيم ايران بايد متركز بر برداشتن تحريمها از
سهبخشانرژي،سيستمبانكيوحملونقلايرانباشد.
البتهايراناولويتهاييرااضافهكردهكهبيشترمربوطبه
برداشتنتحري منهادهايامنيتياستتادرگفتوگوي

يكمرحلهايازتحريمخارجشوندوازنظرمنمهمترين
ترمز توافق نيز همين موضوع است .وي گفت :شايد گام
بهترايناستكهايرانبررويسهبخشفوقتمركزكندتا
درگفتوگويدوميابرجامتكميلي،گفتوگوهاراتوسعه
دهند و تحريمهاي اصلي برداشته شود؛ در اين صورت
برداش��تن تحريمها ميتواند بر زندگي اقتصادي مردم
تاثيرمثبتبگذارد.عماديدرپاسخبهپرسشيمبنيبر
ميزانتاثيررفعتحريمهابراقتصادايراناظهارداشت:اگر
برداشتنتحريمهاهمراهباحركتاقتصادبهسمترقابتي
شدن باشد تا هيوالي هشت پا و آن سيستم انحصارگر و
انحصارطلبكهروياقتصادايرانافتادهوتجارتوبخش
انرژي ايران را با قراردادهاي بدون مناقصه در سالهاي
تحريم و پيش از آن با مشكل روبرو كرده ،عقب بنشاند
آنموقعتكانقابلتوجهيبهاقتصادايرانواردميشود.
وي ادامه داد :شايد تاثير اين اتفاقات در  15ماه آينده بر

زندگيمردمدركاهشتورمودردوسالآيندهبركاهش
بيكاري قابل مشاهده باشد .عمادي گفت :اگر قرار باشد،
تنها پولها آزاد شوند و ايران بتواند نفت بفروشد اما اين
انحصارگراييهاهمچنانادامهداشتهباشد،درآنصورت
باعثافزايشوارداتكاالهايمصرفيميشودچوناين
پولها بجاي س��رمايهگذاري در بخش صنعتي صرف
خريدهايعجيبوغريبشدهوداللهاازاينراهمنتفع
ميشوند.دراينراستابرداشتنتحريمشايدكمبودكاالها
راجبرانكندامااقدامزيرپايهاينيست.مشاوراقتصادي
در اتحاديه اروپا در مورد احتمال آزاد شدن داراييهاي
ايرانگفت:درحالحاضررقمدقيقپولهايبلوكهشده
ايرانرانميدانيمامابراساسپروندهايكهدرسال2019
وجود داشت ،ايران در 21كشور سپردههاي بيش از نيم
ميليارد دالري داشت .وي مدعي شد :عمده سپردههاي
ايراندرروسيهاستكهدرزمانآقايبهمني،معاونبانك

مركزي روسيه به تهران آمد و ايران بيش از  31ميليارد
دالر از سپردههاي خود را به روسيه منتقل و در ازاي آن
روبلدريافتكردكهحركتعجيبيبودوتنهابااينكار
 40درصد از ارزش سپردهها كاهش يافت .وي ادامه داد:
بانكمركزيسپردهدالريدربيرونازايرانرادرپيسفر
كمنتقلكرد.
هياتروسازبانكمركزيمسكوبهاينبان 
در متن توافق كه به روسي هست مسوول ايراني توافق،
پذيرفتكهبااستفادهازاينسپرده،ايرانتجارتورابطه
نچهارچوب
بانكيخودراباطرفروسافزايشدهد.دراي 
بهايپرداختيهاوسپردههادربانكهايخصوصيروسي
بانرخرسميدالر-روبلبانكمركزيروسيهانجامخواهد
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 شركتها و بنگاههاي روسي استفاده كند.
عماديگفت:درچيندرحسابهايمختلفنيزبيشاز
 30ميليارددالرپولداريمكهاستفادهآنمنوطبهخريد
كاالهايچينياستكهگزينهدرستيبرايايراننيست.
ويافزود:همچنيندرامارات،تركيه،كرهجنوبي،قبرس،
يونان،هند،مالت،مالزيوسنگاپورپولهايبلوكهشده
وجود دارد .همچنين در پنج سال اخير ايران شروع به باز
كردنحسابدرماكائووهنگكنگكردهاست.بنابراين
براساس اطالعات در دسترس ،ايران بيش از 88ميليارد
دالر پول بلوك شده دارد كه طبيعتاً اگر امكان استفاده
مهيا شود اين احتمال وجود دارد كه تمامي اينها صرف
تزريقتكنولوژيروزازكره،سوئدوژاپندرراستايبهروز
كردنصنايع،امنيتاقتصاديورشدپايدارباشد.عمادي
خاطرنشانكرد:بازپسگيريپولهاازروسيهوچينكه
زمانآقاياحمدينژادپذيرفتهشد،آساننخواهدبوداما
غيرممكن نيست .ايران بايد تيم حقوقي آشنا به اقتصاد
را داشته باشد ،چون اكثرا سيس��تم داللي اقتصادي را
ميشناسندنهبنيانحقوقيرا.

صالحي :گويي قبل از برجام
هم ه چيز خوب و گل و بلبل بود
علياكبر صالحي ،رييس س��ازمان ان��رژي اتمي
ش��امگاه جمعه با حضور در اتاق سايت «انتخاب»
در «كالبهاوس» از دستاوردهاي برجام و شرايط
كش��ور قبل از توافق هستهاي 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 وخيمتر شد ،گفت :به گونهاي مسائل را مطرح
ميكنند كه گوي��ي به خاطر تحق��ق برجام ،اين
بدبختيها بر كش��ور نازل شده است؟ فرض كنيد
اص�لا برجامي در كار نبود؛ اصال چ��را وارد مذاكره
شديم؟ براي اينكه تحريمها و  7قطعنامه شوراي
امنيت را برداريم .پيش از برجام ش��رايطي بود كه
با هيچ كشوري نميتوانستيم صحبت كنيم حتي
با نزديكترين كش��ور كه عراق باش��د .وقتي براي
مطالباتمانبهعراقميرفتيم،ميگفتندمادوست
شما هستيم اما شما تحريم سازمان ملل هستيد و
نميتوانيم پول شما را بدهيم .بله ،شرايط آنطور
بود؛ هر  6ماه ۲۰درص��د از صادرات نفت ايران كم
ميش��د؛ صادرات ما ب��ه زير يك ميليون رس��يد.
وضعيت همينطور داش��ت ادامه پيدا ميكرد كه
به سال  ۹۲خورد .پس يك طوري مسائل را مطرح
نكنيد ك��ه گويي همهچيز پي��ش از برجام راحت
و خوب ب��وده ،يعني تحريمي نداش��تيم و ارز هم
شرايط خوبي داشت .آقايان تحريمهاي فلجكننده
را فراموش نكنيد؛ قبال چند سالي درآمد ارزي خوب
بود مثل يك آدمي كه سرپا و از نظر جسمي سالم و
قوي است اما نميداند يك رگش بريده شده و خون
دارد آرام آرام از بدن خارج ميش��ود .آن اوايل ،فرد
هنوز سرپاست اما وقتي مدتي ميگذرد ،ميفهمد
كه دارد ضعيف ميشود .برجام و مذاكره براي رفع
تحريمها و لغو آن قطعنامهها بود .ما قبل از برجام
نامهايبهحضرتآقاراجعبهتحريمهايفلجكننده
نوشتيم كه موردپسند ايشان قرار گرفت.

ادامهازصفحهاول
ليست تحريم شدهها

پيشرفتهاي متوسط اما قابل توجه
دقايقي بعد از اظهارات عراقچي ،س��اير طرفهاي
مذاكرهكنندهنيزبرداشتخودراازمذاكراترسانهاي
كردندو نخستين توئيت از اين دست را انريكه مورا
جانشينبورلدبيرسياسيسرويساقداماتخارجي
اروپا منتشر كرد و نوشت :كرد كه قدرتهاي جهان
هفته آينده بار ديگر ب��راي گفتوگو با ايران در وين
گردهمخواهندآمد.مورادرشمايلجانشينجوزپ
بورل ،مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا پس از
جلسهكميسيونمشتركبرجامدرتوييتينوشت:
كميسيونمشتركبرجامسومينهفت هگفتوگوها
در وين را به پايان رساندند .پيشرفتهاي متوسطي
حاصل ش��د اما جزئيات بيش��تر ،پيچيدگيهاي
بيش��تري را نيز به همراه دارد .ما ب��راي ادامه كارها
هفت ه آينده گردهم ميآييم .نماينده روسيه در وين
از برگزاري دور بعدي مذاكرات كميسيون مشترك
برجام در جمعه اين هفته خبر داد .بعد از مورا ،نوبت
بهميخاييلاوليانوفنمايندهروسيهدرسازمانهاي
بينالملليرسيدتاتوئيتيبااينمضمونمنتشركند:
« كميسيون مشترك برجام نتايج فعلي مذاكرات
وين را ام��روز جمع بندي كرد .ش��اهد پيش رفت
ثابتيهستيم،اگرچههنوز مسائلحلنشدهزيادي
باقي مانده است .كميسيون مشترك برجام دوباره
در هفتم مه (جمعه) جلس��ه خواهد داشت .در اين
بين،كارشناسانبهفعاليتدرزمينهمتنتوافقآتي
گفتوگو خواهند كرد ».اوليانوف در ادامه نوشت« :
چگونه ميتوان وضعيت مذاكرات احياي برجام در
وينراارزيابيكرد؟برايرضايتمنديخيليزوداست
اما براي خوش بيني هوشيارانه و رو به افزايش دليل
داري��م .يك موضعگيري كلي براي تالش در جهت
نتيجهگيريموفقيتآميزمذاكراتدراينسههفته
وجود دارد .خواهيم ديد كه كارآمد اس��ت يا نه ».در
نهايتحاضريندرجلسهكميسيونمشتركبرجام
آخرينوضعيترايزنيهايكارگروههايكارشناسي
درحوزههايلغوتحريم،هستهايوترتيباتاجرايي
را مورد بحث و بررس��ي قرار دادند .پس از اين جلسه
هيأته��ا به پايتختها باز ميگردند ت��ا بعد از اخذ
آخرين دستورات گفتوگوها مجددا از جمعه آينده
پيگرفتهشود.
نبايدفراموشكنيمتحريمهابااقتصادايرانچهكرد
اما مهمترين اظهارنظر در خصوص احياي برجام را
نهمذاكرهكنندگانياريانيدروينونهديپلماتهاي
ارشدكشورمانمطرحكردند،مهمتريناظهارنظردر
خصوص برجام را كيليومترها آنسوتر از گراند هتل
وين ،توسط علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي
اتمي كشورمان رسانهاي 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 ميدهند 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 كشتيهاي تجاري ،گفت :تحريمهاي
فلجكننده قبل از برجام را فراموش نكنيم.علياكبر
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 نميتوانستيم مراوده مالي داشته
باشيم .هر  ۶ماه صادرات نفت ما  ۲۰درصد كاهش
مييافت وبراي دريافت پول نفت با مش��قتهاي
بسياري روبهرو بوديم.

رويداد
پرداخت وام ازدواج  ۷۰ميليوني
به بانكها ابالغ شد

بانك مركزي با صدور بخشنامهاي پرداخت تسهيالت
قرضالحسنهازدواج ۷۰ميليونتومانيرابهبانكهاابالغ
كرد .بانك مركزي در بخشنامهاي خطاب به بانكها و
موسس��ات اعتباري اعالم كرد كه به استناد بند (الف)
تبصره ( )16قانون بودجه سال  1400كل كشور مقرر
شده اس��ت :به منظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانك
مركزي جمهوري اس�لامي ايران مكلف است از محل
پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي ،تسهيالت
قرضالحس��نه ازدواج به كليه زوجهايي كه تاريخ عقد
ازدواج آنها بعد از يكم فروردين سال 97است و تاكنون
تس��هيالت ازدواج دريافت نكردهاند با اولويت نخست
پرداخت كند .تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي هر
يك از زوجها در س��ال 1400برابر 700ميليون ريال و
بادورهبازپرداخت 10سالهاست.بهمنظوركاهشسن
ازدواج ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف
است تسهيالت قرضالحس��نه ازدواج براي زوجهاي
زير 25س��ال و زوجههاي زير 23س��ال واجد شرايط
دريافت تس��هيالت ازدواج را تا سقف يك ميليارديك
ميليارد ريال افزاي��ش دهد .بانكها بايد براي ضمانت
صرفاً يكي از س��ه مورد اعتبارس��نجي ،يايك ضامن و
سفتهياسهمفردازحسابيارانههدفمنديرابهمنزله
ضمانتبپذيرند.مسووليتحسناجرايحكماينبند
بهعهدهبانكمركزيوبانكهايعاملوكليهمديرانو
كاركندان ذيربط است .عدم اجراء يا تاخير در پرداخت
تسهيالتتخلفمحسوبشدهوقابلپيگيريدرمراجع
ذيصالحميباشد.همچنينتماميبانكهاموظفندبه
صورت ماهانه ،تعداد تس��هيالت قرضالحسنه ازدواج
پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت
را به صورت عمومي اعالم كنند .مبلغ 20هزار ميليارد
ريالازمنابعاينبندبرايتأمينجهيزيهكااليايرانيبه
ستاداجراييفرمانامام(ره)اختصاصمييابد.زوجين
ميتوانندبهجاياستفادهازتسهيالتموضوعاينبند،
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
 50قانونجامعخدماترسانيبهايثارگرانافرادمندرج
در قانون مذكور مش��مول اخذ قرضالحس��نه ازدواج
به ميزان دو برابر افراد عادي هس��تند .اين بخشنامه به
بانكهايملي،صادرات،تجارت،ملت،سپه،كشاورزي،
مسكن،صنعتومعدن،توسعهصادرات،رفاهكارگران،
توسعهتعاون،اقتصادنوين،كارآفرين،پارسيان،سامان،
پاسارگاد ،س��رمايه ،سينا ،قرضالحس��نه مهر ايران،
دي ،شهر ،گردشگري ،ايران زمين ،خاورميانه ،آينده،
قرضالحسنهرسالت،مشتركايران-ونزوئال،صندوق
كارآفرينياميد،موسسهاعتباريملل،موسسهاعتباري
كاسپينوپستبانكابالغشدهاست.

افزايش شفافيت با اصالح نرخ
تسعيرارزبانكها

فرزينآقابزرگيگفت:باتصميماخيربانكمركزيمبني
برموافقتبااصالحنرختسعيرارزبانكهاشفافيتدربازار
سرمايهافزايشيافت.كارشناساقتصاديدرگفتوگو
باايبِنادربارهموافقتهايبانكمركزيبرايحمايتاز
بورسگفت:فضاياقتصاديكشورحكمبراينميكند
كه سياستهاي 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
ميسازد.حدوديكهفتهپيشبحثيدرارتباطبااصالح
نرختسعيرارزبانكهاپيشآمدكهسبببهوجودآمدن
ابهام به خصوص درباره گروهي كه ذينفع ثالث مانند
ش��ركتهاي داخل بورس بودند ،شد .مبني بر اينكه
بانك مركزي ظاهرا با اصالح نرخ تسعير ارز مشروط بر
اينكه سازمان امور مالياتي تفاوت قيمتنرخ ارز را مورد
قبولقراردهد،موافقتكردهبودكهخوشبختانهاصالح
ش��د .آقابزرگي در اين رابطه تاكيد كرد :اينكه در حال
حاضر با مبلغي اندك داراييهاي ارزي بانكها 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.
برايدركناريكديگربودنبازارسرمايهوبورسانسجامدر
تصميماتاقتصاديالزماست.بهاينمعنا؛نبايدچنين
باشدكهيكسياستگذاريدرراستايحفظوحمايت
بانكهايي كه در بازار پول فعاليت ميكنند ،منتهي به
التهاب بازار سرمايه شود .اين كارشناس بازار بورس در
اين رابطه تصريح كرد :خوشبختانه در تصميم اخير به
نظرميرسدشفافيتالزمگرچهباآنفاصلهوجوددارد،
مورد توجه قرار گرفته است .معنا ندارد وقتي براي ارز
حاصل از صادرات تكليف ميكنيم تا صادركننده آن را
داخلسامانهنيمابهنرخ۲۲يا ۲۳هزارتومانكهمبتني
برعرضهوتقاضااستبهثبتبرساند،تسعيرداراييهاي
بانكها۱۵يا ۱۶هزارتومانباشد.اينكاربهنوعيشباهت
باقميتگذاريدستوريدارد.درفضاياقتصاديمبتني
برعرضهوتقاضاوآزادتماميفاكتورهاياثرگذارازجمله
نرخ ارز كه محرك اصلي براقتصاد كشور است ،بايد به
س ارايه شود تا شبهه
صورت ش��فاف ،معقول و ملمو 
استفاده ناصحيح به وجود نيايد .سال ۹۸و ۹۹با ۱۸۷و
 ۱۵۵درصدرشدكهمحركاصليآنهمحركتپلكاني
نرخارزبود،روبروبوديم،برهميناساسكمتركسيبايد
انتظار داشته باشد در سال ۱۴۰۰همان روند صعودي
و قابل توجه گذشته به تكرار درآيد .بخش عمدهاي از
نوس��انات و افزايش در سطح قيمتها داخل بورس در
سال  ۹۹بيمحابا افزايش پيدا كرد ،اما در سال ۱۴۰۰
بايدهمزمانهمبنيهماليشركتهاازلحاظانعكاس
تف��اوت نرخ ارزدر عملكرد س��ود و زيان و هم وجود
ريسكهاييازجملهابهامدرثباتنرخارز،بحثهاي
برون مرزي سياسي برجام ،كسري بودجه دولت در
سال  ۱۴۰۰را كنار يكديگر گذارد و تمام اينها با هم
انتظارات سودآوري براي سال  ۱۴۰۰را قطعا بسيار
متفاوتنسبتبهسال ۹۹خواهدكرد.
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دالر در آستانه ورود به كانال  ۲۲هزار تومان

صرافها :همه فروشندهاند؛ خريداران كنار كشيدند

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

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز شنبه 11ارديبهشت ،1400قيمت دالر در بازار آزاد
به  23140تومان رس��يد و قيمت يورو  28هزار و 100
تومان و درهم امارات 6هزار و 450تومان و اونس جهاني
طال نيز  1770دالر قيمتگذاري ش��د .براين اساس،
قيمت طال و سكه در بازار داخلي كاهش يافته و هر گرم
طال  968هزار ،مظنه مثقال طال  4ميليون و  195هزار،
سكه  9ميليون و  780هزار ،نيم سكه  5.4ميليون ،ربع
سكه  3.5ميليون ،سكه گرمي  1،9ميليون هزار تومان
معامله شد و تمام سكهها به كانالهاي پايينتر سقوط
كردند .با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش
اميدواري به موفقيت مذاكرات وين ،آزادسازي پولهاي
بلوكه شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفتهبازي
در ب��ازار ارز ،قيم��ت انواع ارز در هفتهه��اي اخير روند
كاهشي داشته و كاهش قيمت دالر به عنوان مهمترين
عامل افت قيمت س��كه و طال در روزهاي اخير به شمار
ميرود .كارشناس��ان ميگويند كه س��رعت كاهش
قيمتها در ب��ازار طال و ارز درحال��ي افزايش يافته كه
احتماالً قيمت دالر تا پايان معامالت به كانال  ۲۲هزار
تومان بازگردد و سكه نيز افت محسوسي داشته باشد.
خوشبينيها به مذاكرات وين موجب شده تا همزمان
با آغاز دور جديد اين مذاكرات استارت كاهش قيمتها
در بازار طال و ارز زده ش��ود و اين روال همچنان در بازار
ادامه داشته باشد .همزمان با افزايش خوشبينيها به
نتايج مذاكرات وي��ن ،ريزش قيمتها در بازار طال و ارز
با شتاب بيشتري طي ميشود و آنطور كه فعاالن بازار
پيش بيني ميكنن��د،احتمال ثبت ركوردهاي پايين
براي س��كه و دالر در روز جاري وج��ود دارد .صرافها
ميگويند:همدرسامانهنيماوهمدربازارآزادفروشندهها
زياد ش��دهاند و خريداري در بازار براي ارز وجود ندارد.
اگر همين روال ادامه داش��ته باشد بايد منتظر كاهش
شديد قيمتها در بازار باشيم .فعاالن بازار ارز از كاهشي
بودن جو ب��ازار ميگويند و تأكيد دارند هر روز بر تعداد
فروش��ندهها در بازار ارز اضافه ميشود و همين امر نيز
باعث ش��ده تا س��ير نزول قيمتها با شتاب بيشتري
همراه ش��ود .بازاريها ميگويند 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 صرافيهاي بانكي به حداقل رس��يده
ديگر شاهد صف خريد ارز دولتي به منظور كسب سود
از محل آربيتراژ نرخ نيس��تيم .روند نزولي قيمتها در
بازار س��كه و طال در روزهاي اخير تشديد شده است.به
نظر ميرس��د كه به دليل تحوالت سياست خارجي و
چشمانداز كاهشي نرخ دالر ،قيمتها در بازار سكه و طال
تمايل به افت بيشتر دارد ،بهطوري كه فعاالن اين بازار
كاهش بيشتر قيمتها را انتظار دارند .در حالي كه اكثر
افراد حاضر در بازار به فروشنده تبديل شده و كمتر خريد
ميكنند و صرافيها و س��كه فروشان به خاطر كاهش
قيمت در آينده سكه و ارز نميخرند ،اين پرسش براي
فروشندگان و نيازمندان به ريال وجود دارد كه چرا در
بهار  97تا  99بر موج خريداران سكه و ارز افزوده شده و
قيمتها باال ميرفت و حاال به حدي جو بازار تغيير كرده

قيمت  27هزار و  599تومان رسيد .قيمت يورو سنا نيز
ابتدا  27هزار و  920تومان اعالم شد و در نيمه روز 27
هزار و  875تومان ثبت شد.

