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يادداشت- 5

ضرورت از ميان برداشتن 
تحريم ها

آنچه ك��ه در باب ض��رورت از 
ميان برداش��تن تحريم ها از 
سوي مقام معظم رهبري بيان 
شده، حاوي اين نكته كليدي 
است كه ايش��ان تحريم ها را 
به هيچ عن��وان نعمتي براي 
اقتص��اد اي��ران نمي دانن��د، 
بنابراين اش��اره مي كنند كه 
در روند پايان دادن به روند تحريم ها نبايد كوچك ترين 
فرصتي را از دس��ت داد. رويكردي كه نش��ان مي دهد، 
ايشان كامال نسبت به فشارهاي وارده بر مردم و ضرورت 
پايان بخشيدن به اين فشارها آگاه و حساس هستند. به 
هر تقدير رهبر معظم انقالب در دهه هاي گذشته همواره 
از تحرك بخشي تحريم ها براي استقالل بخشي بيشتر و 
پرهيز از وابستگي به بيرون و در تعريف استقالل سياسي 
بر خودكفايي در كشور تاكيد كرده و رهنمود داشته اند. 
اما آنچه كه مش��خص اس��ت، ايران در زمينه سياست 
خارجي همواره معتقد به عدم اعتماد به بيگانگان بوده 
و بر اساس قاعده نفي س��بيل در فقه اسالمي، هرگونه 
ارتباط با بيگانگان به ويژه آنچه دشمن خوانده مي شود 
با احتياط زيادي دنبال ش��ده است. بنابراين تغيير اين 
رويكرد نيازمند ايجاد برخي اصالحات در رويكردهاي 
گفتماني است. چرا كه در شرايط فعلي شرايط اقتصادي 
و فش��ار برآمده از تحريم ها و مشكالت اقتصادي طبقه 
پايين و متوس��ط جامعه را در وضعيت دشواري از نظر 
معيش��تي قرار داده است. اقش��ار و طبقات مردمي كه 
همواره در بزنگاه هاي تاريخي و سياسي، همواره تالش 
كرده تا از ميان كشور و مس��ووالن دفاع كنند و حضور 
داش��ته اند. مردمي كه در 4دهه در مسير حفظ تاريخ و 
تمدن خود بوده است و همواره از دستاوردهاي كشور و 
ارزش هاي ملي و ديني حمايت كرده اند. واقع آن است 
كه فش��ارهاي تحريمي و كمبوده��اي اقتصادي طي 
س��ال هاي اخير مردم را از منظر معيشتي و اقتصادي با 
مشكالت بسياري روبه رو ساخته و مسووالن ارشد كشور 
بيش از هر فردي از تبعات اين مش��كالت آگاه هستند. 
بنابراين براي عملياتي ساختن ضرورتي كه رهبري نيز 
بر روي آن تاكيد كرده اند، نيازمند همراهي و هماهنگي 
مجموعه بخش هاي كش��ور و ايجاد گفتمان��ي تازه در 
صحنه هاي زيربنايي كشور است. به هر حال تجربه نشان 
داده، در پيش گرفتن برخي رويكردهاي تند و افراطي از 
س��وي برخي افراد و جريانات در خصوص برجام و ساير 
ضرورت هاي مرتبط با سياست خارجي در نهايت منافع 
ملي را تامين نخواهد كرد و ضروري است كه مجموعه 
بازيگران صحنه سياس��ي كش��ور متوجه اين واقعيت 
روشن بش��وند كه براي پايان بخش��يدن به تحريم ها 
بايد در مس��ير تعادل و توزان در مواضع گام برداش��ت. 
تحريم ها معادله اي چند مجهولي است كه يك بخش آن 
كشورهاي اروپايي و امريكا قرار دارد.    ادامه در صفحه3

مهدي مطهرنيا

كاهش ريسك هاي سيستماتيك  موجبات واكنش متناقض را پديد آورد

 ژئوپليتيكي شدن تجارت جهاني و تحوالت منطقه اي 
چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد؟

گروه بورس| بازار س��رمايه طي روزهاي گذش��ته 
افت س��نگيني را تجربه كرد و حاصل اين افت صف 
ف��روش ۹۰ درصدي نمادهاي معامالتي بازارس��هام 
بود همچنين س��هامداران حقيقي س��ومين خروج 
س��نگين در تاريخ بازاربورس را رق��م زدند. احتمال 
بازگش��ت به مذاكرات برج��ام ب��ا ورود جوبايدن به 
 FATF كاخ سفيد و بررس��ي مجدد لوايح مربوطه به

موجبات شكل گيري انتظار براي تقليل ريسك هاي 
سيستماتيك شده است. درست است اين موضوعات 
براي اقتصاد نكته اي مثبت محسوب مي شود اما بازار 
سرمايه كه طي ماه هاي گذش��ته با انتظارات تورمي 
رشد كرد و حال نيز به انتظارات تورمي چشم دوخته، 
واكنشي عكس به اين نوع از موضوعات نشان مي دهد. 
در نتيجه س��هامداراني كه در باالترين قيمت سهام 

و P/E حدود ۲۵ واحد وارد بازار س��رمايه ش��ده اند با 
ترس و هيج��ان بهان��ه اي الزم براي ف��روش دارايي 
خود يافته اند. طي روزهاي اخير ش��اهد نزول بيش از 
۳.۹درصدي در بازارسهام بوديم كه اين نزول در نوع 
خود بي سابقه است و عوامل متعددي كه در گذشته 
باعث رشد ش��اخص كل و بورس مي شدند اين روزها 
صفحه 4 را بخوانيد عامل اصلي نزول شده اند. 

تع�ادل | با توجه به اينكه با آغاز ق��رن ۲1 روند تازه اي 
در جهان شكل گرفته و در حال ادامه پيدا كردن است، 
ما شاهد ش��كل گيري قدرت ها و قطب هاي جديدي در 
جهان هستيم كه با ظهور اين قدرت هاي جديد تعامالت 
تجاري كشور ها شكل جديدي پيدا خواهد كرد. در اين 
ميان ايران با توجه به اينكه موقعيت جغرافيايي بس��يار 
خوبي دارد اما در تجارت جهاني هيچ نقش��ي نداشته و 

با توجه به تحريم هاي موج��ود وضعيت نگران كننده اي 
دارد. از اين رو، بايد به بررس��ي اين موضوع پرداخت كه 
كدام سياست نادرس��ت ايران را در چنين وضعيتي قرار 
داده اس��ت؟ براي خروج از اين وضعيت چه راهكار هايي 
را بايد دنب��ال ك��رد؟ و چالش هاي ايران ب��راي حضور 
در ترتيبات منطقه اي چيس��ت؟ موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني براي پاس��خ به اين پرسش هاي 

تخصصي 1۰ چال��ش عمده اي��ران در ترتيبات تجاري 
منطق��ه اي را احصاء ك��رد كه ش��امل م��واردي چون 
»بي ثبات��ي محيط پيرامون��ي و تنش هاي سياس��ي با 
برخي همسايگان، دوري بلندمدت ايران از نظام تجاري 
چند جانبه و ناسازگاري با قواعد آن، فقدان يك راهبرد 
مشخص و روشن با اثر بخشي عملياتي، بي ثباتي اقتصاد 
صفحه 7 را بخوانيد داخلي و محيط تجاري كشور... 

سومين خروج سنگين 
سهامداران از بورس

۱۰ چالش عمده ايران در مناسبات تجاري

رهبر معظم انقالب:

 رفع تحريم به دست
  دشمن است  اما خنثی سازی
 آن به دست خودمان است

 برای رفع مشکالت مردم 
و درست شدن آينده کشور به 
وعده های اين و آن اعتماد نکنيد

در برداشتن 
تحريم ها نبايد 
يک ساعت هم 
تاخير کرد
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 ضرورت افزايش
GDP سهم ماليات بر 