و برعكس شده كه كسي خريدار سكه و ارز نيست .يكي
از فروشندگان سكه ميگويد :واقعا بايد كدام دارايي را
سرمايهگذاري كنيم كه به وقت نياز بفروشيم و به وقت
مازاد درآمد خريد كنيم و سرمايهگذاري 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 سرمايهگذاري كنيم كه حداقل متناسب با تورم
ارزش آن حفظ شود .ما سود نميخواهيم همان ارزش
پول حفظ شود كافي است ولي با اين نوسان قيمتها و
فاصله خريد و فروش ،هر چه بخريم در نهايت متناسب
با تورم نخواهد بود مگر آنكه در ابتداي نوسان قيمت در
سال  96و  97خريد 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 صرافيهاي بانكي و مجاز
سطح كش��ور به نرخ  ۲۲۶۰۶تومان از مردم خريداري
ميش��ود و در مقابل با افت  ۱۷۴توماني نسبت به روز
پنجشنبه ،به قيمت ۲۳۰۶۳تومان به متقاضي دريافت
دالر فروخته ميشود .بهاي دالر امريكا نسبت به اولين
روز ارديبهشت ماه نيز ۳۰۶ ،تومان ارزانتر شده است.
ديگر ارز پرطرفدار بازار ،يعني يورو نيز در اين صرافيها
به قيمت  ۲۷۳۵۷تومان از مردم خريداري ميشود و در
مقابل به ن��رخ  ۲۷۹۰۹تومان به متقاضي دريافت يورو
فروخته ميشودكهنسبتبهپايانهفته قبل ۶۸،تومان
كاهش نرخ دارد .نرخ دالر در مقايسه با روز كاري گذشته
(پنجشنبه) با  ۲۰۲تومان كاهش به رقم  ۲۳هزار و ۳۵
تومان رسيد و در آستانه ريزش به كانال ۲۲هزار توماني
قرار گرفت.قيمت فروش يورو نيز با كاهش ۱۰۷توماني
نسبت به روز كاري گذشته (پنجشنبه) به رقم  ۲۷هزار
و ۸۷۰تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۲هزار و۵۷۹
تومان و نرخ خريد هر يورو ني��ز  ۲۷هزار و  ۳۱۸تومان
بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۲هزار و۷۰۴
تومان و نرخ فروش آن  ۲۲هزار و  ۹۳۱تومان اعالم شد.
نرخ يورو در اين بازار  ۲۷هزار و  ۴۰۰تومان و نرخ فروش

آن نيز  ۲۷هزار و  ۶۷۴تومان اعالم ش��د .در سامانه سنا
در روز معامالتي گذشته (پنجشنبه) هر يورو به قيمت
 ۲۷ه��زار و  ۸۵۹تومان و هر دالر  ۲۳هزار و  ۱۶۲تومان
به فروش رسيد .همچنين روز كاري گذشته در سامانه
نيما ،حواله يورو به قيمت ۲۷هزار و ۴۶۱تومان فروخته
و حواله دالر بدون معامله بود .هر قطعه سكه تمام بهار
آزادي طرح جديد در بازار ته��ران با كاهش  ۲۱۰هزار
تومانيقيمتنسبتبهروزكاريگذشته(پنجشنبه)به
 ۹ميليون و ۷۴۰هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي
طرح قديم نيز  ۹ميليون و  ۶۰۰هزار تومان معامله شد.
نيمسكه بهار آزادي پنج ميليون و  ۳۰۰هزار تومان ،ربع
سكه س��ه ميليون و  ۴۰۰هزار تومان و سكه يك گرمي
هم يك ميليون و  ۹۰۰هزار تومان قيمت خورد.در بازار
طال نيز نرخ هر گرم طالي  ۱۸عيار به  ۹۶۴هزار تومان
رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و  ۱۸۰هزار
تومان ش��د.قيمت دالر كه چند هفتهاي در كانال 23
هزار تومان درجا ميزد و نهايتاً بين 23هزار و 600تا23
هزار و  800تومان در نوسان بود از عصر ديروز با شتاب
بيشتري س��ير نزولي را طي ميكند و همين امر باعث
شده تا بازاريها بگويند احتماالً تا پايان معامالت بايد
ش��اهد دالر  22هزاري در بازار باشيم .در بازار سكه نيز
ريزش قيمتها در حالي ادامه دارد كه قيمت سكه كه
پيش از اين در كانال  10ميليون تومان در نوسان بود از
اواخر هفته گذشته با كاهش محسوس همراه شود و به
كانال  9ميليوني بازگردد .احتماالً 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  120تومان كاهش يافت و قيمت
يورو افت  280توماني داشت .قيمت دالر عمده در بازار
متشكل ارزي صبح ش��نبه ابتدا  22هزار و  843تومان
ثبت شد و در نيمه روز به  22هزار و  834تومان رسيد.
قيمت دالر خرده فروشي (سنا) نيز 23هزار و 71تومان
اعالم ش��د و در نيمه روز  23هزار و  63تومان ثبت شد.
قيمت يورو در بازار متشكل ابتدا  27هزار و  643تومان
ثبت ش��د س��پس در نيمه روز با كاهش  44توماني به

     سكه تا چه قيمتي پايين ميآيد
كشتيآراي با بيان اينكه سيرنزولي بازار طال موجب شده
تا قيمتهاي طال و سكه به نرخهايي برسد كه در چند ماه
گذشته بيسابقه بوده است ،گفت :حباب سكه ۲۰۰هزار
تومان شده است .محمد كش��تيآراي با اشاره به كاهش
قيمتها در بازار طال و سكه در تشريح وضعيت اين بازار،
اظهار داشت :قيمت طالي جهاني در روز جاري با 11دالر
كاهشنسبتبهپنجشنبههمراهشدهاست؛ضمناينكه
قيمت ارز نيز كاهش يافته و همين امر باعث شده باوجود
تعطيلي بازارهاي اصلي و واحدهاي صنفي ،قيمت طال و
سكهكاهشيابد.ويبابياناينكهدادوستدهادربازارطال
وسكهكاهشيافتهاست،تصريحكرد:اُفتچشمگيريدر
بخشتقاضايبازارداريموهمينامردركناركاهشقيمت
دالر و طالي جهاني ،باعث كاهش بيشتر قيمتها در بازار
طال و سكه ش��ده است .نايبرييس اتحاديه طال و جواهر
ضمن تأكيد براينكه قيمتهايي كه امروز در بخش طال و
سكهداشتيم،درچندماهگذشتهبيسابقهبودهاست؛گفت:
امروزقيمتهراونسطاليجهاني 1770دالر،سكهتمام
بهار آزادي طرح قديم  9ميليون و  600هزار تومان ،سكه
تمام بهار آزادي طرح جديد 9ميليون و 700هزار تومان،
نيمسكهبهارآزادي 5ميليونو 400هزارتومان،ربعسكه
بهارآزادي 3ميليون و 500هزار تومان و سكه يك گرمي
يك ميليون و 900هزار تومان اعالم شده است .وي با بيان
اينكه قيمت هر مثقال طال 4ميليون و 180هزار تومان و
هر گرم طالي  18عيار  965هزار تومان اس��ت ،از حباب
 200هزارتومانيقيمتسكهخبردادوگفت:سايرسكهها
نيز همچنان داراي حباب هستند ولي حباب آنها نسبت
به روزهاي قبل كاهش يافته اس��ت .كش��تيآراي درباره
اينكه وضعيت قيمت طال و سكه در روزهاي آينده چطور
خواهد بود و آيا باز شدن بازارها در هفتههاي 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
تاچهنرخيكاهشخواهدداشت؟تصريحكرد:بستگيبه
قيمتارزدارد،هرگفتمانيدروينبهنتيجهبرسدبالفاصله
تاثيرش را روي قيمت ارز و سكه ميگذارد .نوسان قيمت
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز ،با تالش
سفته بازان ،قيمت دالر به مرز  26هزار تومان هم رسيده
بود اما انتش��ار خبرهاي مربوط به مذاكرات هستهاي و...
باعث عقبنش��يني دالر از اين سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد كه
موجب نوسانات قيمتي ميشود،نخست اينكه با مذاكره
و بازگش��ت به برجام و  ...قيمت ارز كاهش چش��مگيري
خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاك��ره هم نميتواند
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش
چشمگيرقيمتارزوجودنداردونهايتادالردركانال-23
 22هزارتومانجاخوشميكند.

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

احمد توكلي :قانونگذاري حين رسيدگي به بودجه خالف قانون است

يكنمايندهمجلسگفت:برخيتحتعنوانرويهبودن
اين اتفاقات طي سالهاي گذشته ،به دنبال توجيه اين
تخلفات هستند؛ سالهاي گذشته هرطور بوده دليل
نميش��ود همان رويه غيرقانون��ي در مجلس با ادعاي
انقالبيگري ادامه داشته باشد .علي خضريان ،نماينده
مردم تهران ،ري ،ش��ميرانات ،اسالمشهر و پرديس در
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي در اين رشته
توئيتنوشت:باتوجهبهعدمپاسخگوييآقايانقاليباف
و نادران نسبت به تغييرات گسترده ارقام و اعداد جداول
بودجه ۱۴۰۰پسازرايگيرياليحهدرصحنمجلس
و همچنين ت�لاش همهجانبه عدهاي ب��راي برخورد
سياسيورسانهايبااينموضوع،مطالبيراجهتتنوير
افكار عمومي بيان ميكنم .به گزارش ايلنا ،او ادامه داد:
آنچه كامال مشخص است اينكه نمايندگان مجلس در
 ۲۶اسفند ۱۳۹۹درآخرينجلسهسال،كليهتبصرهها،
احكاموجداولبودجهرابراساسايراداتشوراينگهبان
برطرف و تصويب كردند و ۲۷اسفند نيز رييس مجلس
رس��ما قانون بودجه س��ال  ۱۴۰۰و جداول آن را طي
نامههايجداگانهبهرييسجمهوريابالغكرد.
خضريانافزود:ايندرحالياستكهدرجلسه ۲۶اسفند
 ۱۳۹۹جناب محسن زنگنه طي اخطار قانون اساسي
پيرامون اينكه برخالف وعده كميس��يون تلفيق هيچ
جدولي به نمايندگان داده نش��ده و رايگيري درحالي
استكهنمايندگانهيچاطالعيازجداولندارند،تذكر
ميدهد .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
تاكيدميكند«:االنهمكهآنراميفرستيماصالحات
«جداول» را فرستادهايم ...قبل از ابالغ بودجه به دولت،
تمامرديفها،جداول،تغييراتمتفرقهوهمهاصالحات،
احكامبودجهانجامشدهومصوباست».
۰خضريان گفت :وقتي جناب نادران با صراحت اعالم
ميكند جداول اصالح ش��ده در پيوست موجود است
و االن كه آن را ميفرس��تيم شوراي نگهبان ،اصالحات
ج��داول را هم فرس��تادهايم و اصالحات انجام ش��ده و

مصوب اس��ت؛ يعني از ۲۷اسفند ۹۹كه قانون بودجه
 ۱۴۰۰رسما به دولت ابالغ شد ،موضوع بودجه در همه
ابعادخاتمهمييابد.ويتصريحكرد:لذاكسانيكهبااين
تفصيلازفردايابالغقانونبودجهسال ۱۴۰۰بهدولت
تا  ۱۴فروردين در طبقه نهم ساختمان شيخ فضلاهلل
مجلسدرحالتغييررديفهايبودجهبودند،ميبايست
پاسخگوباشندكهچهكردهاند؟وبعدازهمهاينمراحل
چه كاري روي بودجه  ۱۴۰۰انجام ميدادند؟ اين همه
تناقضازكجاست؟ايننمايندهمجلسشوراياسالمي
افزود :متاسفانه مش��اهده ميشود برخي تحت عنوان
رويه بودن اين اتفاقات طي سالهاي گذشته ،به دنبال
توجيه اين تخلفات هستند؛ سالهاي گذشته هرطور
بوده دليل نميشود همان رويه غيرقانوني در مجلس با
ادعاي انقالبيگري ادامه داشته باشد .او ادامه داد :آقايان
چهاختياريداشتندكهحققانونگذارينمايندگانرابه
يكجمعچندنفرهتفويضكنند؟اينحرفهادرتناقض
كاملباحرفرييسكميسيونتلفيقبودجهدرجلسه
 ۲۶اسفند 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
توسطعدهايمعدود،بهتريناقدامرسيدگيبهتخلفات
صورتگرفتهشدهدرمسيرصحيحومنطقيآنجهت
برخورد با متخلفان و همچني��ن رفع ايرادات احتمالي
قانوني جهت عدم تكرار اين تخلفات در سالهاي آينده
است.

    ب�ه نادران گفتيم قب�ل از باال گرفتن دعوا،
حرفهاي خود را نزد مردم بيان كند
يكي از نماينده ادوار مجلس گفت :من از شروع مجلس
هفتمدر ۸۳تاسال ۹۰تالشزياديداشتمتانمايندگان
را قانع كردم كه اين كار خالف قانونگذاري است ،كه در
حين رسيدگي به بودجه قانونگذاري كنند .اين روش
اقتص��اد ملي را متزلزل ميكند و ثب��ات رواني را از بين
ميبرد .احمدتوكلي،دربارهمباحثاخيرپيرامونوقوع
برخي تغييرات در جداول اليحه بودجه توسط رييس

مجلس ،گفت :ببينيد ما در مس��ير «تهيه و تنظيم» و
«رسيدگيوتصويب»اليحهبودجهيكسريمشكالت
داريم.بااينتوضيحكهتهيهوتنظيمبودجهدردولتانجام
ميشودوبعدبهمجلسميآيدورسيدگيوتصويبدر
آنجا صورت ميگيرد .به گزارش ايلنا ،وي افزود :اوالً در
تمامطولاينمسيرازتهيهتاتصويب،قواعدبودجهريزي
تقريبا بهطور كامل رعايت نميش��ود و قوانين را نقض
ميكنند .نماينده ادوار مجل��س در ادامه بيان كرد :در
كقانونازپيشوجودداشته
بحثبودجه،هميشهبايدي 
باشد و براي آن تكاليف كه در قانون در نظر گرفته شده،
پول درنظر بگيرند .اما اين وجود ندارد ،در نتيجه مجبور
ميشونددرروندتنظيموتصويببودجه«قانونگذاري»
كنند.ويافزود:منازشروعمجلسهفتمدر ۸۳تاسال
 ۹۰تالشزياديداشتمتانمايندگانراقانعكردمكهاين
كار خالف قانونگذاري است ،كه در حين رسيدگي به
بودجهقانونگذاريكنند.اينروشاقتصادمليرامتزلزل
ميكندوثباتروانيراازبينميبرد.توجهداشتهباشيد
كه اين كار را هم دولتها و هم مجالس انجام ميدهند.
توكليدربارهچراييوجوداينروندنادرست،ابرازداشت:
علت اين است كه اوال زمان رسيدگي بسيار كوتاه است
و در عمل نميرسند كه بخواهند دقيق شوند .از سوي
ديگر برخي افراد تجربه كافي ندارند ،افرادي كه امسال
در كميس��يون تلفيق بودند از  ۴۴نفر عضو تقريبا ۳۴
نفرشانهيچسابقهبودجهريزينداشتند.خباينچقدر
كار را سخت ميكند؟ زماني كه اين شرايط وجود دارد
خود به خود تخلفات به وجود ميآيد .وي ادامه داد :در
زمانيكهماعضومجلسوكميسيونتلفيقبوديم،من
در شبهاي آخر اصال نميماندم و ميرفتم به اين علت
كهمجبوربودندآييننامهرابشكنندودرجارايبگيرند
براي اصالح ايين نامه ،خب اين معنا ندارد كه در ضمن
بازي قواعد بازي را عوض كني .اين موارد باعث ميشد
كههياترييسهكميسيونبرايتلفيقكارهاييبكنند
كهبودجهبهشبعيدبرسد.چراكهاگرنميرسيدازروز
اولفروردينهرپوليكهدولتخرجميكردغيرقانوني
بود .در چنين شرايطي امان از روزي كه دولت بودجه را

ديربدهدكهدرزمانآقاياحمدينژادزياداينطوربودو
حاال اگر يك تعطيالت هم ميافتاد وسط اين رسيدگي
به بودجه ديگر سختتر هم ميشد .در چنين شرايطي
بهايندليلكهكارپيشنميرودوبااينهدفكهازشب
عيدجلونزند،ناچاربهبرخيتغييراتميشدند.نماينده
اسبقتهراندرخصوصتغييراتموردادعاينمايندگان
پيرامون اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰گفت :با مواردي كه
اشارهكردمانجامتغييراتمسبوقبهسابقهاستامااگر
جهتگيري در تغييرات شخصي يا حوزهاي باشد يا به
نفع اش��خاص حقوقي خاص باشد ،حتما بايد مواخذه
شود .رييس هياتمديره ديدهبان شفافيت و عدالت در
رابطهباپيگيريهاياينموسسهپيرامونمسالهتغييردر
اليحهبودجه،اظهارداشت:آقاينادرانبهصورتمجازي
در جلس��ه هياتمديره ديدهبان حض��ور پيدا كردند و
توضيحاتيراارايهدادند.منهمايشانفرد ُركوصريحي
ميدانم.حاالدرمواجههبانمايندگانمعترضهمحرف
خودرابيانميكند.اگرظلممرتكبشدهباشد،حتياگر
نادرانباشدماپيگيريميكنيمامااگرروشنشودتخلف
وكوتاهيكرده،ناچاربودهوتقصيرنداشتهدراينمواردي
كهشبههناكهستندوقطعيتوجودنداردكهتغييرات
ايجادشده،يقهشانرانميگيريم.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه «آيا توضيحات نادران
بهعنوانرييسكميسيونتلفيقبرايشماقانعكننده
بود؟» ،بيان داش��ت :م��ا در اين رابطه ح��رف نهايي را
نزدهايمبهاينعلتكهحرفمخالفينرانشنيديم.فقط
به ايش��ان گفتيم قبل از اينكه دعوا باال بگيرد تا فرصت
هست حرفهاي خود را در محضر مردم بيان كنند .اين
نامهاي كه مخالفين نوشتند را بردارند و در صحن علني
توضيح بدهند كه پاس��خ هر كدام از موارد چيست ،اگر
قانعشدندكههيچ،اگرقانعنشدند،سندبياورند؛بهاين
علتكهمخالفينهمتاكنونحرفهايكليزدهاند.در
صورتارايهسندهمكميسيوناصلنودرسيدگيكند
و هم ما رسيدگي خواهيم كرد .ما تاكنون نشان داديم
كه رودربايستي با كسي نداريم ،انشاءاهلل بعد از اين هم
نخواهيمداشت

خبر
صدورگواهي عدم پرداخت
چك تا  ۲۰ارديبهشت متوقف شد

معاون اقتصادي رييسجمهور 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 بانكها و موسسات اعتباري از صدور گواهي عدم
پرداخت چ��ك اجتناب كنند .محمد نهاونديان معاون
اقتصادي رييسجمهور پس از جلسه ستاد ملي مقابله
با كرونا گفت :امروز در س��تاد ملي كرونا با توجه به آثار
اقتصاديكروناتصميماتيبرايواحدهايتوليديگرفته
ش��د كه قدري بتوانند سرپا باشند .وي ادامه داد :يكي از
موارداينبودكهباتوجهبهتعطيلياصنافواينكهبرخي
از واحدها امكان فروش محصوالت خود را نداش��تند اما
بر اس��اس روال متعارف چكهايي را ص��ادر كردهاند و
عم ً
ال امكان پر كردن موجودي حساب و پرداخت چك
را پيدا نميكنند و اين بهطور زنجيره بار مش��كالتي را
ايجادميكند.