 انتظار
 رشد بازار

 بي خبري در بورس
 خوش خبري است

 جنگ زرگري 
در طرح تكراري ساماندهي صنعت خودرو

روز گذش��ته وزي��ر اقتصاد با 
اع��الم مخالف��ت ب��ا تصميم 
مجلس در خص��وص افزايش 
س��هم ماليات بدون توس��عه 
پايه ماليات��ي اش��اره و اعالم 
كردند كه بدون توس��عه پايه 
مالياتي افزايش سهم ماليات 
در بودج��ه فش��ار افزاي��ش 
ماليات را متوج��ه توليدكنندگان و مودي��ان مالياتي 
مي كند و به صالح اقتصاد نيست. اگر مجلس به دنبال 
يك چنين تصميم باش��د، اث��رات مثبت��ي در اقتصاد 
نخواهد داشت. ماليات كارمندان، حقوق بگيران، اهالي 
توليد، بازرگانان و... كامال مشخص است و ابهام خاصي 
در خصوص آن وجود ندارد. اين اقشار همواره بار اصلي 
پرداخت ماليات را به دوش مي كشند و سال هاست كه به 
وظايف خود عمل مي كنند. اما پرسش اصلي اينجاست 
كه وقتي س��هم مالياتي نس��بت بهGDP  كشورمان 
كمت��ر از 1۰درصد اس��ت و اين عدد براي كش��ورهاي 
همسايه بيش از ۲۵درصد است، چگونه مي توان سهم 
ماليات به توليد ناخالص داخلي را افزايش داد؟ نس��بت 
1۰درصدي ايران و ۲۵درصدي كش��ورهاي همسايه 
نشان دهنده اين واقعيت مشخص است كه طيف هاي 
وسيعي از افراد و مشاغل رسمي و غيررسمي در كشور 
وجود دارند كه ماليات نمي پردازند. در واقع نظام مالياتي 
كش��ور حفره هايي دارد كه افراد و جريانات با استفاده از 
آنها از زير ب��ار پرداخت ماليات طف��ره مي روند. ضمن 
برخي از ماليات دهندگان نيز به ان��دازه كافي و به اندازه 
درآمدهايش��ان ماليات نمي پردازند. تع��داد زيادي از 
بخش ها، نهادها و ارگان ها در كش��ور وج��ود دارند كه 
معافيت هاي خاص مالياتي درياف��ت كرده اند. برخي از 
اين افراد و جريانات فعاليت هاي اقتصادي متنوعي دارند 
اما ماليات نمي پردازند يا به نهاده��اي ديگري ماليات 
مي پردازند. بايد اين حفره هاي مالياتي شناسايي شوند و 
با توسعه مالياتي سهم ماليات را در بودجه و GDPافزايش 
داد. در كنار ضرورت شناس��ايي اين حفره هاي مالياتي 
شيوه احتس��اب ماليات در برخي حوزه ها نياز به اصالح 
دارد. مثال شيوه احتس��اب ماليات براي سوپر ماركت ها 
8درصد اس��ت. چگونه محاسبه مي ش��ود؟ مي گويند، 
چون مغازه اين متراژ را دارد، سالي بايد ۳ميليون ماليات 
بدهد. در حالي كه برخي اصناف و مش��اغل ممكن است 
ماهانه و ساالنه درآمد بسياري بااليي داشته باشند. يك 
بازرگان از يك حجره كوچك ممكن است صدها ميليارد 
تومان درآمد داشته باش��د، اينكه شيوه احتساب ماليات 
بر اس��اس متراژ مغازه و به صورت برآوردي انجام بگيرد، 
نش��ان مي دهد كه اس��اس نظام مالياتي كشور نيازمند 
اصالح است. مشخص است برخي از اصناف و مشاغل كه 
دفاتر و صندوق هاي فروش ندارند، ب��ه اندازه درآمدهاي 
واقعي شان ماليات  نيستند.   ادامه در صفحه 7