ادامهازصفحهاول
مثلث مطالبات كارگران

مبتني بر اين ش��رايط طي  3الي 4س��ال گذشته كه
تكانههايتورميبهاوجرسيده،كارگرانايرانيمجموعه
پساندازهايي را كه طي سالها و دههها انباشته بودند
را هزينه كردهاند و در آستانه يك نقطه بحراني از منظر
معيشتيقرارگرفتهاند.آمارهايمراكزآمارينيزحاكي
از آن اس��ت كه تورم نقطه به نقطه به حدود 50درصد
افزايشپيداكردهاستواينافزايشنمودارهايتورمي
بهطورمستقيممعيشتطبقاتمحرومازجملهاقشار
كارگري را تحتالشعاع قرار داده است .نبايد فراموش
كرددربحرانهايمعيشتيايناقشارحقوقبگيرجامعه
هستند كه قابليت انطباق خود با تكانههاي تورمي را از
دست ميدهند و سطح زندگي آنها در اثر اين تكانهها
نزولپيداميكند.اينروندنزوليبعدازحذفهزينههاي
تفريحي ،آموزشي ،حمل و نقل و ...به جايگاهي رسيده
است كه امروز بس��ياري از اقالم مصرفي ضروري نيز از
سفرههاي خانوادههاي كارگران حذف شده است .اين
درحالياستكهپوياييوشادابيطبقاتكارگربهطور
مس��تقيم در روند بهبود ش��اخصهاي توليد ،توسعه
صادرات و رشد اقتصادي نقش دارد .زماني كه زندگي
كارگري از نظر معيش��تي تامين نباشد ،اين معضالت
در نهايت در افول شاخصهاي توليد و صادرات نمايان
خواهدشد.بنابراينبهبودوضعيتمعيشتكارگراندر
سال1400يكيازجديدترينوبنيادينترينمطالباتي
اس��ت كه اين قش��ر و خانوادههاي آنان از مسووالن و
تصميمسازان كش��ور دارند .امروز افزايش دستمزد و
تعييننرخمزد،يكيازراهكارهايياستكهازطريقآن
ميتوانس روسامانيبهزندگيمعيشتيكارگرانداد.اما
با توجه به اينكه سرعت تورم ،شتاب غيرقابل مهاري به
خودگرفتهاست،هراندازههمكهدستمزدهاباالتررود،
باز هم به دليل باال بودن دامنههاي رشد تورم ،زندگي
معيشتيكارگرانبهمراتبازسرعتتورمپايينترقرار
ميگيردودچارعقبافتادگيميشود.
دوم) امنيت ش��غلي :بعد از مباحث معيشتي ،دومين
چالش جدي پيش روي كارگران موضوع اش��تغال و
امنيتشغليكارگراناست.مشكالتيكهدراثرتحريمها
وپسازآنكرونادراقتصادايجادشده،ركوددامنهداري
را در اتمس��فر كسب و كار كشورمان ايجاد كرده است.
ناگفتهپيداستدرفضايركود،بيشترواحدهايكسب
وكاربه سمتتعطيلي يا فعاليتباكمترين ظرفيتها
حركت ميكنند .در اين ش��رايط نخستين جايگاهي
كه م��ورد تهديد قرار ميگيرد ،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 هزينههاي
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
از2ميليونبيكاربهجمعيتانبوهبيكارانكشورافزوده
شده است .اين رقم جداي از 4.5الي5ميليون بيكاري
استكهدرگذشتهوجودداشتهاست.بنابراينمسووالن
س��اختارهاي تقنيني ،اجرايي وحقوقي كشور بايد از
مطالبات كارگران براي بهرهمندي از يك شغل پايدار و
آبرومندصيانتكنند.
سوم) تشكلهاي صنفي :س��ومين موضوع كه از نظر
من بسيار كليدي است و در كنار بحثهاي معيشتي
وامنيتشغلي،ضلعسوممطالباتاصليقشركارگررا
شكلميدهد،فقدانيكساختارقويصنفيدربخش
كارگريكشوراست.اگرقشركارگرايرانيازيكچنين
ساختاريبهرهمندبود،ميتوانستبسياريازمطالبات
خود را در بستر يك مجموعه فراگير صنفي و گروهي
پيگيري كند .ضمن اينكه ايجاد اين سازمانهاي قوي
صنفي،قدرتچانهزنيومطالبهگريكارگرانراافزايش
يداد.كارگرانازطريقاينساختارصنفيميتوانستند
م
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.ضمناينكهباحمايتهايدولتاستكهكارگران
ميتوانندزمينهايجاديكچنينساختارهايصنفيرا
به دست آورند .اصالح قانون كار و تشكيل ساختارهاي
قانونيموردنيازازجملهنيازهايياستكهتنهاباحمايت
نهادهاي دولتي به سرانجام خواهد رسيد .بنابراين بايد
اميدوار باشيم كه سال 1401كه در خصوص مطالبات
قش��ر كارگر از مس��ووالن صحبت ميكنيم ،حداقل
زمينههاي 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 تشكلهاي صنفي
موردنظرايجادشدهباشند.

بازارسرمايه
بازار سرمايه مانعي براي تكانههاي
تورمي شديد سال گذشته

رضا خانكي ،كارش��ناس بازار سرمايه در گفتوگو
با سنا در خصوص س��پر تورمي بودن بازار سرمايه
اظهار داشت :بورس در سال گذشته توانست مانعي
براي بخش��ي از تكانههاي 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
نميش��ود.اين كارش��ناس اقتصادي در خصوص
عرضههاي اوليه بيان داش��ت :عرضهه��اي اوليه
سال گذش��ته مانند شستا و صندوق پااليش و دارا
يكم ،عام��ل مهمي براي جم��عآوري 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��دهاي از هزينههاي دولت را
پوشش داده است و بازار سهام نيز در سال گذشته
توانستهمنبعمناسبيبرايهزينههايدولتباشد.
در مجموع اگر سال قبل حضور موثر بازار سرمايه را
در اقتصاد نداشتيم مطمئنا تورم سه رقمي را تجربه
ميكرديم.خانكيباتاكيدبراينكهدولت،ذينفعاول
بازار سرمايه ،است ،ادامه داد :بهطور مستقيم يا غير
مستقيماكثرشركتهاييكهدربازارسرمايهمعامله
ميشوندزيرمجموعههايدولتهستند.اگرفشاري
از سوي بازار سرمايه به دولت براي حمايت از بازار
سرمايه هم وارد ميشود از سوي خود شركتهايي
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 راهحل براي حل مسائل بازار
سرمايه وجود دارد  .يك راهحل ،سيستمي و راهحل
بعدي ،دفعتي است .اين كارشناس بازار سرمايه در
ادامه با اشاره به راهحلهاي پيشنهادي توضيح داد:
اينكهمنابعيبهبازارتزريقشودكهازمحلچاپپول
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 سرمايهگذاران را مجذوب كرده
و نقدينگي را به سمت خود جذب كند.

مزيت عرضه كاالي شركتها
در بورسكاال

عرضه س��نگ آهن و س��اير محصوالت معدني در
بورس كاال طي هفتههاي گذشته در شرايطي آغاز
شدهكهسنگآهندرمسيرواقعيسازيقيمتقرار
گرفتهتاهمانندسايرمحصوالتفوالديبانرخهايي
همسو با نرخ جهاني در بورس معامله شود.
حس��ن فهيميراد در اي��ن باره توضي��ح داد :طي
سالهاي گذشته به دليل غيرواقعي بودن قيمت
محصوالت معدني از جمله س��نگ آهن ،س��هام
اين شركتها تحت تأثير منفي پيامدهاي عرضه
غيربورس��ي محصوالتش��ان قرار داش��ت؛ عرضه
كاالي هر ش��ركتي در ب��ورس كاال ،ظرفيتهاي
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 بهيقين از
روشهايسنتيمتكيبهحوالهوامضاهايطاليي،
كارآمدتر و بهتر است .اين كارشناس باسابقه بازار
سرمايه ،يادآور شد :براي رسيدن به نتيجه مطلوب،
نهادهاي سياس��تگذار بههيچعن��وان نبايد وارد
حوزه قيمتگذاري س��نگآهن ي��ا هر محصولي
شوندتابراساسسازوكاربورس،نرخواقعيمحصول
مشخصشود.تجربهسالهاياخيربهسياستگذار
تاكيد ميكند كه بايد قيد روند موجود مداخله در
بازار و قيمت را به بهانه تنظيم بازار بزند و آن را كنار
بگذارد زيرا هر مداخلهاي با فلسفه و ماموريت بازار
سرمايهدرتضادبودهوبهزيانتوليدوسهامداراست.
وي افزود :با عرضه س��نگآهن به عنوان باالدست
زنجيره فوالد ،تقريباً ،تمام اين زنجيره با يك روش
و مبتني بر عرضه و تقاضا كش��ف قيمت ميشود
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 توليدكنندهها در كل زنجيره
فوالد تمام ميش��ود .فهيمي راد درباره آثار عرضه
س��نگآهن بر ش��ركتهاي فعال در بورس اوراق
بهادار ،گفت :زماني كه س��نگآهن و محصوالت
مختلف آن در بورس كاال عرضه و براساس عرضه و
تقاضاقيمتگذاريشود،تأثيرمثبتيبرشركتهاي
حاضر در بورس اوراق به��ادار دارد .وي تأكيد كرد:
در حوزه تولي��د و بازار هم نكته مهمي كه پيرامون
عرضه بورسي س��نگآهن بايد مدنظر قرار گيرد،
ضرورت نظارت جدي بر توزيع آن پس از معامالت
بورسي است .اين پيشكسوت بازار سرمايه ادامه داد:
همه نهادهاي ذيربط و مس��وول بايد با ابزارهايي
كه در اختيار دارند ،بهگون��هاي برنامهريزي كنند
كه محصوالت عرضهش��ده بهصورت مستقيم در
اختيار توليدكنندههاي ميان دس��تي زنجيره كه
همان توليدكنندگان فوالد هس��تند ،قرار گيرد و
دالالن و واسطهها ،مجال نفوذ و رانتخواري نيابند.
معاون پيشين دبيركل بورس تهران در پايان گفت:
روند ايجاد ش��ده در اقتصاد و توجه به واقعيسازي
قيمتها در اقتصاد را بايد به فال نيك گرفت و اين
رويه قطعا ميتواند محرك توليد كش��ور باشد .در
واقع پايبندي دولت به سازوكارهاي بورس كاال در
مبادالتكاالييميتواندبهبهبودوضعيتنامناسب
اقتصادي كنوني ،كمك زياد و موثري كند.
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رويداد

بازارسرمايه

«تعادل» مشكالت بازارسرمايه را بررسي ميكند

تكرار اشتباهات در بورس
گروه بازارسرمايه|
چندهفتهاي ميش��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 كوتاهمدت
ش��اخص را مثبت نگاه دارد و بعد ازآن بازارسهام به
وضعيت سابق خود يعني روند اصالحي بازگشت و
بدينترتيب ش��اخص كل در اولين روز كاري هفته
جاري  ۱/۱درصد افت كرد و اميدها در بورس كاهش
يافت ،البته خروج نقدينگي توسط حقوقيها از بازار
داستان ديگري دارد و اين گروه نقدينگي باقي مانده
در بازار را نيز ازآن خود كردهاند.
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 ميرسيم كه بازارسهام مشكالت عديدي دارد
كه اغلب اين مشكالت از سال  ۱۳۹۹و با وسيع شدن
بازار رخ داد .براي مثال تا پيش از سال گذشته هسته
مشكالت عمدهاي نداشت چراكه؛ سهامداران خاصي
در بازار وجود نداشتند اما؛ اين روزها سهامداران به
اوج خود رسيدهاند 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 زمانبر باشد اما؛ بهطور كلي
اگر مشكالت ش��ناخته شده بورس حل شود ميزان
اعتماد در بازار افزايش مييابد در نتيجه سهامداران
در اين بازار باقي ميمانند و به س��مت وسوي ديگر
بازارهاي مالي نميروند.همانگونه كه گفته شد بازار
سهام مشكالت و تخلفات زيادي دارد كه برخي از آنها
بدينترتيب است .نخستين و قديميترين مشكل
اين بازار اختالالت در سامانه معامالت است و سابقه
چندين و چند ساله بورس نشان ميدهد كه سامانه
پيش از س��ال  ۱۳۹۹نيز 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 كارگزاريها به معضل
هرروزه بازار تبديل ش��د .روزي نب��ود كه بازار صف
خريد نشود و سامانه معامالت به لحاظ نرمافزاري يا
سختافزاري 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 ميشد .قيمت سهمها با تأخير در سامانه
معامالت��ي كارگزاريها نمايش داده ميش��د و چه
بسيار نمادهايي كه رخت سبزشان را به خاطر همين
اختالل با جامه سرخ عوض كردند.
درنتيجه اگر ميخواهي��م وضعيت را تغيير دهيم و
اجازه ندهيم س��رمايهگذاران از بورس خارج شوند
در وهله اول بايد زيرس��اختهاي معامالت و بازار را
براي فعاليت سهامداران جزو اولويتها قراردهيم.
دومين مشكل نيز دستكاري در قيمت سهمها است
و طي سال گذشته نيز شاهد اعتراض سهامداران به
سرخطيها و ثبت سفارشهاي مشكوك بوديم .در
بازاري كه معموالً يا صف خريد است يا صف فروش،
سرخطي زدن يك امتياز محسوب ميشود 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
بهصف فروش كش��يده ميشد و مش��خص نبود آيا
قصدي در كار بوده يا نه .نظارت بر ثبت س��فارشها
و جلوگيري از ثبت سفارشهايي كه ميتواند 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��ليقههاي جديد در
قوانين و مقررات بازار بوده ،درس��ت اس��ت اگرچه
مقررات مرب��وط به توق��ف و بازگش��ايي نمادها و
گزارشهاي مالي شركتها كام ً
ال شفاف است ،ولي
در اجراي اين مقررات گاهي بسيار سليقهاي رفتار
ميشود .گاهي برخي از سهم متوقف نشده و برخي
ديگ��ر بيش از اندازه متوقف مان��ده و اين موضوع را
ميتوان اعمال سليقه دانست.
چهارمين مشكل نيز تنبيه سهامدار بهجاي مديران
متخلف اس��ت و در اين چندين و چندس��اله بارها
ديدهايم كه مديران ش��ركتها در افشاي اطالعات،
قصور كرده يا با دس��تكاري در صورتهاي مالي و
ارايه اطالعات گمراهكننده ب��ه بازار ،موجبات ضرر
و زيان س��هامداران را فراهم كردهاند؛ ولي واكنش
ناظران بازار به چنين تخلفاتي ،توقف طوالنيمدت
نمادها يا انتقال به بازار پايينتر بوده كه قطعاً چنين
تنبيهي بيشتر به ضرر سهامداران خواهد بود!
پنجمين موضوع نيز پذيرشهاي شائبهدار شركتها
در بورس و فرابورس است .اگر اخبار را بررسي كنيم
متوجه ميشويم كه ش��ركتهاي 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��ركتهاي جديد به بازار بوده اما؛
گاهي فرآيند پذيرش شركتها ،حاشيهساز ميشود
و عرضههاي اوليه در قيمتي باالتر از ارزش ذاتي انجام
ميشود 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 مث ً
ال در يك سال ابتداي عرضه

سهم ،س��هم را در قيمت عرضه اوليه حمايت كنند
و س��همها به قيمت كمت��ر از عرضه اوليه نرس��ند
تا بهاينترتيب اگر س��همي وارد عرضه اوليه ش��د،
سهامداران خرد متحمل ضرر و زيان نشوند.
شمش��ين موضوع نيز نظارت دقيقت��ر بر عملكرد
نهاده��اي مالي اس��ت كه بخش عمده مش��كالت
بازارس��هام به عملكرد نهادهاي مالي بازميگردد.
اصالح مق��ررات نهادهاي مالي و نظ��ارت دقيق بر
عملكرد آنها ضرورت دارد .ضمن اينكه تخلفاتي كه
به هياتهاي رس��يدگي گزارش ميشود ،با تأخير
بسيار موردبررسي قرار ميگيرد.
درنهاي��ت آخرين مش��كل نيز تخلفات و حواش��ي
كارگزاري است كه مشكالت زيادي دراين خصوص
وج��ود دارد .مهمتري��ن مش��كل كارگزاريه��ا،
تبليغات براي جذب مش��تري ب��دون فراهم كردن
زيرساختهاي الزم براي فعاليت آنالين مشتريان
ب��ود .كارگزاريها هيچ محدوديت��ي در صدور كد
معامالتي (از منظر تعداد) ندارند و در روزهاي رونق
بازار سرمايه ،كدهاي معامالتي يكي پس از ديگري
صادر ميش��د ،حالآنكه س��امانه معامالتي برخي
كارگزاريها توان پاسخگويي به اين تعداد مشتري
را نداشت! بهرغم آنكه قرار بود محدوديتهايي براي
سهامداراني كه تازه كد بورسي خود را دريافت كرده
بودند در نظر گرفته شود ،ولي تازهواردها بدون هيچ
آموزش��ي راهي اين بازار ش��دند و اتفاقاً در ريزش
س��نگين بورس ،اين گ��روه از س��هامداران بيش از
س��ايرين متحمل ضرر و زيان شدند .انتظار ميرود
حداقل چندس��اعتي صرف آموزش و مش��اوره به
سهامداران تازهوارد شود.
برخي كارگزاريها ،عمدا يا سهوا مبالغي بهحساب
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
گلهدارند كه با اين اتفاق ،امكان معامله در لحظه را

كمترين و بيشترين سهامداران غيرمستقيم سهام عدالت

حسين فهيمي ،سخنگوي آزادسازي سهام عدالت
در نشست خبري انتخابات محامع الكترونيكي سهام
عدالت اظهار داش��ت :شركتهاي س��رمايهگذاري
استاني در قالب يك شركت سهامي عام ساماندهي
شدند ،كار آنها مستمر است ،تداوم فعاليت خواهند
داش��ت و هيچ مس��الهاي نميتواند كار آنها را براي
لحظهاي متوق��ف كند.انتخاب��ات مجامع عمومي
عادي به صورت فوقالعاده 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 ميش��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 اولينبار در كشور تجربه كنيم.
برگزاري دوباره انتخابات
شركتهايسرمايهگذارياستانيسهامعدالت
سخنگوي آزادسازي سهام عدالت با بيان اينكه امروز
به صورت رسمي مجامع شركتهاي استاني بر اساس
دعوت انجام شده ،آغاز ميشود ،افزود :استان قزوين
نخستين شركت س��رمايهگذاري 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 ميكند و اگر
به هر دليلي جلس��ه امروز به اين حد نصاب نرسيد،
۱۰روز ديگر با هر حد نصابي رس��ميت پيدا ميكند
و برگزار ميشود.
مديرعامل شركت سپردهگذاري مركزي با بيان اينكه
از  ۵۰ميليون س��هامدار عدالت بيش از ۳۰ميليون
نف��ر روش غيرمس��تقيم را براي مديري��ت دارايي

خ��ود انتخاب كردهاند ،گفت :در اين ميان ش��ركت
س��رمايهگذاري اس��تان خراس��ان رضوي با تعداد
دو ميلي��ون و  ۷۷۴هزار نفر بيش��ترين س��هامدار
غيرمستقيم و استان س��منان با  ۲۲۰هزار و  ۷۹نفر
كمترين س��هامدار غيرمس��تقيم را دارد.تا امروز از
 ۳۰ميليون جمعيت س��هامداران غيرمس��تقيم۶۰
درصد آنها س��جامي ش��دند.از جمعيت سهامداران
غيرمستقيم دو ميليون و  ۶۰۰هزار نفر جزو فوتيها
محس��وب ميش��وند.تا امروز بدون در نظر گرفتن
فوتيها و افراد زير ۱۸سال ۷۵ ،درصد از افراد سجامي
شدهاند.

درج اطالعات برگزاري انتخابات
هر شركت در سامانه ديما
مديرعامل شركت سپردهگذاري مركزي خاطرنشان
ك��رد :اطالعات برگ��زاري انتخابات هر ش��ركت در
«سامانه ديما» درج ش��ده است ،هر سهامدار 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 هياتمديره ش��ركتها شدهاند كه از
اين ميان بيش از  ۷۵۰نفر تاييد صالحيت شدهاند.
 ۶۰درصد مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب
كرده بودند ،سجامي ش��دند و اگر افراد فوت شده و
زير ۱۸س��ال را در نظر بگيريم ۷۵ ،درصد اين افراد
س��جامي ش��دهاند و ميتوانند وارد ديما شده و راي
دهند.س��خنگوي آزادسازي س��هام عدالت با بيان
اينكه از همه س��هامداران دعوت ميكنيم تا در اين
مقطع با حضور حداكثري در مجامع و با بيش��ترين
تعداد ممكن نشان دهند كه كشور از ظرفيت كافي
براي فعاليتهاي جمعي اقتصادي برخوردار است،
گفت :اين موضوع بايد بهانهاي براي نهادهاي عالي
سياستگذاري قرار بگيرد تا بر روي مشاركت جمعي

اقتصادي به جاي فعاليته��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 حرفهاي اين افراد تاييد ش��ود؛
بنابراين هر فردي نميتواند سمت هياتمديره را در
اين شركتها پيدا كند بايد از حداقل صالحيتها و
دانشها برخوردار باشند تا بتوانند در اين شركتها
حضور داشته باشند.مهم اين است كه از بين نامزدها،
صالحيت حرفهاي بهترين فرد براي مديريت دارايي
با ارزش انتخاب شود كه نه تنها در بازار سرمايه بلكه
در كل اقتصاد كشور ميتواند تاثيرگذار باشد.
اطالعرساني 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 اطالعرساني و اعالم اخبار به سهامداران از طريق
پيامك است ،گفت :ابزاري كه در اختيار داريم همين
است تاازهمينطريقبهافرادآگاهيبخشيبدهيمكه
درتاريخمشخصياينمجامعبرگزارميشود.مشموالن
غيرمستقيم س��هام عدالت كه سهامدار شركتهاي
سرمايهگذاري 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 شركتها توجه كنند ،گفت :آگهيهايي كه از

ازدستدادهاند و زيان كردهاند! عالوه بر اين ،مدارك
و مستنداتي وجود دارد كه نش��ان ميدهد سامانه
معامالتي بعضي كارگزاريها ،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
اينچنيني ش��دهاند ،چندان بزرگ نيست و ضمناً
آشنايي كافي با مقررات بازار سرمايه هم ندارند ،اين
قبيل مش��كالت ،فقط به طرح شكايتهاي تلفني
در رسانههاي بورسي و درج در فضاي مجازي ختم
ميشود و كمتر كسي پيگير شكايت از كارگزاريها
در مراجع ذيصالح ميشود.
اطالعرساني كافي در مورد مسووليتهاي حقوقي
استفاده از كد بورسي اشخاص غيريا در اختيار قرار
دادن كد بورسي به ساير اشخاص انجامنشده و بعضي
سهامداران نميدانند درصورتيكه 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
كارتبانك��ي ميتواند زمينهس��از سوءاس��تفاده و
تخلف و فساد ش��ود و اجاره كد بورسي به هر روش
ممكن ،ممنوع است .كارگزاريهاي 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.
بههيچعنوان كد بورسي خود را در اختيار كارگزاران
قرار ندهيد .سامانه معامالتي كارگزاريها به سامانه
ثبتاحوال 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 معاملهكنن��ده و هم از كارگزاري) به
دنبال داشته است .س��امانه معامالتي كارگزاريها
هم باي��د همچون بانكه��ا به ثبتاح��وال متصل
باش��د و بهمحض ثبت فوت يك شخص در سامانه
ثبتاحوال ،كد بورسي متوفي مسدود شود.

شركت براي س��هامداران ارسال ميشود 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 اطالعيهها توجه داشته باشند.اگر در دعوت اول،
اكثريت حضور پيدا نكنند در دعوت دوم با هر اكثريتي،
مجمعرسميتپيداميكندومديرانانتخابميشوند.
شفافسازيها درخصوص 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 مقرراتگذاري
است ،براساس ابالغيه مقام معظم رهبري اين اجازه
به ش��وراي عالي بورس داده شده است كه در اين باره
تصميمگيريكند.بهگفتهسخنگويآزادسازيسهام
عدالت ،مصوبات ش��وراي عالي بورس منتشر شده و
هيچيك از آنها محرمانه نيست.
هيچكس حق مش�اركت 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 رايگيري الكترونيكي روش مناس��بي براي
برگزاريانتخاباتنيست،گفت:بااعالمروشجايگزين
ازپيشنهادهاييكهمناسبترازديگرپيشنهادهاباشد
اس��تقبال خواهيم كرد.هيچكس حق مشاركت در
انتخاباتازطرفمردمرانداردوفقطخودمردمهستند
كه ميتوانند نظر خود را در قال��ب راي اعمال كنند.
نسبت به اين موضوع كه عدهاي به اينترنت دسترسي
ندارند متاسف هستيم ،اما در اين شرايط چارهاي جز
برگزاري انتخابات الكترونيكي نداريم.

داوطلبانشركتهاي
سرمايهگذاري استاني بهگوشباشند

ميثم فدايي ،مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان
بورسگفت:زمانيكهپروفايلاوليهبعضيازداوطلبها
را بررسي ميكنيم ،متوجه ميش��ويم كه مواردي از
م��دارك آنها نقص دارد و به آنه��ا اعالم نقص مدرك
ميكنيم.همچنينپسازآنكهپروفايلخودراتكميل
كردند ،دسترسي به ش��ركت سرمايهگذاري استاني
خودميدهندكهميخواهندكانديدعضوهياتمديره
باش��ند و زماني كه به اين ش��ركتها دسترسي داده
ميشود،شركتهاياستانينيزدسترسيآنهاراتاييد
ميكنند و نزد ما ارس��ال ميش��ود.وي در ادامه بيان
كرد :ابتدا پروفايل افراد را بررسي ميكنيم تا دادههاي
آن كامل باشد .سپس مدارك تحصيلي آنها بررسي
ميشود .اگر مدارك تحصيلي داوطلبان بارگذاري و
مطابقبادستورالعملتاييدصالحيتحرفهايمديران
باشد،نمرهاينمرحلهمحاسبهميشود.همچنيننمره
ديگر مربوط به نمره تجربي است كه اقدام به بررسي
س��وابق كانديد كرده و نمره آن را محاسبه ميكنيم.
فدايي افزود :پس از اتمام اين مراحل؛ كانديداها به سه
گروهتقسيمميشوند.بعضيهاحداقلنمرهتحصيلي
وتجربيراكسبميكنندوبهعنوانكانديدميتوانند
در مجمع باشند كه چند روز قبل مجمع به آنها اعالم
ميكنيم .برخي نيز ممكن است نمره كافي را كسب
نكنند،اينافرادبايددعوتبهمصاحبهشوند.همچنين
براي اين مصاحبه به افراد ،شركتهاي استاني و اداره
امور اس��تانهاي اقتصاد دارايي؛ نامه و پيامك ارسال
ميشود و از اين افراد با توجه به شرايط كرونا ،دعوت به
مصاحبهميكنيم.الزمبهذكراستاينمصاحبههانيز
به صورت مجازي انجام خواهد شد و اگر در مصاحبه
نمرهكسبكردند؛بهعنوانداوطلبتاييدشدههستند
و اگر نمره كسب نكردند ،رد خواهند شد .در خصوص
پاسخگويي نيز ش��ماره تماس ۹۱۰۷۰۴۴۴-۰۲۱
همهروزهپاسخگويافراداست.مديرنظارتبرنهادهاي
ماليسازمانبورسدرخصوصابهاماتموجودعنوان
كرد:دراينموردپيامكهامتفاوتنبودهودرسهبخش
اينپيامكهاارسالشدهاست.درزمانارسالفرآيندبه
سازمان بورس براي داوطلب ،پيامك ارسال ميشود؛
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 ارسا ل ميشود؛
مبنيبراينكهمتقاضيمحترمعضويتدرهياتمديره
شركتسرمايهگذارياستاني(سهامعدالت)؛ضروري
است ،جهت بررس��ي صالحيت عمومي به حراست
ادارهكلاموراقتصاديودارايياستانمربوطهمراجعه
فرماييد.درزماناعالمنقصتوسطسازمانبهداوطلب
پيام داده ميشود؛ مبني بر اينكه جناب آقاي /سركار
خانم ...درخواست تاييد صالحيت حرفهاي 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
تكميلپروفايلخوداقدامكنيد.

راهكارهايتحقق شعارسال۱۴۰۰

عليصالحآبادي،رييساسبقسازمانبورسدرگفتوگو
با ايرنا به راههاي تحقق ش��عار سال ۱۴۰۰اشاره كرد و
گفت:بازارسرمايهميتواندنقشبسيارمهميدرتحقق
شعار سال داشته باشد ،حمايت از توليد داراي جوانب و
زوايايمختلفياستكهيكيازاينزواياوابستهبهتامين
ماليبخشتوليداست.دربخشتامينماليتوليد،بازار
پولوبازارسرمايهنقشمهميرابرعهدهدارندتابتوانند
ازاينطريقمسالهتامينماليرابهخوبيانجامدهند.
صالحآبادي با تاكيد بر اينكه ابزار مالي مختلفي در بازار
س��رمايه وجود دارد و در كنار آن بايد نوآوري در بخش
ماليموردتقويتقرارگيرد،افزود:سرمايهگذارانيكهبه
دنبال خريد اوراقهستند،به دليل ساليق و درجههاي
ريسكپذيريمختلفيكهدارندبايدقادربهانتخابابزار
موردنظرخودباشندوهمچنينشركتهابتوانندبراي
نيازهاييكهمتناسببابخشتوليدهستندابزارمتناسب
را منتشر و بتوانند از بازار سرمايه تامين مالي كنند.اين
موضوعبهعنوانمسالهبسيارمهميتلقيميشود،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 ماليها داش��ته اس��ت اما همچنان در بازار
سرمايه نيازمند ابزارسازي هستيم .اوراق گام به عنوان
نكته مثبتي تلقي ميشود كه نياز است تا از طريق آن
مشكالتموجودمرتفعشودودربازارسرمايهباهمكاري
بازارپولتوسعهپيداكند.رييساسبقسازمانبورسو
اوراقبهاداربابياناينكهاوراقگامميتواندكمككننده
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
ميكند اما فروشنده مواد اوليه اطمينان ندارد كه آيا تا
دو ماه آينده به پول خود خواهد رسيديا خير ،با توجه به
چنين مسالهاي آنها ميتوانند به بانك مراجعه كنند و
بانك براساس ش��ناختي كه از خريدار مواد اوليه دارد،
خريدار را مقابل فروشنده مواد اوليه تضمين ميكند و
اوراقي را در اختيار فروشنده قرار ميدهد.فروشنده آن
محصول ميتواند اوراق را در بازار سرمايه تنزيل كند و
پولي را كه قرار بود سه ماه آينده از خريدار دريافت كند
بهصورتنقدازطريقبازارسرمايهدريافتخواهدكرد.
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،
ميتوان تامين مالي كوتاهمدت يا تامين س��رمايه در
گردشبنگاههايتوليديرادربازارسرمايهدردستوركار
قرارداد.ويبابياناينكهنقشبازارسرمايهدرتامينمالي
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 ميگيرد برطرف شود تا بتوان هر
چهزودترشاهدراهاندازياينابزاردربازارسرمايهباشيم.

ادامهازصفحهاول
گامهاي لرزان كارگران
و سرعت رشد تورم

نمايندگان دولت كه بر سر حداقل حقوق قانون كار و
افزايش حقوق ساالنه شكل ميگيرد ،اما در نهايت و
در حالي كه همه گروههاي شركتكننده در آن اظهار
نارضايتي ميكنند ،اين كارگران هستند كه بايد بار
سنگينگرانيهاوعدمتناسبمزدباواقعياتجامعهرا
بهدوشبكشند.هرچندهمنارضايتيهايكارفرمايان
منطقي اس��ت و هم محدوديتهاي نهاهاي دولتي،
اما سرانجام اين كارگرانند كه بايد مبارزه پايانناپذير
خود را با هي��والي گراني و تورم تداوم دهند .در بطن
ركود برآمده از ت��ورم و كرونا ،كارفرمايان نيز كه بايد
هزينههاي بنگاههاي اقتصادي خود را كاهش دهند،
نخس��تين راهكاري كه به ذهنشان خطور ميكند،
تعدي��ل نيروي كار و افزاي��ش دامنههاي بيكاري در
جامعه است .اين گونه است كه پنجههاي دهشتناك
بيكاري و تعديل نيز بر پيكره فرسوده كارگران فرود
ميآيد .اينجاست كه ديگر بحث مشكالت معيشتي و
مصايبكمبودهانيستكهاقشاركارگرراآزارميدهد،
بلكه رويارويي با فقر مطلق است كه اينبار آنان را در
برابر بودن يا نبودن مينشاند .نقش دولت نيز در بطن
اين اوضاع آشفته در حد هيچ است و هيچ .دولتي كه
ناچار است براي جبران هزينههاي كشور وارد چرخه
چاپ اسكناس و استقراض و پس از آن رشد نقدينگي
و تكانههاي تورمي شود ،طبيعي است كه دغدغههاي
كارگران برايش از اولويتهاي الزم برخوردار نيست.
واقع آن است كه مشكل كارگران ايراني ،جدا از ديگر
مشكالتاقتصادكالنكشورنيست.همانبيماريكه
بخشهاي كالن اقتصادي را درگير ساخته در نهايت
به پيكره نحيف قش��ر كارگر نيز سرايت ميكند و بر
شكاف طبقاتي و رشد فزاينده فقر ميافزايد .خاطرم
هست ،چند سال پيش شب در روزهاي پاياني سال
و در ايام چهارشنبهسوري وزير كار وقت ،براي بازديد
از به دفتر روزنامه م��ا آمد .در هنگام گفتوگو به اين
نكته اشاره ميكرد كه با وجود تورم  17درصدي آن
س��ال در جلسات تعيين حقوق و دستمزد با افزايش
 25درصدي حقوق كارگران موافقت كرده است .آقاي
وزير در ادامه ميگفت ،به اين دليل بايد مدتي از چشم
آقاي رييس جمهمور دور باشد ،چرا كه ميداند دولت
در تامين مالي دچار مشكل است و به سختي كشور را
مديريت ميكند .بنابراين افزايش  25درصدي براي
دولت قابل هضم نخواهد بود .به وزير گفتم درس��ت
است كه شايد اين افزايش  25درصدي براي شما در
پايان دوره مسووليتتان باعث افتخار شود و بتوانيد
ژست دفاع ار كارگر و طبقه حقوقبگير را بگيريد ،اما
واقعيتايناستكهتورمبهحديازتوانطبقهضعيف
جامعه جلو زده است كه ديگر اين افزايشها چارهساز
نخواهد بود .ايران قبل از هر چي��ز بايد براي اقتصاد
بيماري كه درگير تحريم ش��ديد ،جنگ اقتصادي،
ركود ،كارش��كني و بيتدبيري برخي مديران است،
تدبيري كند تا بعد بتواند سراغ حل مشكالت اقشار
مختلف برود .ت��ا رونق در اقتصادي ايجاد نش��ود ،تا
ارتباط اقتصادي گس��ترده با جهان پيراموني برقرار
نشود ،تا سرمايههاي داخلي و خارجي جذب نشود،
تا چرخهاي توليد به گردش درنيايد ،اين نق زدنها و
ابرازنارضايتيهاومقصرتراشيهاراپايانينخواهدبود.
مهمترين وظيه حاكمان در يك چنين شرايطي حل
مشكالت از سرچشمههاي اصلي آن است .سرچشمه
اصليبسياريازمشكالتبنياديناقتصادايران،ريشه
در تحريمها و سوءمديريتها و فسادها و ...دارد .بدون
حل مشكالت از سرچشمه اصلي «در» براي كارگران
وحقوقبگيرانواقشارمحرومبرهمان«پاشنه»سابق
خواهد چرخيد.

سرخپوشي ادامهدار بازار
سرمايه

در واقع نوسانات زيادي را در آن بازار شاهد هستيم.
زمانيكهشمانوساندربازاردالرداشتهباشيدامكان
سرمايهگذاريوفعاليتاقتصادينداريد.نوساننرخ
دالرچهباالرفتنشوچهپايينآمدنشهردوبهضرر
اقتصاد است و آن موضوعي كه براي اقتصاد بسيار
ضروري است ثبات نرخ ارز است.
بهعقيدهبندهموضوعبعديقيمتگذاريدستوري
اس��ت كه براي بازار بس��يار آزاردهنده اس��ت .به
خصوص در صنعتهاي خودرو ،فوالد ،مواد معدني
و مواد غذاي��ي اين قيمتگذاريه��ا اذيتكننده
هس��تند.در نهايت هم موضوع ابه��ام در انتخابات
رياستجمهوري ،چرا كه ش��ما نميدانيد تقريبا
هشت هفته ديگر چه فردي سكاندار پاستور خواهد
بود و سياست اقتصادي چگونه خواهد بود و كدام
بخشهاي اقتصادي را ميتواند تقويت كند و كدام
بخشها 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.
بهطور كلي اين چهار ابهام هماكنون بازار سرمايه
را گي��ر انداخته اس��ت و تا زماني ك��ه اين ابهامات
برطرف نش��ود نميتوانيم تكليف بازار را مشخص
كنيم.به دليل نامش��خص بودن تكليف مذاكرات
هماكنون بازار دالر بهشدت 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��رمايهگذاري 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 .واردكننده
نميداند كه بايد كااليي وارد كند ،صادركننده در
وضعيتي است كه نميداند آيا كااليي را صادر كند،
فعال اقتصادي نميداند آيا س��رمايهگذاري انجام
بدهد يا ندهد و همه در وضعيت بالتكليفي ماندهايم
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 سياستگذاري وجود ندارد.

راهوشهرسازي
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دوراهي خريد واكسن در شهرداري پايتخت

ورود شهرداري به خريد واكسن كرونا
وي درباره زمزمههاي 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 ميتواند 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

ادامهازصفحهاول
كردند كه البته اين روند هنوز كامل نشده است و اين
روزها بحث رانندگان حمل و نقل عمومي مطرح است
كهباستادكرونامكاتبهكرديمتااينافرادنيزدراولويت
قراربگيرندوليبرايسيستماداريشهردارياينكاررا
نكرديم.ويافزود:شخصا ترجيحمايناستكهما جزو
اولينهابرايدريافتواكسننباشيمووقتيهمهمردم
واكسن دريافت كردند ،ما نيز واكسن دريافت كنيم و
حتي اگر جزو آخرينها باشيم به جايي برنمي خورد.
 300هزارنفرراواكسينهميكنيم
حميدچوبينه،مديرعاملشركتشهرسالمدربارهخريد
واكسن توسط ش��هرداري تهران نيز گفت :مقدمات اين
موضوعازطريقارسالنامهبهوزارتبهداشتوچندشركت
وارداتي انجام گرفته و طرح و پيشنهاداتي به شوراي شهر
تهران دادهايم.چوبينه ادامه داد :در صورت خريد واكسن
مورد نياز ،خانواده ش��هرداري شامل كاركنان ،كارگران و
حتيپيمانكارانوخانوادههايآنهاكهبهطوركلي ۳۰۰هزار
نفرهستندبااولويتبنديدرمقابلكروناواكسينهميشوند.
وي خاطرنشان كرد :بودجه اين موضوع نيز پس از بررسي
درصحنشورايشهربهتصويبخواهدرسيدومبلغمورد
نظراختصاصخواهديافت.
مانعي در برابر واكسنخواري
درباره اين موضوع به سراغ ش��وراي شهريها رفتيم.
زه��را صدراعظم نوري رييس كميس��يون س�لامت
ش��وراي ش��هر تهران درباره اين موضوع ب��ه فارس،
گفت :البته هرچند تهيه واكس��ن كرونا برعهده دولت
اس��ت ،اما دولت اعالم كرده ك��ه بخش خصوصي هم
ميتواند 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
ذرهبينقرارميگيردواگراينموضوعمحققشودقطعا
سببتسريعدرامرواكسيناسيونخواهدشد.ويبابيان
اينكه همه مسائل در مورد خريد واكسن بايد به صورت
شفافوروشنباشدتاشائبهايايجادنشود،گفت:توسط
شهر داري يك طرح دوفوريتي پيشنهاد شده و صبح
يكشنبهدرصحنشورابررسيميشود.

به نفع نظام سالمت
ناهيد خداكرمي ،رييس كميته سالمت شوراي شهر هم
در اين ب��اره به فارس گفت :از طريق كمپانيهاي دارو و
ش��ركتهاي دارويي معتبر ميتوان واكسنهاي مورد
تاييد را خريداري كرده و اين مساله به نفع نظام سالمت
كش��ور هم خواهد بود.وي افزود :بنابراي��ن اگر وزارت
بهداشت چند واكسن مورد تأييد را اعالم كند ،شهرداري
ه��م ميتواند به مبح��ث واردات واكس��ن ورود يافته و
اين قضيه سبب ميش��ود كه در مدت زمان كوتاهتري
واكسيناسيون كرونا براي گروههاي 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 ،پاكبانها،
كاركنان بهشت زهرا ،كارگران فضاي سبز و كادر درمان
درمانگاهها هس��تند .بهاضافه اينكه قرار نيست سهميه
كسيگرفتهشود،وزارتبهداشتنتوانستهوظيفهخودرا
انجامدهدورييسجمهورگفتهبخشخصوصيميتواند
وارد شود .شهرداري نيز تشكيالت بهداشتي دارد و اگر
بخواهدوارداتواكسناتفاقبيفتد،ازطريقشركتهاي
خصوصياقدامميشود.ويگفت:معتقدمهركسيبتواند
در اين شرايط كه كروناي هندي نيز در راه است ،واكسن
وارد كند ،بايد همه كمك كنند؛ يعني ما ميتوانيم با اين
اقدام به وزارت بهداشت كمك كرده و جبران وظيفهاي
را كه ب ر عهده اين وزارتخانه هس��ت ،انجام دهيم .ما در
ش��هرداري فوتي بااليي چه در ح��وزه حملونقل و چه
غيرحملونقل داش��تيم .در حوزه تاكس��يراني بيش از
 200فوتي داشتيم كه آمار بسيار بااليي است .اين عضو
شورا اضافه كرد :با عملكرد فعلي وزارت بهداشت ،واكسن
بزوديبهكاركنانشهردارينميرسد.هركسيميتواند
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
شدهوبرايبرخيپروندهقضاييبازشدهاستوحاالبرخي
در شوراي ش��هر معتقدند ورود شهرداري به اين موضوع
حتي سبب جلوگيري از پديده واكسن خواري ميشود.
اما برخي منتقدان به ويژه در فضاي مجازي نظر متفاوت

دارند و ميگويند اين موضوع به غير از حاش��يه نتيجهاي
نخواهدداشتومعلومنيستهزينهخريدواكسن،آنهم
در شرايطي كه كفگير شهرداري به دليل كرونا و كاهش
درآمدهابهكفديگخوردهچگونهتامينخواهدشدوآيا
قرار است مردم با پرداخت عوارض ،هزينه تامين واكسن
براي كاركنان شهرداري را بپردازند؟ همچنين اين سوال
مطرحاستكهچرامردمتهرانبايدهزينهواكسيناسيون
كاركنانشهرداريرابپردازنددرحاليكهبسياريازنقاط
شهر با مشكالت 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
توسطشهرداريملزمبهپاسخگوييهستند.
ادامه واكسنخواري در شهرداري؟
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه
شنيدهام كه برخي از كارمندان بهشتزهرا(س) به غير از
تطهيركنندگانازسهميهواكسناستفادهكردهاند،گفت:
نظارتبرتوزيعواكسنبايدمتمركزباشدتاازوقوعمسائل
تخلفزاپيشگيريشود.زهرانژادبهرام،عضوهياترييسه
شوراي شهر تهران در گفتوگو با فارس ،درباره تخلفات
انجامگرفتهدرشهرداريتهراندرموضوعواكسيناسيون
اظهارداشت:همهافراديكهتخلفكردهبايدمعرفيشوند
واقداماتقانونيدراينخصوصازسويمراجعذيربطبايد
دراسرعوقتصورتپذيرد.ويدرپاسخبهاينكهآياموضوع
استيضاح يا طرح سوال از پيروز حناچي شهردار تهران به
دليلتخلفاتمربوطبهاستفادهازسهميهواكسنكروناي
پاكبانان و تطهيركنندگان بهش��ت زهرا توسط برخي از
مديرانوكارمندانشهرداريدرشورايشهرمطرحاست،
افزود:خيروليبرايپيشگيريازوقوعتخلفاحتماليالزم
است ليست گروههاي 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��نيدهام و درخواست انتشار اسامي
استفادهكنندگانازسهميهواكسنتطهيركنندگانرادارم.
ويبيانداشت:نظارتبرتوزيعواكسنبايدمتمركزباشد
تا از وقوع مسائل تخلف زا پيشگيري شود .او گفت600 :
دوز واكسن كرونا به بهشت زهرا (س) اختصاص داده شد
و همه كاركنان اعم از كارمندان روابط عمومي ،تلفنچي و
تطهيركنندگانواكسينهشدهاند.

شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد

منع ويالسازي اطراف سدهاي تهران و البرز

شوراي عالي شهرسازي و معماري هر گونه ساخت و ساز
مسكونيوويالييدرحوضه آبريز ۶سداستانهاي تهران
و البرز را مطلقا ممنوع كرد .فرزانه صادق مالواجرد ،معاون
شهرسازيومعماريوزارتراهوشهرسازيودبيرشوراي
عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه اين شورا پيرامون
طرح س��اماندهي فضايي-عملكردي حوضههاي آبريز
س��دهاي تأمينكننده آب شرب شهر تهران و همچنين
حوضهآبريز سدطالقانراطينامهايبهاستاندارانالبرزو
تهران ابالغ كرد.در بخشي از اين نامه آمده است :در اجراي
ابالغيهمورخ 6مرداد 1394دبيرخانهشورايعاليامنيت
ملي با موضوع مقابله با آلودگي منابع آب ش��رب تهران و
تكليفمحولهبهوزارتراهوشهرسازي(باهمكاريسازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري) طي بند۱۳
ابالغيه مذكورمبنيبر تهيه طرح ساماندهي مناطقواقع
درحوضههايآبريزباتاكيدبرساماندهينقاطتفرجگاهي،
تدوين راهكارهاي اجرايي ،ضوابط ويژه ساختوس��از و
كنترليبهتفكيككاربريها،وتصويبآندرشورايعالي
شهرسازيومعماريوسپسابالغبهاستانداريهايتهران
و البرز براي اجرا ،بررس��ي طرح تهيه شده توسط معاونت
شهرس��ازي و معماري ايران با عنوان «طرح ساماندهي
فضايي-عملكرديحوضههايآبريزسدهايتأمينكننده
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 پيچيد ِگيها و حساس��يت
طرح و گس��تره فضايي حوضهه��اي آبريز تأمينكننده
آب ش��رب تهران در اس��تانهاي تهران و البرز و ضرورت
بررسيهايدقيقتر،درعينتسريعدرمديريتمداخالت
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دبير كانون سراس��ري انبوهس��ازان گفت :با گفتار
درماني مش��كالت بخش مس��كن حل نميشود.
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 امالك و برخي
كارشناسانتبديلشدهاست.مصطفيقليخسروي
در جديدترين اظهارنظر اينگونه به گزارش فروردين
ماهبانكمركزيدربارهبازارمسكنواكنشنشانداد
و گفت« :گزارش بانك مركزي را قبول نداريم ».وي
درگفتوگوباتسنيم،افزود:متاسفانهبانكمركزيبا
اينگزارشها،بازاررابهتنشميكشد.نميدانيمچه
كسي از بانك مركزي خواسته ،گزارش تحوالت بازار
مسكن را منتشر كند! رسانهها ،وزير راه و شهرسازي
و اتحاديه امالك در تالش هستند تا قيمت مسكن
كاهش يابد ،در اين راس��تا نيز وزير راه گفته قيمت
مس��كن بايد  25درصد كاهش يابد ك��ه نظر ما به
عنوان اتحاديه بيشتر از 25درصد است .او در واكنش
بهاينمسالهكهبانكمركزياعالمميكنداطالعات
را از آمارهاي خام س��امانه ثبت معامالت امالك و
مستغالت كشور استخراج كرده است،گفت :بانك
مركزي هيچ تعاملي با اتحاديه ندارد و ماموريت دارد
بازار را به تشنج بكشاند تا بانكها ورشكسته نشوند.
آرزوي ما داش��تن يك بانك مركزي مستقل است؛
االن در بازار مسكن خريداران ناز ميكنند اما بانك
مركزي به كمك بس��ازو بفروشها كاري ميكند
فروشندگان ناز كنند.

كرونا 1400ميليارد تومان به شهرداري تهران خسارت زد
گروهراهوشهرسازي|
امروز قرار است ،مساله خريد واكسن توسط شهرداري
تهرانبرايواكسيناسيون 300هزارنفرشاملكاركنان
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
ميشود كه از سويي طي روزهاي اخير شاهد افشاي
برخي سوءاستفادهها از نوبت واكسيناسيون پاكبانان
در برخي از مناطق 22گانه شهرداري بودهايم 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
 ۱۰۰ميلياردتومانخسارتديدهاست.مسالهايكهدر
كنارافزايشفوتهايكروناييدرميانمشاغلشهري
همچون رانندگان حمل و نقل عمومي نگرانكننده
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 ميتواند 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 گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به تاثيرات كرونا
بر فعاليتهاي ش��هرداري تهران گف��ت :برآوردهاي
اوليه ما نشان ميدهد كه ماهانه ۱۰۰ميليارد 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 اينكه۹۰۰
مجموعهورزشيمتعلقبهشهرداريتهراناستكهدر
اين ايام تعطيلهستند ،افزود :متروي تهراندر شرايط
عاديهمچونروزهايقبلازسالنو،تعدادمسافرانش
از يك ميليون نفر افزايش نيافت ،در حالي كه ظرفيت
عادي مترو پوشش حدود  2ميليون و  ۲۰۰هزار سفر
در روز استو اتوبوسرانينيز وضعيت مشابه داشت و در
اوج آزادشدن همه فعاليتها با يك ميليون نفر مسافر،
فعاليت ميكرد.حناچي اف��زود :همين حاال ظرفيت
روزانه مترو و اتوبوس كمتر از ۶۰۰هزار نفر مسافر است
كههمهاينمواردجزوعدمالنفعمادرشهرداريتهران
بهدليلكرونااستكهبهصورتمستقيموغيرمستقيم
به شهرداري خس��ارت وارد ميكند .او با بيان اينكه از
سويي ديگر در حال حاضر ،آمار تدفين ۱۵۰نفر در روز
است كه مديريت كردن اين شرايط سخت است ولي با
اين حال مشكلي در بهشت زهرا (س) نداشتيم گفت:
البتهاينمسالهراهممديونخيرينيكهبهكمكمادر
بهشت زهرا آمدند و هم كاركنان در آرامستان بهشت
زهرا (س) هستيم.

ايرانشهر

ناهمسووناهماهنگنهادهاياجراييمسوولازيكسوو
گرايشهاي پرشتاب براي ساختو ساز و توسعههاي غير
نظاممند(بهويژهتقاضابرايساختوسازهايتحتعنوان
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
ومعماريبهمنظورافزايشضمانتاجراييطرح(بهمنزله
چالش اصلي در تحقق اهداف طرح و مصوبه شوراي عالي
امنيتملي)،مقررشدنظاممديريتيكپارچهحوضههاي
آبريزبهصورتفرابخشيزيرنظرهياتدولتبارعايتموارد

زير طراحي و مستقر شود .ساختار مديريتي مذكور ظرف
مدت حداكثر سه ماه به پيشنهاد مشاور طرح به تصويب
شورايعاليشهرسازيومعماريرسيدهوبراياخذمصوبه
نهايي به هيات دولت ارسال خواهد شد.همچنين شوراي
عاليشهرسازيتصويبكرد:الزماستممنوعيتتوسعه
گردشگري متمركز و متقاب ً
ال تشويق توسعه گردشگري
طبيعي و تفرجي گسترده در اسناد طرح تصريح و تأكيد
گردد .در اي��ن ارتباط ،ضرورت و پيش��نهادهاي احداث
مناطقنمونهگردشگريمصوبهياتدولت،درچارچوب
راهبردهاوسياستهايشورايعاليامنيتمليو«طرح
ساماندهي حوضههاي آبريز» و با رعايت اصل ممنوعيت

بارگذاري جمعيتي ،س��كونتي و فعاليتي فرات��ر از توان
اكولوژيكمنطقهوممنوعيتهرگونهساختوسازمسكوني
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 اعالم
خواهد شد .بر اس��اس نامه دبير شوراي عالي شهرسازي،
احداثهرگونهمجتمعمسكونيوساختوسازمسكونيو
ويالييخارجازنقاطشهريوروستايي،بههرشكليمانند
تعاونيهاي مسكن و ويالسازي به دليل مغايرت با اساس
طرح صراحتاً ممنوع است .بارگذاري مسكوني در داخل
نقاط شهري و روستايي نيز صرفاً در حد نياز ناشي از رشد
طبيعيومتعارفجمعيتيودرچارچوبطرحمصوباين
سكونتگاههامجازخواهدبود همچنين،طرحهايجامعو
هاديمصوبشهرهاوروستاهايواقعدرمحدودهحوضه
آبريز س��د طالقان در صورت عدم مغايرت با راهبردهاي
«طرحساماندهيحوضههايآبريز»كماكانمالكعمل
خواهند بود .در صورت مغايرت ،اخذ مصوبه شوراي عالي
شهرسازي(درموردشهرها)وشورايبرنامهريزيوتوسعه
استان (در مورد روستاها) ضروري است .طرحهاي جامع
شهري جديد نيز با رعايت راهبردهاي «طرح ساماندهي
حوضههاي آبريز» توس��ط ش��وراي عالي شهرس��ازي و
معماريو طرحهايهاديروستاييجديد توسط شوراي
برنامهريزي و توسعه استان به تصويب خواهند رسيد .در
اين ارتباط الزم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات
برنامهريزي توس��عه و عمران شهر و روس��تاهاي واقع در
حوضه آبريز سد طالقان در «طرح ساماندهي حوضههاي
آبريز»تهيهوارايهشود.

چشمانداز  1400مسكن
كاهش قيمتها در ب��ازار ملك نيازمند مرور مختصر
تح��والت اين ب��ازار دس��تكم از ابت��داي دور جديد
نوس��انهاي اقتصاد از آغاز س��ال  97است .زماني كه
مسكن با نوسان نرخ ارز و رش��د قيمتها در بازارهاي
موازي همگام ش��د و قيمت هر متر واحد مسكوني در
شهرتهرانازحدود 5ميليونتومانبهباالي 30ميليون
تومان در اسفند سال گذشته رسيد و پس از آن با رشد
منفي 3.1درص��د در پايان فروردين 1400حدود29
ميليونو 300هزارتومانثبتشد،جهشقيمتهاطي
سهسالگذشتهدرشرايطيرخدادكهبازارمسكندرآذر
و دي 96تحت تاثير رشد ماليم نرخ ارز ،پس از حدود4
سالركود،واردفازرونقغيرتورميشد،اماپسازگذشت
چندماه،بانزديكشدنبهموعدخروجامريكايترامپ
از برجام در تاريخ  18ارديبهشت  ،1397نرخ 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
دهههاي اخير ،در ايران به اشتباه ،رشد منفي يا مثبت
نرخارز،عاملكاهشياافزايشانتظاراتتورميقلمداد
ميشود،درحاليكهاينبرداشتازدقتالزمبرخوردار
نيست،چوننرخارزخودمعلولوبهعبارتينشانهوجود
تورم و رشد نقدينگي است .با افزايش انتظارات تورمي،
به ويژه در سالهاي  97و  ،98مسكن بهترين پناهگاه
نقدينگي بود و از همين رو ،با افزايش ميزان تقاضا براي
«حفظ»و«خريد»ملك،ازسوييقيمتهادچارجهش
شدوازسويديگر،ركودمعامالتيملكراتقويتكرد،
به گونهاي كه تعداد معامالت ملك از باالي  160هزار
فقره در س��ال 96به حدود 122هزار فقره در سال97
رسيد و در سالهاي 98و 99نيز كمي باالتر از 80هزار
فقرهايستاد.
 -2اگرچه طي س��الهاي اخير ،عرضه واحد نوس��از،
همپايتحوالتقيمتي،رشدنداشتهاستوازوضعيت
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
يافتهاند،حتياگرميزانعرضهواحدهايمسكونينوساز
افزايش مييافت ،قيمتهاي مسكن تعديل نميشد و
تعدادمعامالتنيزرونقنميگرفت.بهطورمثال،آنگونه
كه برخي رسانهها اعالم كردهاند ،در هر يك از ماههاي
اس��فند  99و فروردين  1400بيش از  130هزار فايل
به بازار مجازي مس��كن عرضه شده است ،اما شاهديم
كه در اين دو ماه به ترتيب حدود  5300و  2400فقره
معاملهدرشهرتهرانصورتگرفتهاست.تضعيفتوان
مالي خانوار ،افت پوششدهي وامهاي خريد ،جذابيت
بازارهاي موازي از جمله بازار سهام در سال 99از جمله
مهمترينموانعرشدتقاضايمصرفيوسرمايهگذاري
دربازارملكبهشمارميروند.
 -3با توجه به اينكه موتور محرك رشد قيمت مسكن،
رشدنقدينگيوتورماست،ميتوانگفتكهرشدمنفي
 3.1درصديقيمتاسميمسكن( 5.8درصديقيمت
واقعيتعديلشدهباتورم)درفروردين 1400تحتتاثير
كاهشانتظاراتتورميناشيازنرخارز(بامنشاءگشايش
درعرصهسياستخارجي)استوايندرحالياستكه
ديروزخبريمبنيبرتعييندامنهمتقارننوسانروزانه
 2درصديبراينرخارزازسوينمايندگانمجلساعالم
شد و نش��ان داد كه نبايد براي افت نرخ ارز چشمانداز
بسيار مثبتي قايل شد .از اين رو ،به نظر ميرسد ،با تيره
شدن چش��مانداز ريزش نرخ ارز به زير 20هزار تومان،
نبايدمنتظرتداومافتقيمتمسكنطيماههايآينده
بود .در اين حال ،تازهترين گزارش بانك مركزي نشان
ميدهد كه رشد نقدينگي در اسفند ماه  ۹۹از رقم ۴۰
درصد گذر كرده است و ركورد تازهاي را در دهه1390
برجايگذاشتهاست.همچنيندردوماهپايانيسال۹۹
حجمپول۱۰درصدافزايشيافتهاست.بيگمان،وجود
چنين عملكردهايي ،چشمانداز مثبتي از كاهش نرخ
تورمبهدستنميدهد.بهعبارتيميتوانگفتكهموتور
محركرشدقيمتمسكن،همچنانروشنوپرقدرت
است.بيگمان،درچنينشرايطي،اساساسخنگفتن
ازدستداشتندالالندرممانعتازافتقيمتملكيا
تالشبرايافزايشآنبيمعنياستونميتوانفعاليت
دالالنراعاملافتوخيزقيمتهاتلقيكرد.

ادامهازصفحهاول
رييسجمهور آينده صداي
زنگ تورم را نخواهد شنيد

اثرگذاري سياس��تهاي اقتصادي را شاهد باشيم
و مانند كش��ورهاي اروپايي ت��ورم را به زير  5درصد
برس��انيم .اما در حال حاضر ،هيچيك از نامزدهاي
مطرح ،برنامهاي براي تغييرات اساسي جهت كنترل
تورمواصالحساختاراقتصادوبودجهدولتندارند.در
غير اين صورت ،در آينده ،حتي اگر بخش عمدهاي از
طلبها و پولهاي 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 نميتواند 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 مالياتها براي تامين مخارج خود
وابسته نيست بلكه به درآمد نفت و نقدينگي بانك
مركزي نيازمند است و بايد دايم نقدينگي بيشتري
راتزريقكند.خلقپولدربازاربينبانكينيزبهشدت
افزايش يافته و در  12سال اخير مبادالت بين بانكي
 2هزار برابر شده و به روزانه  77هزار ميليارد تومان
تسهيالت بين بانكها رسيده است .در نتيجه رشد
ضريب فزاينده نيز افزايش پايه پولي را به نقدينگي
بيش��تري تبديل كرده است و رشد نقدينگي باالي
 40درصدي به تورم باالتري دامن زده و تورم نقطه
به نقطه  48درصد بوده اس��ت .يعني مخارج مردم
ظرف يكسال  48درصد رشد كرده است .بسياري از
كارشناسانمعتقدندكه،تغييراتبنياديندرساختار
روابط خارجي ،س��اختار سياسي ،قانون اساسي و...
براي اثرگذاشتن بر بهبود بهره وري و كارايي ،رشد
اقتصادي و مالياتها و ...دور از دس��ترس است و از
اختيار رييسجمهور خارج است و فعال ارادهاي براي
آن وجود ندارد .در نتيجه اقتصاد در مس��ير توسعه،
كاهش هزينههاي مبادل��ه و فرصت ،بهبود روابط و
اصالح ساختار بازارها و فضاي كسب وكار و كاهش
ريسكها و هزينهها حركت نخواهد كرد و واحدهاي
اقتصادي ،دولت ،فعاالن و ش��ركتها 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 بودهايم 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 تازهاي براي كنترل تورم داشته باشيد و صداي
زنگ تورم و فشار هزينهها بر مردم و سفرههاي خانوار
را بشنويد و طرحي نو دراندازيد تا با نيروي تازهاي به
مسير توسعه و دموكراسي و آزادي عمل اجتماعي و
اقتصادي بازگرديم.
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ويژه

دانش و فن

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

جنجال پيرامون كالبهاوس ادامه دارد

اگرچه كالبه��اوس با وجود اخطار س��ازمان تنظيم
مقررات مبن��ي بر جريمه روزانه تا س��قف  ۵۰ميليارد
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 كالبه��اوس را متوقف كرده و با
اين راي ديوان عدالت اداري ،دولت فعال اجازه ندارد در
خصوص اختالل كالبهاوس اپراتورها را جريمه كند يا
ميزان اعتبار پروانه آنها را كاهش دهد.
كالبهاوس ،شبكه اجتماعي مبتني بر صوت كه اين
روزها در ايران هم بسيار محبوب شده ،از ۱۹فروردينماه
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  ۲۴س��اعت به اپراتورها فرصت داد ت��ا اين اختالل را
رفع كنند .رگوالتوري گزارش��ي منتش��ر كرده بود كه
براساس آن مشخص ش��د اپراتورها با تغيير در DNS
و IPها و اختالل منطقهاي باعث جلوگيري دسترسي
كاربرانش��ان به كالبهاوس ش��دهاند .بعد از پايان اين
فرصت و ادامه عدم دسترس��ي كاربران به كالبهاوس
بدون فيلترش��كن ،وزارت ارتباطات ش��كايت خود از
اپراتورها را در دادس��تاني ثبت كرد .در قدم بعدي وزير
ارتباطات با گرفتن مصوبهاي از هيات وزيران به منظور
حفظ حقوق شهروندان و كاربران اقدام به جلوگيري از
اختاللوانسداددرنرمافزارهاياوبگاههاتوسطاپراتورها
كرد .بر اساس اين مصوبه از شنبه ۴ارديبهشت اپراتورها
درصورتي كه اختالل كالبهاوس را رفع نكنند ،هر روز
تا س��قف  ۵۰ميليارد تومان جريمه ميشدند .هرچند
اخت�لال روي كالبه��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 رييسجمهوري 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
وزارتخانهاي درخواست فيلترينگ كالبهاوس را داده
براياولينباراعالمكردبهصورتخاص،وزارتاطالعات
دراسفندماهدرنامهايبهمركزمليفضايمجازي،گفته
بود بايد در مورد كالب هاوس مراقبت شود ،اما اساسا اين
درخواست ،درخواستي براي فيلترينگ نبود .همچنين

آغاز بهكار سرويس جديد روبيكا
گفتوگوي صوتي در قالب اتاق

روبيكاكهبهعنوانيك«سوپراپ»سرويسهايمتعدد،
متفاوتوجذابيرابرايكاربرانفارسيزباندنياگردهم
آورده است ،قابليت «اتاقهاي گفتوگوي صوتي» را
نيز به س��رويسهاي خود افزود .اتاقهاي گفتوگوي
صوتيروبيكاميتوانندتاچندينهزارشركتكنندهرا
در خود جاي داده و ميزبان جمعهاي كوچك و بزرگ
باشند .با قابليت گفتوگوي صوتي ،هر گروه يا كانالي
در روبيكا ميتواند به اتاقي براي گفتوگو تبديل شود و
فرصت ايدهآلي را در اختيار چهرههاي سرشناس براي
گفتوگويمستقيمبامخاطبانشانقراردهد.همراهاول
بهعنوانيكيازسهامدارانعمدهروبيكاپيشنهاددادهاگر
كاربرانميخواهندازهمهسرويسهايارتباطيمورد
نظربهصورتيكجابهرهمندشونديااگردرسرايدههاي
بزرگ تجاري ميپرورانند ،ضمن پيوستن به خانواده
بزرگ روبيكا ،از ام��كان جديد گفتوگوي صوتي اين
سوپراپنيزاستفادهكنند.