مي توان گف��ت ري��زش بازار 
طي چند روز اخير قرار داشته 
و برخي افراد با اين نظر كه در 
ش��اخص يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار واح��دي بازار به س��طح 
مقاومت مي رس��د اق��دام به 
فروش سهام خود كردن دليل 
ديگري كه مي توان در توجيه 
روند منفي بازار اش��اره كرد فروش سنگين حقوقي ها و 
فروش س��نگين توس��عه بازار بود كه باعث شد برخي از 
سهامداران از ترس طرز دليلي كه تابستان امسال افتاد و 
با اين فكر كه اراده براي توقف بازار وجود ندارد سهام خود 
را فروختند البته برخي ديگر از شايعات شايعات سياسي 
به اين روند دامن زد. در مجموع مي توان گفت علت اصلي 
اين روزهاي منفي بازار بيشتر رواني رفتاري است عوامل 
بنيادي و فروشندگان اغلب احساسي و بر اساس شايعات 
و بي توجه به عوامل بنيادي س��هام خود را فروختند اگر 
س��رمايه گذاران قيمت جهاني فلزات و نفت در بازارهاي 
جهاني را براي تصميم گيري خود ق��رار مي دادند قاعدتا 
نبايد سهام خود را مي فروشند عالوه بر اين واكسن كرونا 
و اميدواري به بهبود شرايط حاصل حاصل از بيماري كرونا 
نس��بت به وضعيت بازارهاي جهاني و رشد اقتصادي در 
ميان مدت وجود داشته باشد.    ادامه در صفحه 3

تا به حال در خص��وص بازار 
س��رمايه و اساس��ا هر حوزه 
ديگري به اي��ن موضوع فكر 
كرده ايد كه اخبار تا چه اندازه 
واقعي و مس��تند هس��تند، 
چقدر امكان تحق��ق دارند و 
اساسا واكنش مخاطبان در 
مواجهه با اين خبرها چقدر 
درست و منطقي اس��ت؟ ما در دنياي خبرها زندگي 
مي كني��م، بي آنكه بدانيم بس��ياري از احساس��ات، 
رفتارها و تصميمات م��ا تحت تاثير اخباري اس��ت 
كه مي ش��نويم و مي بينيم. با ورود گوشي هوشمند 
به زندگي ما، افراد به دني��اي بي كراني از اخبار وصل 
شده اند و ساعت هاي زيادي را در جست وجوي اخبار 
سپري مي كنند. يك رويكرد فكري وجود دارد كه اگر 
ما اخبار بيشتري بدانيم، به  روز تر هستيم، تصميمات 
درست تري مي گيريم و باهوش تر جلوه مي كنيم. اين 
رويكرد، دقيقا زاييده همان دستگاه توليد خبر است. 
مرتب شما را از اين صفحه به آن صفحه، از اين شبكه  
اجتماعي به آن شبكه  اجتماعي مي كش��د، با اخبار 
فوري و زيرنويس و... دائما شما را خيره به صفحه نگه  
مي  دارد تا يك خبر پيش پا افتاده را به عنوان خبر مهم 
وارد مغز شما كند.     ادامه در صفحه 7

س��اماندهي صنع��ت خودرو 
براي چندمين بار در يك دهه 
گذش��ته بار ديگر در مجلس 
يازدهم و كميسيون صنايع و 
معادن مطرح شده است. اين 
طرح به ش��كل هاي مختلف 
در طول يك دهه گذش��ته و 
در زم��ان وزارت آقايان نعمت 
زاده، ش��ريعتمداري، رحمان��ي، م��درس خياباني، نيز 
مطرح بوده است اما به داليل مختلف نتوانست به تعادل 
و تنظيم ب��ازار و س��اماندهي و جلوگيري از آش��فتگي 
قيمت ها كمك كند زيرا بازار خودرو نيز مانند بخش هاي 
ديگر اقتصاد از جمله مسكن، ارز و طال، متاثر از مسائل 
محيط كالن اقتصاد كش��ور، تحريم ه��ا، كاهش ارزش 
پول، سوداگري و كسب س��ود و داللي و خريد و فروش، 
بوده و محدوديت هايي مانند كمب��ود ارز، اثر واردات بر 
بازار و توليد و قيمت ارز و... ني��ز مانع از اجراي طرح هاي 
ساماندهي صنعت خودرو مي شود.  براين اساس، بعد از 
مطرح شدن چند باره طرح ساماندهي صنعت خودرو، 
اكنون در كميسيون صنايع و معادن مجلس يازدهم در 
دوره وزارت رزم حسيني مطرح شده است اما بايد توجه 
داشت كه اين بار نيز نمي توان بدون بررسي داليل عدم 
موفقيت اين طرح در شش سال اخير، اقدام به تدوين و 