بهرهبرداري از  23هزار شغل بركت
در حوزه پوشاك

جهرمي با اش��اره به جريمههاي تا س��قف  ۵۰ميليارد
تومان براي اپراتورهاي اختاللگر در كالبهاوس گفت:
«شايد آنها پرداخت اين جريمه را تا دولت بعد بكشانند؛
امابايدبگويمكهاينجريمهجزواموالدولتاستوقابل
بخشش توسط دولت بعدي نيست».
وزارت اطالعات
درباره كالبهاوس هشدار داده بود
آذري جهرمي ،در پاسخ به سوالي كه دستور فيلتر اين
شبكه اجتماعي از سمت چه وزارتخانهاي صادر شده،
اعالم كرد كه وزارت اطالعات در اس��فند ماه نامهاي 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 كالبهاوس 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 كالبهاوس يك دستگاهي
براساس نظر كارشناسي خودش از طريق سامانه آنالين
رايگيري كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه رايانهاي
(كميته فيلترينگ) اقدام به راگيري در مورد فيلتر اين
شبكه كرده است را نميدانم؛ اما آنچه ميدانم 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 كردهاند و بايد متناسب قانون با آنها برخورد شود.
جهرمي با اشاره به افزايش بستههاي اينترنت همراه در
سال گذشته توسط اپراتورها بدون مجوز قانوني توضيح
داد« :سال گذش��ته اپراتورهاي همراه اقدام به افزايش
قيمت بستههاي خود كردند و ما هم طبق قانون با آنها
برخورد و قيمت بستهها به حالت اول بازگشت .مملكت
قانون دارد .ما ابزارهاي زيادي براي اجبار اپراتورها براي
برداشتن اختالل از روي كالب هاوس داريم و ميتوانيم
خالف قانون به آنها فشار بياوريم كه اختالل را رفع كنند
اما ما طبق قان��ون عمل ميكنيم ».جهرمي به جريمه
روزانه تا سقف  ۵۰ميلياردي اپراتورها و در مرحله بعد
كاهشمدتاعتبارپروانهآنهااشارهكردوگفت«:جريمه
وكاهشمدتپروانهيكيازابزارهايياستكهقطعاازآن
استفادهخواهيمكرد.شايدعدهايبگويندتاانتخاباتاين
جرايم را ميپردازند يا آنقدر پرداخت را طوالني ميكنند
كهدولتبعدياينجريمهراببخشد؛اماوقتيجريمهاي
صادر ش��ود جزو حقوق دولت محسوب ميشود و قابل
بخشش نيست ».او تاكيد كرد كه اگر دولت بعدي هم
پرداخت اين جريمه را لغو كند مش��خص ميشود چه
كساني به دنبال فيلترينگ اين شبكه اجتماعي بودهاند.
مصائب رايگيري آنالين كميته فيلترينگ
در ادامه بحث بر سر ايجاد نهاد دستوردهنده 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 رايگيري 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 ،سايتها و اپليكيشنها با كاربران زياد
براي بررسي فيلترينگ آنها نبايد در كميته آنالين مورد
بررسي قرار ميگرفتند و بايد در جلسه حضوري در مورد
آنها تصميمگيري ميشده است .جهرمي از منظر خود
به روند برگزاري غيرقانوني جلس��ههاي آنالين كميته
فيلترينگ اش��اره كرد و توضي��ح داد « :كميته تعيين
مصاديق يك روالي طب��ق قانون دارد ك��ه هر  ۱۵روز
يك بار بايد تشكيل جلسه بدهد و موضوعات مرتبط با
فيلترينگ با حضور ۶نماينده از دولت و ۶نماينده از غير
دولت به بحث و بررسي گذاشته شود .در سال ۱۳۸۸كه
كارگروه تشكيل ميش��ود يك آييننامهاي براي نحوه
اجراي اين جلسه نوشته ميشود و در همان دولت نهم
يا دهم مكانيزيمي براي رايگيري آنالين ميگذارند،
چون ميگويند مصاديق مجرمانهاي كه در مورد مسائل
غيراخالقي ،مسائل فساد وجود دارد را نميشود دوهفته
صبر كرد تا جلس��ه حضوري برگزار و بع��د در مورد آن
نظرگيري و رايگيري ش��ود .بنابراين در آيين نامهاي

با همين هدف برگزاري جلسات آنالين نوشته ميشود
و سيس��تم آناليني هم براي برگزاري اين نوع جلسات
درست ميكنند 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 تصميمگيري بگذارند ».به گفته او اين فرايند
يك راهحلي شده بود كه برخي از دستگاهها كه به دنبال
فيلتر كردن شبكههاي اجتماعي بودند از آن استفاده
كنند .او با ذكر مثالي در مورد ايراد داشتن اين سيستم
آنالينرايگيريبرايفيلترينگگفت«:بهعنواننمونه
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 اعتراضهاي
وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نسبت به برگزاري اين
روش برگزاري جلسههاي كميته فيلترينگ اشاره كرد
كه در نهايت باعث برگزاري جلسه حضوري و رسيدن
به يك جمعبندي شده اس��ت« :بعد از نامهنگاريها و
اعتراضهاي بس��ياري ما در نهايت به اين جمعبندي
رسيديم كه براي سايتها و اپليكيشنهايي كه داراي
كاربران زيادي هس��تند به هيچوجه از مكانيزم آنالين
براي تصميمگيري در خصوص فيلترينگ آنها به دنبال
يك اشتباه استفاده نشود ».با تكيه بر همين جمعبندي
هم وزير ارتباطات تاكيد ميكند كه كالب هاوس توسط
كميتهفيلترينگ،فيلترنشدهاست.
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 رييسجمهوري در
گروه گفتوگو كالب هاوس در مورد انتخابات ،شرايط
كشور در تحريم ادامه يافت .اسحاق جهانگيري با بيان
اينكه در اين حوزه هزينههايي داده؛ اما عقبنشيني
نكردهاستازساختنپروندههايمختلفبراياوگفت
وادامهداد«:بهصورتطبيعيرسانههايرسميكشور
فرصتي در اختيار ما ق��رار ميدهند كه البته فرصت
گفتوگوي يك طرفه اس��ت .يكي از كارهاي خوب
دولت يازدهم و دوازدهم ،اقداماتي بود كه براي توسعه
اينترنت انجام شد كه امروز به نقطهاي رسيديم كه در
دوره كرونا خيلي از كارها با استفاده از فضاي مجازي
انجام ميشود اگر اين فضا ايجاد نشده بود ،دوره كرونا
ميتوانس��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
غيرمجازدركالبهاوسرامتوقفكردهاستبااينراي
ديوان عدالت اداري ،دولت فعال اجازه ندارد در خصوص
اختالل كالبهاوس اپراتورها را جريمه كند يا ميزان
اعتبار پروانه آنها را كاهش دهد.

آيين بهرهبرداري از 6هزار و 600طرح توليد پوش��اك
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و اختتاميه رويداد
ملي «چرخ بركت» برگزار شد .مديرعامل بنياد بركت
دراينمراسمباتاكيدبراينكهحمايتازتوليدكنندگان
پوشاكازاولويتهاياينبنياداست،گفت:بهرهبرداري
از اين 6ه��زار و 600طرح باعث ايجاد 23هزار فرصت
ش��غلي در يكهزار و 200منطقه محروم كشور شده
است.بنيادبركت 145ميلياردتومانبرايراهاندازياين
تعدادطرحدرحوزهپوشاكسرمايهگذاريكردهاستو
البتهتوانسته 275ميلياردتومانازمنابعمردميراهمبه
ميدانبياورد.بهگفتهمديرعاملبنياد،باراهاندازي 6هزار
و 600طرحاينبنياددرحوزهپوشاك،بيشاز 5ميليون
دستلباستوليدوروانهبازارشدهاست.برهميناساس،
بنياد بركت توجه به چرخه توليد پوش��اك در كشور،
حمايتازتوليدكنندگاناينحوزهوراهاندازيطرحهاي
خرد و متوسط را ب ه عنوان يكي از اولويتها در دستور
كار خود قرار داده است .مدني درباره رويداد ملي «چرخ
بركت»بهعنوانبزرگترينرويدادنوآوري_كارآفريني
صنعتپوشاكنيزتوضيحداد 400:ايدهازسويفعاالن
صنعت پوش��اك به دبيرخانه رويداد رس��يد كه 120
ايده به عنوان طرحهاي داراي قابليت سرمايهگذاري و
تجاريسازيبرگزيدهشد.مديرعاملبنيادبركتيادآور
شد:برخيازاينايدههابااستفادهخالقانهازظرفيتهاي
فرهنگيوصنايعدستيطراحيشدهاستوقابليتاجرا
توسطاقشارآسيبپذيرمانندزندانيانوزنانسرپرست
خانواررادارند.ويباتاكيدبراينكهچرخبركتيكشروع
برايجمعآوريايدههادرصنعتپوشاكاست،تصريح
كرد :دبيرخانه اين روي��داد به كارش ادامه خواهد داد و
اميدواريم روزي شاهد آمار درخشان صادرات پوشاك
ايرانيبهكشورهايمختلفباشيم.

قدرداني از همكاري و همراهي
پرسنل متروي تهران در ايام كرونا

نايبرييسهياتمديرهومديرعاملشركتبهرهبرداري
مترويتهرانوحومهبهمناسبتفرارسيدنروزجهاني
كار و كارگ��ر ،اي��ن روز را به تمامي كاركنان ش��ركت
بهرهب��رداري متروي تهران و حوم��ه تبريك گفت .به
گزارش مديريت ارتباطات و امور بينالملل ش��ركت
بهرهبرداري مت��روي تهران و حومه فرنوش نوبخت در
«روز جهان��ي كار و كارگر» ضمن قدرداني و خس��ته
نباشيدبهتماميهمكارانشاغلدرشركتبهرهبرداري
مترويتهرانوحومهكهدرايامكرونابدونهيچوقفهاي
خدماترساني كردند ،گفت :اگر همكاري و همراهي
پرسنلرادراينشرايطسختنداشتيم،نميتوانستيمبه
كارخودادامهدهيم .ويتصريحكرد:يازدهمارديبهشت
ماه روز جهاني كار و كارگر فرصت مناسبي است كه از
كارگران زحمتكش كه با اعتقاد راس��خ و همت واالي
خود چرخهاي خدمت را به گردش در ميآورند و كار را
عبادت و آن را سرلوحه خود قرار داده تجليل و قدرداني
شود .نوبختافزود:حضوردرعرصهخدمتوتالشگري
و ت�لاش در جهت اعتالي اه��داف عالي نظام مقدس
جمهورياسالميايراننيزمايهمباهاتهمگيماست.
در اين س��ال كه به نام توليد ،پشتيبانيها و مانعزدايي
هامزين شده است نگاهها به همت و تالش جهادگران
عرصهتوليدداخلياستتابيشازپيششاهدشكوفايي
و مانعزداييها در كشور عزيزمان باشيم .نوبخت ضمن
تقديراززحماتتالشگرانعرصهجهاداقتصاديكشور،
و تالشهاي شبانه روزي پرسنل پرتالش و زحمتكش
خانواده بزرگ ش��ركت بهرهبرداري مت��روي تهران و
حومه تصريح كرد :اين همراهي و همدلي را ارج نهاده و
سالمتيوموفقيتروزافزونشماهمكارانراازخداوند
متعالخواهانم.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

نوبت اول

شناسه آگهي 1128783:
 -1مناقصه گزار  :شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201و کد اقتصادی 411331678477به نشانی  :خوزستان  -اهواز -باالتر از فلکه 4اسب ( سه راه تپه ) روبروی شهرک صنعتی شماره
 4امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان  -واحد تدارکات  -اتاق  206تلفن 06134199958 :
 -2موضوع مناقصه  :ارزیابی کیفی خرید 200دستگاه تلفن همراه مربوط به تقاضای شماره 3039899099از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2000093377000083
 -3نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404و شناسه واریز 351123357292690840000000002007بنام خزانه بانک
مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت
بازخرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران  :حداكثر 14روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
 -5تاريخ توزيع اسناد :پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي ،اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.
 -6تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزام ًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت  ،خرید کاالی ایرانی می باشد.
 -7نامه آخرين تغييرات آن شركت به همراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است .
 -8ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
 -9خری�د اس�ناد :متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه می توانن�د پ�س از واریز مبل�غ  500،000ری�ال غیر قاب�ل اس�ترداد ب�ه ش�ماره حس�اب ش�با  IR 230100004001123304022404و شناس�ه واریز
 351123357292690840000000002007بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به
آدرس اینترنی WWW.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
 -10فیش  /رسید پرداخت مبلغ 500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف 3آگهی ) به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
 -11مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
دفتر ثبت نام021- 85193768-88969737
روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان
شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان خوزستان

اخبارمهم
شرط بازگشت برندهاي خارجي
لوازم خانگي

معاونوزيرصمتدرجريانافتتاحخطوطتوليدماشين
لباسشويي سام گفت :سياست وزارت صنعت تقويت
برندهاي ملي ،افزايش عمق س��اخت داخل توليدات
داخليوتوليدمحصوالتصادراتمحوراست.ويبيان
داشت:باتوجهبههماهنگيهايبهعملآمدهبامجلس
و ديگر ارگانها ،همچنين مطابق سياستهاي كالن
كشوري و سياستهاي وزارت صنعت ،بازگشت بدون
جبران مافات برندهاي مطرح خارجي به كشور بسيار
بعيد اس��ت.وي ادامه داد :بهطور حتم برندهايي كه به
دنبالبازگشتبهبازارايرانهستندبايدسرمايهگذاري
مستقيمرادردستوركارخودقراردادهورضايتشركاي
ايراني خود را جلب كنند ،در غير اين صورت ما مخالف
بازگشتشانبودهوبهطورحتمازبرندهايمليخودمان
حمايت ميكنيم .وي يادآور شد :سال  ۹۷با خروج دو
شركتبزرگكرهاييعنيال.جيوسامسونگازايران،
سال سختي براي شركتهاي داخلي شان رقم خورد،
اما سال ۹۸شركتهابهاين فكرافتادندكهبااستفادهاز
امكانات داخلي و سرمايهگذاري روي نوآوري ،پلتفرم و
برندهايخوداقدامكنند.صادقينياركياظهارداشت:
بهطور حتم در سال  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱وضعيت بهتري را
در صنعت لوازم خانگي شاهد خواهيم بود و بازار داخل
تامينشدهوحتيشركتهابايدبهفكرتوسعهصادرات
باشند.خطوطتوليدماشينهايلباسشوييبابرندسام
باحضورمعاونامورصنايعوكيوانگردان،مديركلدفتر
وزارت صمت افتتاح ش��د.اين موفقيت پس از دو سال
كار تحقيقاتي و با مشاركت شركتهاي دانشبنيان و
پيمانكاران داخلي حاصل شده است.به گفته مديران
ارشد گروه س��ام ،ماشين لباسشويي برند سام فعال در
 ۵مدل و با عمق داخليسازي ۷۰درصد وارد بازار لوازم
خانگيكشورخواهدشد.

كدام خوراكيها
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 داشتهاند.مركز آمار ايران
تغييرات متوس��ط قيمت اقالم خوراك��ي منتخب در
فروردينماهسالجاريرااعالمكرد.براساساينگزارش
درگروهنانوغالتاقالم«شيرينيخشك»با ٦,٨درصد
و«برنجايرانيدرجهيك»با ١.٦درصدبيشترينافزايش
قيمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.گروه گوشت قرمز،
سفيد و فرآوردههاي آنها نيز مرغ ماشيني با ٥,٩درصد،
«گوشتگاوياگوساله»با ٥.٦درصدو«گوشتگوسفند»
با ٥.٢درصدبيشترينافزايشقيمترانسبتبهماهقبل
دارد .همچنين در گروه لبنيات ،تخم مرغ و انواع روغن
بيشترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط به
«روغنمايع»با ٥,٣درصد«،شيرخشك»با ٣.٩درصد،
«كره پاستوريزه (كره حيواني) و دوغ پاستوريزه» با٢.١
درصد بوده اس��ت .همچنين در اين گروه قيمت «تخم
مرغ ماشيني» با  ٦.١درصد بيشترين كاهش قيمت را
نسبت به ماه قبل داشته است.در گروه ميوه و خشكبار
نيز باالترين افزايش قيمت مربوط به «انار» با ٨,١درصد
افزايش نسبت به ماه قبل است .همچنين در اين گروه
قيمت «موز» با ٢٦.٧درصد و «هندوانه» با ١٥.٩درصد
بيشترينكاهشقيمترانسبتبهماهقبلداشتهاست.
درگروهسبزيجاتوحبوباتنيزبيشترينافزايشقيمت
مربوطبه«گوجهفرنگي»با ١٨,٢درصد«،نخود»با٦.٦
درصد« ،لپه» با  ٤.٨درصد و «عدس» با  ٤.٣درصد
افزايشنسبتبهماهقبلاست.همچنيندراينگروه
قيمت اقالم «خيار» با ١٤.٢درصد« ،كدوس��بز» با
 ١١.٣درصد و «پياز» با ٦.٣درصد بيشترين كاهش
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته است .بر اساس اين
گزارش در گروه قند و ش��كر ،آش��اميدنيها و ساير
خوراكيهابيشترينافزايشقيمتمربوطبه«شكر»
با ٥,٦درصد«،قند»با ٤.٨درصدو«نوشابهگازدار»با
 ٤.٦درصدافزايشنسبتبهماهقبلاست.

ورود وزارت كشور به مساله
توقف صدوركارت بازرگاني

مهر|قطعي يكي از اس��تعالمهاي س��امانه يكپارچه
اعتبارس��نجي كارتهاي 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.قطعييكيازاستعالمهايسامانهيكپارچه
اعتبارسنجي كارتهاي بازرگاني طي حدود يك ماه
گذشته كه موجب توقف فرآيند صدور و تمديد كارت
بازرگاني شده است ،عليرغم پيگيريهاي مكرر هنوز
برطرفنشدهونارضايتيشديدتجاروفعاالناقتصادي
در سال پشتيباني و مانعزدايي 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
خواستاراقدامعاجلدررفعاينقطعيشدهاست.بابك
دين پرست ،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه
منطقهايدرايننامهكهخطاببهزارعپور،رييسمركز
آماروانفورماتيكقوهقضاييهنوشتهشدهاست،بااشاره
به مكاتبات قبلي مسووالن ذيربط با قوه قضاييه براي
حل مشكل قطعي خواستار اقدام عاجل براي حل اين
مشكلشدهاست.پسازاينكهازاوايلسالجديد،خبر
«قطعياستعالمسابقهمحكوميتسامانهاعتبارسنجي
كارتهايبازرگانيازسويمركزآماروفناورياطالعات
قوهقضاييه»خبرسازشد،پيگيريهايمختلفيتوسط
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
همچنينمديرصدوركارتبازرگانياتاقتهرانطي
مصاحبههاي جداگانهاي 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
سالپشتيبانيومانعزداييشدهاند.

صنعت،معدنوتجارت
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چرا وعده خودرويي وزير صمت محقق نشد؟

داليل گراني خودرو به روايت خودروساز
تعادل|
بررس��ي صورتهاي مالي خودروسازان بزرگ كشور
در اس��فند  ۹۹حكايت از اين دارد كه خودروس��ازان
سال گذش��ته  ۹۰۰هزار و  ۷۱۴دستگاه خودرو روانه
بازار كردند .هرچند مقايس��ه آماري نش��ان ميدهد
كه اين ميزان توليد در مقايسه با سال  ۹۸رشد بيش
از  ۴درصدي را تجربه كرده ،اما خودروس��ازان باز هم
از برنامهري��زي وزارت صنعت عق��ب ماندند .چرا كه
سياستگذار خودرو ،توليد يك ميليون و  ۲۰۰هزار
دستگاه خودرو را در سال ۹۹براي خودروسازان بزرگ
كشور پيشبيني كرده بود .حتي وزير صمت در آذرماه
 ۹۹در اظهارات��ي عنوان كرده بود كه «تا پايان س��ال
بيش از ۵۰درصد در حوزه خودرو كشور افزايش توليد
خواهيم داشت كه با اين افزايش توليد قيمتها نيز در
بازار متعادل خواهد شد».؛ وعدهاي كه محقق نشد .از
سوي ديگر ،تازهترين آمار توليد خودروسازان نشان از
اين دارد كه توليد خودرو اگرچه در فروردين امس��ال
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل رشد  144درصدي
داشته ،اما خودروسازان فع ً
ال از برنامه تعيين شده براي
توليد خودرو در سال  1400عقب هستند .كاهش در
توليد كه اثر آن را بايد در افزايش نجومي قيمتها 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
اثرگذاربوده،چندعاملديگررادليلايناتفاقميداند.
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.
عقبماندگي خودروسازان از برنامه
يك��ي از اولويته��اي كاري وزارت صمت در س��ال
جاري ،توليد يك ميليون و  ۲۰۰هزار دس��تگاه انواع
«خودروي س��واري و وانت» و توليد  8ه��زار و 968
دس��تگاه «اتوبوس ،مينيبوس و ون» است .براساس
اين برنامه ،بهطور متوسط هرماه بايد بيش از 100هزار
دستگاهانواعخودرودركشورتوليدشود.اماببينيمآمار
توليد خودروسازان چه ميگويد؟ بررسي آمارها نشان
ميدهد ،خودروسازان هرچند فروردين امسال با رشد
توليد نسبت به فروردين  99روبرو بودند اما نسبت به
هدفگذاري انجام شده عقب هستند.بررسي وضعيت
توليد خودرو در كشور نشان ميدهد توليد انواع خودرو
طينخستينماهامسالبارشد 144.3درصدينسبت
به فروردين  99به  60هزار و  971دس��تگاه رسيد .در
فروردين سال گذش��ته توليد انواع خودرو در كشور
معادل  24هزار و  958دستگاه بود كه  23هزار و 300
دستگاه از آن به توليد سواري اختصاص داشت .مطابق
آمارهاي منتشر ش��ده ،در فروردين امسال  56هزار و
 424دستگاه س��واري در كشور توليد شد كه نسبت

به فروردين س��ال قبل  142.2درصد رش��د داشته
اس��ت .در فروردين  ،1400توليد وانت معادل 4157
دستگاه بود كه نسبت به فروردين  99با رشد 104.3
درصدي همراه شده است .در مورد توليد مينيبوس
و ميدلباس هم بايد به رقم  44دستگاه طي فروردين
امسال اشاره كنيم كه نس��بت به فروردين سال قبل
 30دستگاه رشد داش��ته است .البته با وجود افزايش
توليد انواع خودرو طي فروردين امسال ،توليد اتوبوس
روندي كاهشي داش��ته و از  49دستگاه در فروردين
سال گذشته به 43دستگاه در فروردين 1400رسيده
كه افت  12.2درصدي را تجربه كرده اس��ت .در عين
حال ،توليد كاميونت ،كاميون و كشنده از 18دستگاه
در فروردين س��ال قبل به  296دستگاه 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 29هزار و 243دستگاه رسيده كه در مقايسه
با فروردين س��ال قبل  93.2درصد رشد داشته است.
در اين مدت توليد سواري در گروه ايران خودرو با رشد
 93.9درصدي نس��بت به فروردين  99به  28هزار و
 990دستگاهرسيد.طيفروردين 1400گروهصنعتي
سايپا  28هزار و  998دستگاه انواع خودرو توليد كرد
كه در مقايس��ه با فروردين س��ال قبل  218دستگاه
رشد داشته است .توليد انواع سواري توسط سايپا در
فروردين امسال 25هزار و 546دستگاه بود كه نسبت
به رقم  7899دس��تگاه در فروردين  99رشد 223.4
درصدي را داشته است.
حال اين سوال مطرح ميش��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 صورتهاي مالي خودروسازان بزرگ كشور

مربوط به اس��فند  ۹۹نش��ان ميدهد خودروسازان
سال گذشته با توليد  ۹۰۰هزار و  ۷۱۴دستگاه خودرو
(شامل محصوالت س��واري و وانت) به كار خود پايان
دادند.هرچند اين ميزان توليد در مقايسه با سال ۹۸
رشد بيش از  ۴درصدي داش��ت اما خودروسازان باز
هم از برنامهريزي وزارت صنعت عقب ماندند چرا كه
سياستگذار خودرو ،توليد يك ميليون و  ۲۰۰هزار
دستگاه خودرو را در سال ۹۹براي خودروسازان بزرگ
كشور پيشبيني كرده بود.اين در حالي است كه وزير
صنعت آذر  99گفته بود« :تا پايان س��ال بيش از ۵۰
درصد در حوزه خودرو كش��ور افزايش توليد خواهيم
داش��ت كه با اين افزايش توليد قيمته��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  99افت توليد  ۴.۷درصدي را پش��ت
سر گذاشته است .همچنين توليد انواع خودرو توسط
گروه صنعتي ايران خودرو و گروه صنعتي سايپا طي
ن  99با افت همراه شد بهطوري كه توليدات ايران
بهم 
خودرو  1.5درصد و توليدات سايپا  2.8درصد كمتر از
بهمن 98بودهاست.هرچنددراسفند 99توليدخودرو
با رشد  21درصدي همراه بود اما در نهايت وعده وزير
صمت براي افزايش  50درصدي توليد خودرو تا پايان
سال 99عملياتي نشد.
دليلافزايشقيمتخودروبهروايتمقيمي
اماببينيم چرا وضعيت توليد كاهشي اما قيمت خودرو
افزايشي شد؟ مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودروبا
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
تالطمه��اي اقتصادي امري طبيعي اس��ت و فضاي
مجازيرانيزدرمسيرقيمتگذاريموثردانست.البته

به گفته او ،بخشي از دليل فاصله قيمتي كه ميان دو
قيمتكارخانهوبازارايجادميشد،بهعرضهكمخودرو
از خودروس��ازان نيز مرتبط بود؛ چراكه در اوايل سال
 ۱۳۹۸نسبت به سال ،۱۳۹۷كاهش قابل توجه توليد
خودرو ايجاد شد .در چنين شرايطي ،افزايش قيمتي
در بازار اتفاق ميافتد كه بخشي از آن هم حباب بوده و
ارزشواقعيكاالنيست؛بلكهارزشياستكهدرنتيجه
حضور برخي افراد در اين بازار آشفته ،شكل ميگيرد.
افرادي در اين حوزه بازار به دنبال منافعي هستند كه
اين منافع هم سبب ايجاد تغييراتي در بازار ميشود.
بنابراين به اعتق��اد مقيمي ،در ش��رايطي كه تقاضا
متناسب با ميزان عرضه نيس��ت ،قطع به يقين افراد
در امر قيمتگذاري ،تعيينكننده ميش��وند .البته
به گفته او ،در اين ش��رايط مردم تاحدودي در بحث
خريد و فروش خودرو ترديد ميكنند و همين موضوع
سبب ايجاد شرايط نابسامان در بازار ميشود و بهطبع،
قيمت آن افزايش پيدا ميكند .او راهحل اين موضوع
را در اين ميداند كه رشد توليد اتفاق بيفتد .به عبارتي
عالوهبراينكه بايستي بازار اشباع شود ،بايستي شرايط
اقتصادي هم به ثبات برسد .هر چه شرايط اقتصادي
در كشور با ثباتتر شود و توليد رشد كند ،هر بازاري
تثبيت ميشود .عالوه بر اين ،تغييرات در شاخصهاي
كالن اقتصادي نيز بيتاثير 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
مواجهميشود؛لذااينتصور در مردم ايجاد ميشودكه
قيمتخودرودرآيندهنزديكاحتماالگرانخواهدشد
و اين خود عاملي براي افزايش بيشتر قيمت ميشود.
مديرعامل ايران خودرو همچنين در بخش ديگري از
صحبتهاي خود و در رابطه با بدهيهاي و داراييهاي
اين مجموعه خودروسازي اظهار كرد :در حال حاضر
ايرانخودرو حدود ۱۴هزار ميليارد تومان به مجموعه
بانكي كشور بدهكار اس��ت و داراييهاي ايرانخودرو
بالغ بر  ۸۰تا  ۹۰هزار ميليارد تومان است.
در ادامه مديرعامل ايرانخودرو به روند توليد خودرو
دراين مجموعه پرداخت وگفت :در سال  ،۱۳۹۸اين
گروه خودروس��ازي توانس��ت حدد  ۲۳۰۰دستگاه
خودرو توليد كند كه اين ميزان نسبت به آمار توليد در
سال  ۱۳۹۷رشد قابل توجهي داشت .او ادامه داد :در
سال ۱۳۹۹نهتنها رشد ۶۷درصدي توليد داشتيم و به
توليد  ۳۷۰۳دستگاه خودرو رسيديم ،بلكه نكته قابل
توجه «تركيب توليد» بود .در سال ۱۳۹۸در مجموعه
ايران خودرو ديزل ۶۴ ،درصدتوليد به صورت CKD
بود و قطعات از خارج وارد و در داخل مونتاژ ميشد اما
سال گذش��ته بالغ بر  ۶۷تا  ۶۸درصد توليد ما داخلي
بودهاست.دراينتوليدداخلنهتنهامحصوالتقديمي
توليد شدهاند ،بلكه تعدادي از محصوالت جديد هم
توليد كردهايم .امروزه كش��نده جديد به بازار عرضه
ميكنيم يا اتوبوس را پس از توقف  ۹ساله خط توليد،
مجددا راهاندازي كردهايم.

بررسي آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد

موجودي  ۵.۲ميليون تنيكاالي 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
درصدازكاالهايدپوشدهدربندرامامخميني(ره)قرار
دارد؛ موضوعي كه اخيرا در گزارشي به رييسجمهور
مورد توجه قرار گرفت .آمار موجودي و دپوي كاال در
گمرك و بنادر نشان ميدهد كه تا هشتم ارديبهشت
سال جاري ،موجودي كاالهاي غيركانتينري به بيش
از  ۷.۴ميليون تن رسيده اس��ت كه از اين رقم بالغ بر
 ۴.۳ميليون تن را كاالهاي اساسي تشكيل ميدهد.
در كنار موجودي كاالهاي غيركانتينري  ۸۷.۱هزار
تن كاالهاي كانتينري ق��رار دارد كه  ۹۰درصد آن را
كانتينرهاي پر وارداتي تش��كيل ميدهد  .اما در كنار
 ۴.۳ميليون 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؛ بهطوري
كه  ۱۲شناور با بيش از  ۳۳۳.۶هزار تن كاالي اساسي
كنار اسكله در حال تخليه و  ۱۶شناور با  ۵۸۱.۲هزار
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 ۵.۲ميليون تن ميرسد .اين در حالي است كه
بررسي وضعيت ۱۳بندر نشان ميدهد از ۴.۳ميليون
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  ۳.۱ميليون تن ميرس��د .از سويي
از ح��دود يك ميليون تن كاالي اساس��ي موجود در

شناورها بيش از ۷۰۰هزار تن در بندر امام خميني (ره)
اس��ت كه مجموع موجودي اين بن��در به حدود ۳.۸
ميليون تن ميرسد ،بنابر اين از ۵.۲ميليون تن كاالي
موجود در بنادر بيش از ۷۰درصد در بندر امام (ره) دپو
شده است .دپوي حجم باالي كاالي اساسي در بندر
امامخميني(ره)موجبشداخيراطيجلساتيكهبين
معاونت اقتصادي دولت و دستگاههاي مربوطه ،موانع
و مشكالت مربوط به اظهار ،ترخيص و انتقال كاالهاي
اساسي به ويژه در بندر امام خميني (ره) طي گزارشي
بهرييسجمهوراعالموهمراهباآنپيشنهاداتمربوط
به رفع اين موانع نيز ارايه شد.
اما در مورد موجودي ۴.۳ميليون تني كاالهاي اساسي
در بنادر بعد از بندر امام خميني (ره) بيشترين ميزان

در بندر شهيد رجايي با  ۳۸۹هزار تن و بندر اميرآباد با
 ۳۵۲.۱هزار تن قرار دارد .در س��اير بنادر  ۱۰۱.۱هزار
تن ،انزلي  ۶۱۶تن شهيد باهنر ۳۵.۱ ،هزار تن چابهار،
 ۷۸۰تن خرمشهر ۷۰ ،تن بندر لنگه ۲۰۸.۴ ،هزار تن
بندر نوش��هر ۹۰.۹ ،هزار تن فريدون كنار و  ۶۰۰۰در
بندر آس��تارا قرار دارد .بررسي موجودي  ۴.۲ميليون
تني اقالم اساسي وارداتي تا هشتم ارديبهشت ماه از
اين حكايت دارد كه باالترين ميزان كاالي دپو شده به
ذرت با بيش از ۱.۷ميليون تن اختصاص دارد .در ساير
اقالم نيز جو  ۷۴۸.۹هزار تن ،س��ويا  ۶۸۱.۲هزار تن،
گندم ۲۴۶.۵هزار تن ،شكر ۲۱۰.۲هزار تن ،برنج۳۵.۵
هزار تن ،روغن خام  ۴۱۴.۶هزار تن ،دانههاي روغني
 ۲۹۳.۶هزار 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 مهمترين مشكالت
خود پرداختند.
احصاي مشكالت واردكنندگان در سال 1400و الزامات
تحققشعارسال،محوربرگزارينشستاخيركميسيون
تسهيلتجارتومديريتوارداتاتاقايرانبود.درهمين
زمينه ،رايزني براي اصالح اليحه قانون مبارزه با قاچاق
كاالوارز،پيشنهاداتاجراييبرايتعيينتكليفكاالهاي
دپو شده در گمرك ،بررسي پتانسيلهاي مناطق آزاد با
حضورنمايندهدايمكميسيوندرمجلس،پيگيريوارايه
مش��كالت واردكنندگان به مراجع ذيربط ،تدوين 50
گزارش در حوزههاي مختلف ،راهكارهاي اجرايي براي
تجارت در زمان شيوع ويروس كرونا ،بررسي تاثير قيمت
نفت در تجارت ايران ،چالشهاي مولدسازي داراييهاي
دولت و ...از جمله مهمترين اقداماتي اس��ت كه در سال
 99از 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
مهمترين اقدامات كميسيون تسهيل تجارت و مديريت
وارداتاتاقايراندرسال،99پيگيريهريكازمشكالت

نامب��رده در قالب كميتهه��ا و كارگروههاي تخصصي
زيرمجموعهبودهاستكهدرسال 1400تالشميكنيم
تا تعداد هر يك از اين كميتهها و كارگروههاي 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 مهمترين 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 مهمتري��ن موضوعاتي بود ك��ه در اين
نشستمطرحوفعاالنبخشخصوصيخواستاربررسي
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
متاسفانهبههمينبهانهشاهدبيثباتيدرسطوحمختلف
ودستورالعملهاياجراييوزارتصنعتهستيم.فاروقي
خاطرنشانكرد:يكيازمهمترينمشكالتيكهبهنظرمن
به معناي واقعي كلمه اجحاف در حق بخش خصوصي

است ،اخذ مابهالتفاوت نرخ ارزي است كه به بهانه تطويل
در ارايه اس��ناد حمل و اسناد ترخيص به واردكنندگان
مطالبهميشود.
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 4200توماني به عنوان مبناي
محاس��به تعرفههاي گمركي از ديگر موضوعاتي بود
كه او در اين نشس��ت مطرح كرد كه منجر به افزايش
نهاييقيمتكاالهاخواهدشد.نايبرييسكميسيون
مديريت واردات اتاق ايران با اش��اره به ماده  16قانون
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�لامي
ايران ممنوع كرده يا براساس ماده ( )۲۲قانون احكام
دايميبرنامههايتوسعهكشورازموانع تعرفهايوفني
جهتمديريتوارداتاستفادهكند،پيشنهاددادتااين
موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح شود.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ويژه
مصرف بيش از 5ميليارد مترمكعب
گاز طبيعي توسط مشتركين گاز
استان البرز

البرزيها در س��ال  1399بيش از  5ميلي��ارد و 753
ميلي��ون متر مكعب گاز طبيعي مص��رف كردهاند .به
گزارش روابط عمومي شركت گاز استان البرز ،حسين
تقينژاداظهارداشت:مشتركانشركتگازاستانالبرز
ازاولفروردينتاپاياناسفندماهسال 51399ميليارد
و 753ميليونو 688هزارو 651مترمكعبگازمصرف
كردهاندكهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته،كاهشي
برابر 2.79درصدرانشانميدهد.حسنتقينژادبااشاره
به ميزان مصرف گاز در مدت مش��ابه سال قبل افزود:
مشتركان گاز استان البرز در  12ماه سال 1398بيش
از 5ميليارد و 919ميليون و 371هزار متر مكعب گاز
طبيعي مصرف كردهاند .مديرعامل شركت گاز استان
البرزدرادامه،گريزيهمبهميزانمصرفگازطبيعيدر
اسفندماهسال 1399مصرفيبرابربا 564ميليونو918
هزارو 359مترمكعبداشتندكهنسبتبهمدتمشابه
س��ال ،1398كاهش 4.32درصدي را نشان ميدهد.
گفتني است در اسفند ماه سال ،1398مشتركين گاز
استانالبرز590،ميليونو 472هزارو 237مترمكعب
گاز طبيعي مصرف كردند .الزم به ذكر اس��ت ،شركت
گازاستانالبرزداراي 910922مشتركدربخشهاي
خانگي،تجاريوصنعتياست.

پيامتبريكمديرعامل
شركت برق منطقهاي مازندران و
گلستان بهمناسبت روز كارگر

مديرعاملشركتبرقمنطقهايمازندرانوگلستانبا
صدورپيامي،فرارسيدنروزكارگررابهجامعهكارگري
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�لامي و اولين روز از ماه ميدر تقويم ميالدي «روز
كارگر»ناميدهشدهاست.كاروتالشيكهطبقاحاديث
وروايات،بهعنوانعمليدنيويواخرويپاداشوثواب
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
برايتأمينمعاشومايحتاجزندگيخانوادهاشتالش
كند ،مانند رزمندهاي است كه در راه خدا ميجنگد»
و بسياري ديگر از اين سخنان ارزشمند و ماندگار كه
درباره ارزش كار و كارگر گفته شده است.

كشفوضبطبيشاز 3350دستگاه
ماينرغيرمجازدريكسالگذشته

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران گفت:
بهكارگيري غيرمجاز دس��تگاههاي ماينر با استفاده
غيرقانوني انرژي براي استخراج رمزارز ظرف يك سال
اخير خساراتي را به ش��بكههاي توزيع برق وارد كرده
است .دكتر فرامرز سپري ادامه داد :طي يك سال اخير
 3350دستگاه ماينر غيرمجاز از  81مركز غيرقانوني
اس��تخراج رمزارز توس��ط همكاران و مسووالن تست
و بازرسي اس��تان ومامورهاي توزيع برق با هماهنگي
مسووالنقضاييوباهمكاريمامورانانتظاميدرنقاط
مختلف مازندران كش��ف و ضبط ش��ده است .مطابق
دستورالعمل ارس��الي از توانير با كليه اين مشتركين
برخورد و مبلغي مع��ادل 68ميليارد ريال بهاي انرژي
بابت جريمه اين دس��ته از مشركين صادر شده است.
سپريافزود:پارسالباوجودتماميمشكالتنزديكبه
 19هزاركنتورمعيوبدراينشركتتعويضشدهاست
وميزانانرژيمعادل 15ميليونكيلوواتساعتازاين
محلبهمجموعفروشانرژيشركتاضافهشدهاست.
بهمنظورمديريتداراييواستفادهبهينهازسرمايههاي
شركتوكاهشهزينههاقرارداديبايكيازشركتهاي
كنتورسازيمنعقدتاقريببه 20هزاركنتورمعيوبيكه
تعويض شده بودند تعمير تا مجدداًبه چرخه استفاده
شركت توزيع وارد شوند .وي گفت :به منظور مقابله با
پديده شوم برقهاي غيرمجاز و با استفاده از روشهاي
مختلفكنترلمصارفمشتركينتعداد3500مشترك
دارايتخلفدراستفادهازانرژيبرقشناساييومطابق
دستورالعملهاي موجود با آنها برخورد صورت گرفته
استكهازاينمحلنيزنزديكبه 21ميليونكيلووات
ساعتانرژيبهميزانفروششركتاضافهگرديد.
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خبر روز

آينا يعقوبي در آستانه  40سالگي درگذشت

آينا قطبي يعقوبي ،دانشآموخته جوان تئاتر كه هرگز زندگي فرصت اجراي نمايش��ي را به او نداد ،درگذشت .آينا قطبي يعقوبي
دانشآموخته تئاتر بود كه گرچه فرصتي براي اجراي نمايش نيافت ولي در حوزه نقد بسيار فعال و به عنوان منتقد در جامعه تئاتري
شناختهشدهبود.اوكهدرزمينهنمايشنامهنويسيوكارگردانيايدههايبسيارداشت،قراربودسال 98نمايشيراباعنوان«سوختيم،
سوختيد ،سوختند» در بخش ديگرگونههاي اجرايي جشنواره تئاتر فجر اجرا كند.به گفته فرزانه ابراهيمزاده ،ديگر روزنامهنگار و
منتقد تئاتر كه از دوستان نزديك آينا قطبي يعقوبي بوده است ،او مدتي دچار بيماري سرطان بود و بعد از سالها مبارزه ،سرانجام
روز جمعه  10ارديبهشت ماه در سن  40سالگي درگذشت.

بررسي وضعيت كارگران در روز جهاني كارگر

گرفتاركرونا،اخراج وبيكاري

نس�رين  هزاره مقدم| در روز جهاني
گزارش كارگر امسال ،زندگي براي كارگران ايران
سختتر از هميشه شده است .اگر پيش
از اين ميتوانستند صورت خود را با سيلي سرخ كنند
و هرطور كه شده هزينههاي 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 ميرسد كه
كارگران در سراسر جهان دغدغه تازهاي دارند :ويروس
منحوس كرونا كه ميليونها نف��ر از مزدبگيران را در
سراسر جهان از كار بيكار كرده است .سال گذشته در
اوج اين بحران ،سازمان بينالمللي كار ( )ILOاعالم
كرد در بحران اخير حداقل  ۱۹۵ميليون كارگر تمام
وقت در جهان بيكار ميشوند .سازمان بينالمللي كار
تبعات ركود اقتصادي ناشي از همهگير شدن ويروس
كرونا را بيش از بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸-۹ارزيابي
و برآورد كرده كه طبقه متوس��ط جهان يعني معادل
 ۱۰۰ميليون نيروي كار ماهر ،بيش��ترين آسيب را از
بيكاري گسترده در جهان متحمل شوند .اين گزارش
ميافزايد كه نيروي كار ش��اغل در بخش مس��كن و
هتل��داري ،رس��تورانداري ،خردهفروش��ي ،توليد و
فعاليتهاي اداري و تجاري بيش از ساير بخشها در
معرض بيكاري قرار خواهند داش��ت و تنها در امريكا
 ۴۳.۲درصد نيروي كار فعال در اين بخشهاي پرخطر
ش��اغل هس��تند .اين نرخ در اروپا و آس��ياي مركزي
 ۴۲.۱درصد و در س��طح جهاني  ۳۷.۵درصد اس��ت.
پس بيكاري كرونا مختص يك كش��ور يا يك ناحيه
خاص از جهان نيست اما ميزان حمايتهاي دولتها
ميتواند 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 گروههاي
كم درآمدي ميآيد كه راه امرار معاش خود را از دست
دادهاند اما هركجا تامين اجتماعي قوي برقرار نباشد و
همچنين اين نظام ،فراگير ،يكپارچه و گستردهنباشد،
هم گروههاي بسياري از چتر حمايت خارج ميشوند و
هم حمايتهايي كه از گروههاي قليل صورت ميگيرد
به هيچوجه كافي و رضايتبخش نيست.
خبر

احكامجديدبازنشستگان
صادر شد

رييس كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي از
صدوراحكامجديدبازنشستگانبرايجلبرضايتو
ارتقايحقوق تماميگروهايمستمريبگيرانخبر
داد .علي اصغر بيات اظهار داش��ت :متناسبسازي
حقوق بازنشس��تگان از مطالبات و خواس��تههاي
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
زيانآور،بازنشستگانيكهدرسالهاياخيربازنشسته
ش��دهاند و همچنين بازنشس��تگاني كه در سنوات
و دهههاي گذش��ته به بازنشس��تگي رسيدهاند ،به
صورتجداگانهوتخصصيبحثوتبادلنظرصورت
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 گروههاي مس��تمريبگيران اتخاذ شد.علي
دهقان كيا ،رييس كانون بازنشس��تگان تهران نيز
اجراي مرحله دوم متناسبس��ازي ك��ه در احكام
بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اعمال شد را
نويديخوشبرايتماميبازنشستگانعنوانكردو
گفت:باتالشوهماهنگيخوباعضايكانونعالي
بازنشستگانومديرعاملسازمانتاميناجتماعيو
تيمشان ،اتفاقي كه در افزايش حقوق فروردين ماه
بازنشستگانافتادونگرانيهاييراايجادكرد،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 ۵۰درصد افزايش
لحاظ نميشد ،بازنشستگان سالهاي  ۹۹و ماقبل
آن ،در متناسبس��ازي مرحله دوم س��هم چنداني
نميداشتند .دهقانكيا با بيان اينكه با اين افزايش،
نظر اعضاي كانون عالي بازنشس��تگان تامين شد،
گفت :اين اتفاق نتيجه حدود ۴۰س��ال گذشته بود
كهباعثنگرانيودغدغهبازنشستگانسازمانتامين
اجتماعي شده بود كه توانستيم با اين ميزان افزايش،
حداقلبگيرانازشاغلينكمترنباشندوسايرسطوح
نيز،كمتراز۵۰درصدافزايشنداشتهباشند.مرحلهاول
متناسبسازيحقوقبازنشستگانتاميناجتماعيدر
مردادسال۹۹اجراييوحقوقماهانهمستمريبگيران
اين سازمان از ۴۰۰تا ۸۰۰هزار تومان افزايش يافت.
مرحلهدوماينمتناسبسازينيزدرپرداختحقوق
فروردين ماه اين جمعيت لحاظ خواهد شد.به گفته
مصطفيساالري،مديرعاملسازمانتاميناجتماعي،
براساساينمتناسبسازي،بازنشستگانبا ٣٠سال
سابقهازفروردين ۴،١۴٠٠ميليونو ۲۰۰تا۴ميليون
و  ۳۰۰هزار تومان دريافت ميكنند .بازنشستگان با
بيشاز ٣٠سالسابقهنيزباتوجهبهسنواتبيشازاين
مبلغوبازنشستگانكمتراز ٣٠سالسابقههمكمتراز
اينميزانرا(باتوجهبهسنوات)دريافتخواهندكرد.