اجراي آن كرد و بايد محدوديت ها و حاشيه هاي موجود 
و اثر محيط كالن اقتصاد بر بازار خودرو مورد توجه قرار 
گيرد.  به عقيده برخي كارشناسان، طرح چند باره طرح 
ساماندهي خودرو بيشتر ش��بيه به جنگ زرگري است 
و به جاي آنكه س��اماندهي صنعت خودرو مطرح باشد 
به مس��ائل حاش��يه اي، مديريت صنعت خودرو، نقش 
نهادهاي مختلف نظارتي، انتقاد از دولت و مسائل مختلف 
سياسي و مديريتي وارد مي شود. در نتيجه ساماندهي 
بازار خودرو، هر س��ال ب��دون نتيجه و اثرگ��ذاري مورد 
انتظار، به حاشيه مي رود و بار ديگر با افزايش مشكالت 
و انتقادهاي موجود، دوباره مورد توجه قرار مي گيرد اما 
در هيچ دوره اي نتوانس��ته تنظيم بازار و قيمت گذاري 
متناسب خودرو را به سرانجام برساند. در سال هاي 1۳۹۲ 
و 1۳۹۳ در زمان وزارت نعمت زاده در وزارت صمت، در 
دوره وزارت ش��ريعتمداري و س��ال ۹7، در دوره وزارت 
رضا رحماني وزير بعدي و به خصوص ابتداي سال ۹۹، 
در دوره سرپرس��تي مدرس خياباني در تابس��تان ۹۹ و 
اكنون در دوره وزارت رزم حس��يني و در پاييز ۹۹، بارها 
موضوع ساماندهي صنعت خودرو مطرح شده است. اين 
نكته نشان مي دهد كه موضوع ساماندهي صنعت خودرو 
را نمي توان جداي از مس��ائل و محي��ط كالن اقتصاد و 
سياست و سوء مديريت هاي موجود، فضاي كسب وكار 
و تحريم و شيوع كرونا در نظر گرفت.    ادامه در صفحه7

يادداشت روز

فلفل و فريدون
اخيراً كليپي در فضاي مجازي 
و ش��بكه هاي اجتماعي انتشار 
و بازنش��ر زيادي يافته اس��ت 
كه در آن اف��رادي با دختربچه 
فقي��ري ش��رط مي بندند كه 
فلفل تندي بخ��ورد و در ازاي 
آن پول��ي درياف��ت كن��د و 
كودك فلف��ل را مي خ��ورد و 
عكس العملي به تندي فلفل نشان نمي دهد و مي خندند، 
ولي اشك از چشمانش سرازير مي شود. مشخص نيست 
اين كليپ مربوط به كدام قاره و كدام كشور است. ولي به 
نظر مي رسد بايس��تي يك كارزار جهاني راه اندازي شود، 
براي يافتن و معرفي اين افرادي كه تنه��ا مي توان آنها را 
زائده خلقت ناميد چرا كه به كار بردن عنوان آدم، انسان، 
فرد و حتي حيوان براي اين افراد زياد است.  هرچند انتشار 
اين كليپ در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي كشور 
در اين شرايط س��خت اقتصادي و بدون ارايه توضيحات 
و روش��نگري درخصوص اينكه اتفاق تل��خ موصوف در 
كجا وقوع يافته اس��ت، بازتاب هاي فراواني داشته است و 
متاسفانه در شرايط فعلي از سطح سواد رسانه اي و مهارت 
رس��انه اي جامعه و باتوجه به عدم واكنش و روش��نگري 