نظام تامين اجتماع�ي غيرفراگير و بيكاري
بدون حمايت!
قوي بودن تامين اجتماعي به برخورداري از منابع مالي
كافي و قابل اطمينان برميگردد كه اين منابع ميتواند
صرف حمايت از كارگران و كم درآمدهاي بيكار شود به
گونهايكهاينگروههابتوانندحداقلهايموردنيازبراي
زندگي روزمره خود را تامين كنند .به عبارت ساده الاقل
بتوانند پول س��رپناه و اجاره خانه بدهند و از بيغذايي و
كمبودامكاناتتلفنشوند.درايرانقدرتساختارتامين
اجتماعيتاايناندازهنيست.بههمينعلتاستكهسال
گذشته و امسال صفهاي طويل تقاضا براي برخورداري
از بيمه بيكاري داشتيم و در نهايت نيز آنهايي كه موفق
به برخورداري از «بيمه بيكاري كرونا» ميش��وند مبلغ
ماهانهاي كه دريافت ميكنند كافي نيست و نميتواند
نيازهاي ضروري خان��وار را تامين كن��د .طبق آخرين
اطالعات دريافتي ،افراد بسياري تا آخرين ماه سال قبل
موفقبهدريافتبيمهبيكاريكرونانشدند.گروههايينيز
بعدازبيكاريوازدستدادنفرصتامرارمعاش،مدتها
در صف ايس��تادند بدون اينكه هيچ راه��ي براي تامين
هزينههاي زندگي داشته باشند .طبق آخرين آمار اعالم
شدهتوسطمحمدشريعتمداري(وزيركار)،درسالقبل
 ۶۷۰هزارنفربيمهبيكاريدريافتكردند.وزيرتعاون،كار
و رفاه اجتماعي با اشاره به شيوع بيماري كرونا در كشور
گفت :تثبيت اشتغال از جمله سياس��تهاي دولت در
دورانهمهگيريبيماريكرونابودودراينايام۸۰۰هزار
نفر افراد بيكار در سامانههاي طراحيشده براي دريافت
بيمهبيكاريثبتنامكردندو۶۷۰هزارنفردراينايامبيمه
بيكاريدريافتكردندو۴۹۰هزارنفربهكاربازگشتند.

بيش از دو ميليونكارگر محروم از بيمه
مشكلبعديغيرفراگيربودننظامتاميناجتماعياست.
بنابرآمارهايرسمي،بيشازدوميليونكارگركهعموماً
كمتوان و متعلق به اليههاي پايين اجتماعي و بعضا زنان
سرپرست خانوار هس��تند ،در بخش غيررسمي اقتصاد
و بدون برخ��ورداري از بيمه كار ميكنند .بيمه بيكاري
و حمايتهاي اجتماعي به هي��چ عنوان اين گروه تعلق
نميگيردوحتياگربحرانمهيبيمثلبحراناخيركرونا
جامعه

پيش آمد كند بازهم قرار نيست نظام تامين اجتماعي از
آنها حمايت به عمل بياورد .براي حمايت از همه گروهها
بااولويتآنهاكهنيازمندترند،نيازبهپايگاههاياطالعاتي
قوي و به روز ،بودجه مناسب و كافي كه براي اين كار كنار
گذاشته شود و البته يك ساختار تامين اجتماعي فراگير
بيكارشدگانبدونبيمهكام ً
البه
داريم.وقتياينهارانداريم
ِ
حالخودوبهامانخدارهاميشوند.حميد؛كارگريكانبار
پوشاك در تهران است .او يكي از صدها كارگري است كه
بهدليلكساديبازارازكارتعديلشدهوهيچمنبعدرآمد
ديگريندارد.اوكه 6سالتمامبدونبيمهكاركردهاست،
ميگويد:هيچاميديبهبيمهبيكاريندارم.هيچكسازمن
حمايتنميكند؛منكهكهششسالزحمتكشيدموبار
بردوشگذاشتمودرانبارپوشاكشبانهروزيجانكندم.
آيا اين عدالت اس��ت؟ امثال حميد در روز جهاني كارگر
امسالزيادند؛بيشترازهميشهوبيشتراز سالهايقبل.
بنابراين يكي از مهمترين مطالبات طبقه كارگر ،همين
گستردگينظامتاميناجتماعياستتابابروزبحرانهاي
گوناگون،ميليونهاكارگربهحالخودرهانشوند.

مشكلفقط
محدود بهكارگران غيررسمي نيست
به گفته حسين حبيبي (عضو هياتمديره كانون عالي
شوراهاي اسالمي كار كش��ور) مشكل فقط محدود به
كارگران غيررسمي نيس��ت« :اگر دادنامه  ۱۷۹ديوان
عدالت باطل ش��ود و در كارهاي مس��تمر ،قرارداد دائم
منعقد ش��ود آن زمان ديگر كارفرماي��ان نميتوانند به
همين سادگي تا ركود و اختالل پيش ميآيد ،كارگران
را با سالها سابقه بيكار كنند .امروز كارگران بيمه شده
نيز چون قرارداد موقت دارند وضعيت مناسبي ندارند لذا
مهمترين مطالبه كارگران در روز جهاني كارگر امسال،
احياي امنيت ش��غلي از دس��ت رفته و تضمين آينده
مطمئناست؛اگراينمشكلحلشودبسياريازمسائل
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

 ۳۳۲فوتي جديد كرونا در كشور

بنابر اع�لام وزارت بهداش��ت۳۳۲ ،
بيمار كوويد ۱۹-در كش��ور به دليل
اي��ن بيماري ج��ان خود را از دس��ت
دادند .بنابر اعالم مركز روابط عمومي و
اطالعرساني وزارت بهداشت ،تاكنون
 ۸۸۹ه��زار و  ۹۵نفر ُدز اول واكس��ن
كرونا و ۲۱۱هزار و ۸۲۲نفر نيز ُدز دوم
راتزريقكردهاندومجموعواكسنهاي
تزريق شده در كشور به يك ميليون و  ۱۰۰هزار و
ُ ۹۱۷دزرسيد.همچنينبراساسمعيارهايقطعي
تش��خيصي ۱۷ ،هزار و  ۸۰بيم��ار جديد مبتال به
كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه دو هزار و۳۹۰
نفر از آنها بستري شدند.مجموع بيماران كوويد۱۹

در كش��ور به دو ميليون و  ۵۱۶هزار و
 ۱۵۷نفر رسيد.خوش��بختانه تاكنون
يك ميلي��ون و  ۹۷۱ه��زار و  ۶۴نفر از
بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها
ترخيص ش��دهاند۵.هزار و  ۴۲۱نفر از
بيمارانمبتالبهكوويد ۱۹دربخشهاي
مراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها تحت
مراقبت قرار دارند.تاكنون  ۱۵ميليون
و  ۹۶۱هزار و  ۱۷۸آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در
كشور انجام شده اس��ت.در حال حاضر  ۱۹۸شهر
كش��ور در وضعيت قرمز ۱۵۷ ،ش��هر در وضعيت
نارنج��ي ۸۴ ،ش��هر در وضعيت زرد و  ۹ش��هر در
وضعيت آبي قرار دارند.

دادههاي تورمي رسمي فروردين ماه اين ادعا را به اثبات
ميرساند) و دس��تمزد فعلي حتي نيمي از هزينههاي
زندگيراجبراننميكند؛بنابراينوقتيبحرانيمانندكرونا
پيشميآيدناتوانيمعيشتينسبتبههميشهبرجستهتر
ميشود .نمونه آن نيز كارگراني هستند كه در طول يك
سال و چند ماه گذشته نتوانستند براي فرزندان محصل
خودگوشيهوشمندووسايلآموزشمجازيتهيهكنند.
پايين بودن دس��تمزد وقتي همه هزينهها س��ر به فلك
ميكشديكمعضلغيرقابلحلاست.نهتنهاهزينههاي
آموزشدربحرانكروناافزايشيافتبلكهدرماننيزتبديل
به معضلي الينحل ش��د .امروز كه تمام بيمارستانهاي
دولتي كشور تقريبا در آستانه تكميل ظرفيت هستند،
كارگرانهيچگريزيندارندكهدرصورتابتالبهكرونا،اول
سراغ بيمارستانهاي تامين اجتماعي بروند و اگر آنجا هم
ظرفيتنبودبرونددربخشخصوصيوچندينميليون
تومان بپردازند تا مراحل درمان را پش��ت س��ر بگذارند.
بنابراين در اين برهه خاص زماني ،ارايه خدمات درماني
رايگانبهكارگرانوبازنشستگانكههمدرقانوناساسي
وهمدرقانونالزامتاميناجتماعيبهصراحتالزامشده،
يكمطالبهاساسيديگراست.

درمان رايگان بايد برايكارگران 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 بخشهاي
درماني كشور براي كارگران و مزدبگيران رايگان كند
تا شاهد اينهمه ناتواني و اس��تيصال نباشيم؛ ناتواني
كارگرانيكهدرصورتابتاليخانوادهبهكرونا،بهبخش
خصوصي مراجعه ميكنند و وقتي ميبينند هزينهها
چقدر باالس��ت با تنگي نفس و خطر م��رگ به خانه
بازميگردنديابرايتامينصورتحساببيمارستانبه
هزاران در بسته ميزنند!» سعادتي بازنشسته كارگري
مشهد نيز در اين رابطه ميگويد :كارگر و بازنشستهاي
كه در زمان اش��تغال  ۹درصد حق بيمه خود را براي
درمان پرداخته چرا بايد امروز كه به درمان رايگان نياز
دارد از آن بيبهره باش��د؟ كارگران سالها پول بابت
درمان ميدهند كه يك روز مثل امروز از آن استفاده
كنند.اگرتاميناجتماعيظرفيتندارددولتبهميدان
بيايد و با رايگان كردن درمان كرونا در تمام بخشها ،به
كارگران و بازنشستگان كم درآمد كمك كند.

زندگي دشوارتر از هميشه!
همه اين دغدغهها حاكي از اين است كه در روز جهاني
كارگرامسالبامعادالتبغرنجتروپيچيدهترينسبت
به هميش��ه روبرو هس��تيم؛ از يك طرف گروههاي
بيش��ماري از كارگران رسمي و غيررسمي به دليل
ركود و تعطيلي كرونا بيكار ميشوند و بسياري از آنها
به دليل ضعفهاي نظام تامين اجتماعي ،فاقد يك
چتر حمايتي حداقلي هس��تند و بنابراين بدون يك
ريال درآمد به امان خدا رها ميش��وند از سوي ديگر
آنهايي كه خوش شانستر هستند و هنوز شغل خود
را از دست ندادهاند ،نميتوانند با دستمزد حداكثر ۴
ميليونتوماني،هزينههايخوراكي(كههرروزباتورم
جديد روبروست) ،آموزش مجازي و درمان را تامين
كنند .با اين حس��اب ،در روز جهاني كارگر امس��ال،
زندگي براي كارگران ايران سختتر از هميشه شده
است .اگر پيش از اين ميتوانستند صورت خود را با
سيلي سرخ كنند و هر طور كه شده هزينههاي يك
زندگي بسيار ساده را تامين نمايند ،امروز ديگر «ادامه
حيات»بدونحمايتدولتوفرادستانبههيچنحوي
از انحا ميسر نيست!

رويداد

رشد مصرف مواد مخدر صنعتي در زنان نگرانكننده است

تشكيلكميته مشترك اينترپل ويگانحفاظت محيطزيست

فرماندهيگانحفاظتسازمانحفاظت
محيطزيست از تش��كيل كميتهاي
مش��ترك و ب��ه پيش��نهاد پلي��س
بينالملل خبر داد .سرهنگ جمشيد
محبتخاني گف��ت :اين كميته براي
كاهش ميزان قاچ��اق حيات وحش
در ايران تشكيل ميش��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
دليلبارييسپليسبينالمللكشور،سردارشيرزاد
صحبتكردموتصميمداريمامسالدراولينفرصت
ممكن با درخواس��ت و پيشنهاد پليس بينالملل
و به دبيري يگان حفاظت سازمان محيط زيست،
كميتهاي در اين زمينه تشكيل شود .محبت خاني
بااشارهبهحضورهمزمانپليسبينالمللوسازمان

محيطزيس��ت در اي��ن كميته گفت:
سازمانهاييكهدراينحوزهنقشدارند
وميتوانندموثرباشندنيزدراينكميته
عضوميشوندتابتوانيمموضوعرادنبال
كنيم.فرمانده يگان حفاظت س��ازمان
حفاظت محيط زيست با ابراز اميدواري
نسبت به اينكه رتبه كش��ور در حوزه
قاچاقحياتوحشبهردههايپايينتر
تقليل داده شودو در اينبخشنيز ايران دربين ساير
ممالك جهان سرافراز باشد ،اظهار داشت :قاچاق
حياتوحشبرايپليسبينالمللنيزدغدغهاست
و بهطور قطع پليس اينترپل دستگاههاي درگير را
به ما اعالم ميكند 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 ميدهيم.

 ۱۵۰شهرستان 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��يبديده
هستند كه فراهم بودن فضاي مناسب و استاندارد
ميتواند 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��اختمانهاي فعال پزشكي قانوني
در كش��ور گفت :هماكنون  ۳۸۵مركز پزش��كي
قانوني در كش��ور به مردم ارايه خدمت ميكنند

اين درحالي است كه  ۱۵۰شهرستان
با وجود داش��تن مرك��ز قضايي فاقد
پزشكي قانوني هستند .او خاطرنشان
كرد :با وجود تالشهاي بسيار سازمان
هنوز موفق ب��ه راهان��دازي مركز در
اين شهرستانها نش��ده و اهالي اين
شهرها ناچارند براي دريافت خدمات
پزشكي قانوني حداقل  ۸۰كيلومتر 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 پروندهها اظهارنظر
ميكنند كه تعداد پروندههاي ارجاعي س��ازمان
در طول س��ال به حدود  ۲.۵ميلي��ون پرونده در
بخشهاي معاينات ،آزمايش��گاه ،كميس��يون،
تشريح و ....ميرسد.

زماني اعتياد هم از آن دسته مسائل مربوط به مردان بود
و كمتر زني را پيدا ميكردي كه به دام مواد مخدر افتاده
باشد.اماحاالبهمددموادمخدرصنعتيشمارزنانيكهبه
جمع معتادان اضافه ميشوند روز به روز در حال افزايش
است.مديركلدرمانوحمايتهاياجتماعيستادمبارزه
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 ۱۵۶،هزار نفر
است كه معادل ۶درصد كل معتادان و ۶دهم درصد كل
جمعيت كشور است اما متاسفانه سرعت رشد اعتياد در
زنان رو به افزايش اس��ت ضمن اينكه رشد مصرف مواد
صنعتيبهعنواندرمانالغريدرميانزناننگرانكننده
است .رضا تويسركان منش افزود:در ميان اين قشر ،زنان
بيخانمان و متجاهري هستندكه براي اين گروه خاص،
توسعه مراكزدرمانونگهداريزنانصورتگرفتهاست.
چنانچه در سال گذش��ته پنج مركز نگهداري ويژه زنان
درتهران،سيستانوبلوچستان،مشهد،تبريزواصفهان
اختصاصيافت.مديركلدرمانستادمبارزهباموادمخدر
بايادآورياينكهآسيبهاييكهمتوجهزناناستبيشاز
مرداناستوانگاجتماعيباالتريدارندوبرايدسترسي
بهموادمجبوربهتندادنبهآسيبهاياجتماعيهستند،
تصريح كرد :به همين دليل زن��ان در اولويت كارها قرار
گرفتندوبرايگروهزنانمعتاديكهمتجاهرنيستندبنا
داريمخدماتدرمانوكاهشآسيباقشارآسيبپذيربه
خصوصبانوانرادرمراكزخدماتدرمانيدنبالكنيم.او
بابياناينكهفاصلهشروعمصرفتاتزريقموادوهمچنين
اقدامداوطبانهاينزنانبرايترككمتراست،ادامهداد۶:
هزارمركزجامعسالمتوبيشاز ۱۷هزارخانهبهداشت
دركشوروجودداردكهباهماهنگيهايصورتگرفتهبا
معاونتهاي وزارت بهداشت قصد داريم دسترسي اين
افراد به درمانهاي خدمات درماني س��وءمصرف مواد را
توسعه دهيم .اكنون اين كار در سيستان و بلوچستان به
عنوانپايلوتشروعشدهاست.

معتادان آسيبپذيري 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 حبسهستند ،خاطرنشان
كرد :معتادان به دليل مصرف مواد مخدر دچار ضعف
سيستم ايمني هس��تند در حالي كه مهمترين سد
دفاعي در برابر كرونا سيستم ايمني بدن است پس
اين افراد آسيبپذيري بيش��تري در برابر ويروس
كرونا دارن��د .او افزود :به همين دليل اين افراد طبق
پروتكلهاي ملي واكسن كرونا پس از كادر درمان،
قرار ميگيرند و به نوعي در اولويت دريافت واكسن
هس��تند .ضمن اينكه نرخ جمعآوري معتادان در
مراكز ترك در سال  ،۹۹بالغ بر  ۵۸هزار 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 ميشود ،غير علمي و داراي
تركيباتمضرهستند.خوشبختانهستادباهمكاري
معاونت علمي فناوري رياستجمهوري 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 درمانها بايد
همراه با مددكار و حمايتهاي اجتماعي تحت نظر
پزشك متخصص صورت گيرد زيرا اعتياد بيماري
پيچيدهاي اس��ت كه درمانه��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 ميآيد كه خاصيت تكرار
كردن مصرف ميدهد به همين دليل دستيابي به
هدف نهايي در كوتاهمدت اماكن پذير نيست بلكه
فقط يكس��ري عوارض و مشكالت اعتياد را كاهش
ميدهد .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  ۷۵ميليارد تومان به بيمه معتادان
در سال۱۴۰۰
مديركل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با
مواد مخدر درباره بيمه سالمت معتادان هم يادآور شد:
مطابققانونمبارزهباموادمخدر،دولتمكلفاستكه
براي همه معتادان ،اعتبارات بيمه را در نظر بگيرد كه
اين امر از سال  ۹۲شروع شد .او ادامه داد ۵۰ :ميليارد
تومان اعتبارات بيمه معتادان در سال  ۹۹اختصاص
يافت كه ب��ا هماهنگيهاي بين س��ازماني و فعاليت
منسجم موفق شديم عمده اعتبارات را جذب كنيم.
همچنيندرجلساتمتعددكميتهدرمانابالغكرديم
كههمهمراكزكاهشآسيببايدبابيمهسالمتقرارداد
داشته باشند .تويسركان منش از تخصيص اعتبار ۷۵
ميليارد توماني به بيمه معتادان در سال ۱۴۰۰خبر 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 زخمهاي
باز بپردازد .يكي از اس��تراتژيهاي ستاد اين است كه
همه معتادان تحت پوشش بيمه قرار گيرند و خدمات
بيمهاي دريافت كنند .اميداوريم كه با اين پوشش در
سالهايآيندهشاهدرشدچشمگيرتراعتباراتدرمان
و كاهش آسيب اعتياد باشيم.