متوليان ذيربط در اين زمينه، بعضا تبعات منفي به جاي 
گذاشته اس��ت، ولي پرواضح اس��ت كه باتوجه به توزيع 
بسيار نابرابر ثروت در ايران و شكاف هاي عميق اقتصادي 
بين دهك هاي درآمدي، نمي توان وقوع موارد مشابه و چه 
بسا بدتر در ايران را بعيد دانس��ت. برخورداري از نيازهاي 
اساس��ي و اوليه انس��ان ها و تامين و تضمين حداقل ها از 
سوي دولت ها يكي از فرازهاي مهم اعالميه جهاني حقوق 
بشر است و رفع فقر از اهداف توس��عه هزاره نيز است كه 
بايستي در س��طوح بين المللي، ملي و محلي مورد توجه 
قرار گيرد البته اين مفاهيم در آموزه هاي ايراني و اسالمي 
نيز از تواتر و بسامد بسيار بااليي برخوردار است. آنگونه كه 
حكيم توس در معرفي »فريدون« يكي از شاهان بزرگ در 
شاهنامه، رعايت عدالت )اقتصادي و اجتماعي( و انصاف را 
به عنوان راز مانايي او برمي شمرد:  »فريدون فرخ، فرشته 
نبد/ ز مشك و ز عنبر سرش��ته نبد/ به داد و دهش يافت 
اين نيكويي/ تو دادو دهش كن، فريدون تويي« »داد« به 
معني رعايت عدالت و انصاف در ابعاد مختلف و »دهش« 
به معني عدالت اقتصادي اس��ت و البته مراد فردوس��ي 
بزرگ در اين ابيات عالوه بر دادگري و دادس��تاني، اشاره 
به وظيفه حاكمان در موض��وع عدالت اقتصادي و عدالت 
توزيعي )سياست هاي بازتوزيعي( نيز است. موضوعي كه 

در وصف او از پادش��اهي »پوران« به ص��ورت پررنگ تري 
خود را نش��ان مي دهد. آنجا كه از زبان »پوران« مي گويد:  
»كسي را كه درويش باش��د ز گنج/ توانگر كنم تا نماند به 
رنج/ مبادا ز گيتي كسي مس��تمند/ كه از درد او بر من ايد 
گزند« و اش��اره به وظيفه حاكم در قبال اقشار نيازمند و 
مستمند و توانمندس��ازي آنها دارد و دس��ت آخر اينكه 
احياگر فرهنگ، ادب و تمدن فارسي فردوسي بزرگ »داد 
و دهش«، توانگري )توانمندسازي( و جلب رضايت مردم از 
عملكرد حاكم در اين زمينه را، سبب بقاي پادشاهي در اين 
دنيا و باعث روشن رواني و شادي روح پس از مرگ مي داند:  
»همه كار و كردار من داد باد/ دل زيردستان من شاد باد / 
گر افزون ش��ود دانش و داد من/ پس از مرگ، روشن شود 
ياد من « در آموزه هاي اس��المي نيز از امام محمد باقر)ع( 
نقل شده است )امالي طوسي، مجلس هفتم، ص 1۹۰(:  
»...َو اَرَبٌع َمن ُکنَّ فيِه ِمَن الُمؤِمنيَن اَس��َکَنُه اهلُل فی اَعلى 
��َرِف َمن آَوى  ��َرِف ُکلُّ الشَّ ِعّلّييَن فی ُغَرٍف فی َمَحلِّ الشُّ
عيَف َو اَعاَنُه َو َکفاُه  الَيتيَم َو َنَظَر َلُه َفکاَن َلُه اَبًا َو َمن َرِحَم الضَّ
َو َمن اَنَفَق َعلى واِلَديِه َو َرَفَق بِِهما َو َبرَُّهما َو َلم َيحُزنُهما َو 
َلم َيخِرق لَِمملوِکِه َو اَعاَنُه َعلى ما ُيَکلُِّفُه َو َلم َيسَتسِعِه فيما 
ال ُيطيق.« »... و چهار چيز است که در هر کس از مؤمنان 
باش��د، خداوند او را در اعلی عّلّيي��ن، درون اتاق هايی به 

جايگاهی سراسر شرف س��کنا دهد: هر کس که يتيمی 
را پناه دهد و به او چون پدری ]مهربانانه[ بنگرد، و کس��ی 
که بر ناتوان ببخشايد و او را ياری کرده و کفايتش نمايد، 
و کس��ی که بر پدر و مادرش انفاق کند و با آنان به نيکی و 
مهربانی رفتار کند و آنان را از خود ناراحت نسازد، و آن کس 
که به زيردستان خود مدارا کرده و او را بر آنچه به عهده اش 
گذاشته ياری کند و او را در آنچه توانايی ندارد، به زحمت 
نيندازد.« كه فراز آخر اين حديث را مي توان، هم به دولت 
و حاكميت و هم به مديران، مال��كان و ثروتمندان اطالق 
كرد و اش��اره به مفهوم»كار شايسته« و »حقوق بنيادين 
كار« دارد و بر بهره مندي عادالنه عوام��ل توليد از ارزش 
افزوده ناشي از كار و فعاليت تاكيد دارد. براساس آموزه هاي 
اس��المي و تجارب تمدني در حكومت هاي اسالمي صدر 
اس��الم، عالوه بر »رويكرد ارش��ادي و توصيه اي« )الحق 
المعلوم لسائل و المحروم( و »رويكرد مناسكي« )خمس، 
زكات، كفارات و...( كه بس��تگي به مي��زان تقيد مومنين 
برخوردار و ثروتمند دارد، »رويكرد حاكميتي« نيز در قالب 
دو اصل تكافل اجتماعي و توازن اجتماع��ي وجود دارد و 
براساس آن حاكم اسالمي بايستي با اعمال سياست هاي 
بازتوزيعي صحيح و موثر حق محرومان را از اموال متموالن 
بستاند و...   ادامه در صفحه 3
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حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي صبح روز )چهارشنبه( در ديدار اعضاي ستاد 
بزرگداشت سالگرد سپهبد شهيد سردار سليماني و 
خانواده آن شهيد واالمقام، شهيد سليماني را قهرمان 
ملت ايران و قهرمان امت اس��المي خواندند و گفتند: 
تشييع ميليوني شهيد س��ليماني و شهيد ابومهدي 
المهندس در عراق و ايران، اولين س��يلي س��خت به 
امريكايي ها بود اما سيلي سخت تر »غلبه نرم افزاري بر 
هيمنه پوچ استكبار« و »اخراج امريكا از منطقه« است.

رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار چهار توصيه مهم به 
مسووالن و ملت ايران داشتند: »در همه زمينه ها قوي 
شويد«، »به دشمن اعتماد نكنيد«، »اتحاد ملي را حفظ 
كنيد« و »بيش از آنكه به فكر رفع تحريم باشيد، به فكر 

خنثي كردن تحريم باشيد.«
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي اين ديدار ضمن 
تشكر از دس��ت اندركاران س��تاد بزرگداشت شهيد 
سليماني و شهداي مدافع حرم و همچنين قدرداني از 
اقدامات خوب خانواده شهيد سليماني براي زنده نگه 
داشتن ياد و راه آن شهيد عزيز، تأكيد كردند: با توجه 
به اينكه آن شهيد همواره مردمي بود، براي بزرگداشت 
او نيز بايد از ظرفيت هاي مردمي و تالشهاي فرهنگي و 

مبتكرانه استفاده شود.
ايشان شهادت سردار سليماني را يك حادثه تاريخي 
خواندند و با اشاره به تبديل شدن آن شهيد به قهرمان 
ملي براي ايرانيان و قهرمان امت اسالمي افزودند: علت 
آنكه شهيد سليماني قهرمان ملت ايران شد و قشرهاي 
مختلف مردم )حتي آنهايي كه تصور نمي رفت( او را 
تكريم و به او ابراز احساسات كردند، اين بود كه شهيد 

سليماني تبلور ارزش هاي فرهنگي ايران و ايراني بود.
رهبر انقالب اسالمي »شجاعت و مقاومت« را از جمله 
ويژگي هاي بارز شهيد سليماني برشمردند و گفتند: 
شجاعت و روحيه مقاومت از خصلت هاي ايراني است 
و زبوني و انفعال ضد روحيه ملي است، بنابراين آنهايي 
كه ادعاي مليت مي كنند اما زبوني نش��ان مي دهند، 
دچ��ار تناقض هس��تند.حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
»درايت، تيزهوشي، فداكاري و نوع دوستي« را از ديگر 
ويژگي هاي شهيد س��ليماني دانستند و خاطرنشان 
كردند: آن ش��هيد واالمقام همچنين اهل معنويت، 

اخالص و آخرت بود و هيچگاه اهل تظاهر نبود.
ايشان مجموعه اين خصلت ها و روحيات ايراني را كه 
در شهيد سليماني تبلور يافته بود و آنها را در كشورهاي 
منطقه به صورت عملي به نمايش گذاشت، زمينه ساز 
تبديل شدن آن شهيد به قهرمان ملت ايران دانستند 
و خاطرنشان كردند: شهيد س��ليماني از طرف ديگر 
به قهرمان امت اسالمي نيز تبديل شد زيرا تالش ها، 
روحيات و ش��هادت آن عزيز، »اسم رمز برانگيختگي 
و بسيج مقاومت در دنياي اسالم« است و در هر نقطه 
جهان اسالم كه بناي مقاومت در مقابل استكبار وجود 

داشته باشد، اسم رمز شان »شهيد سليماني« است.
رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردند: شهيد سليماني 
نرم افزار مقاومت و الگوي مبارزه را در ميان ملت هاي 

اسالمي رايج كرد.حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد 
بر اينكه ش��هيد س��ليماني، هم در زمان حيات و هم 
با ش��هادت خود اس��تكبار را شكس��ت داد، افزودند: 
رييس جمهور امريكا گفت ۷ تريليون دالر در منطقه 
هزينه كرديم اما چيزي به دست نياورديم و در نهايت 
هم مجبور شد در تاريكي شب و براي چند ساعت به 
يك پايگاه نظامي برود. همه دنيا اذعان دارند كه امريكا 
به اهداف خود در س��وريه و به ويژه در عراق نرس��يده 
است.ايش��ان گفتند: قهرمان اين كار بزرگ، س��ردار 
سليماني اس��ت كه در زمان حيات او، انجام شد.رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به اينكه دشمن پس از شهادت 
سردار سليماني نيز شكست خورد، خاطرنشان كردند: 
تشييع ميليوني و فراموش  نشدني شهيد سليماني و 
شهيد ابومهدي المهندس در عراق و ايران و مراسم هاي 
بزرگداشت اين دو شهيد، ژنرال هاي جنگ نرم استكبار 
را متحير كرد و اولين سيلي سخت به امريكايي ها بود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به سيلي ديگري كه 
در حمله موش��كي به پايگاه امريكايي عين االسد زده 
شد، افزودند: اما سيلي سخت تر عبارت است از غلبه 
نرم افزاري بر هيمنه پوچ اس��تكبار كه نيازمند همت 
جوانان انقالبي و نخبگان مومن ما اس��ت و همچنين 
اخ��راج امريكايي ه��ا از منطقه كه هم��ت ملت ها و 
سياست هاي مقاومت را مي طلبد.ايشان تأكيد كردند: 
البته اين سيلي س��خت غير از انتقام است زيرا آمران 
و قاتالن س��ردار سليماني بايد انتقام پس دهند و اين 
انتقام در هر زماني كه ممكن باشد قطعي است، اگرچه 

به گفته آن عزيز، كفش پاي س��ليماني بر سر قاتل او 
ش��رف دارد.رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از 
سخنانش��ان چند توصيه مهم خطاب به مسووالن و 
مردم بيان كردند.حضرت آيت اهلل خامنه اي در توصيه 
اول تأكيد كردند: بايد در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، 
علم و فناوري و دفاعي قوي شويم چون تا قوي نشويم 
دش��منان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند 
داشت. رهبر انقالب اسالمي در بيان توصيه دوم گفتند: 
توصيه قطعي من اين است كه به دشمن اعتماد نكنيد.

ايشان خاطرنش��ان كردند: براي رفع مشكالت مردم 
و درست ش��دن آينده كش��ور به وعده هاي اين و آن 
اعتماد نكنيد، زيرا اينها وعده هاي خوبان نيست بلكه 
وعده هاي اشرار اس��ت، ضمن آنكه دشمني ها را نيز 

نبايد از ياد ببريد.
رهبر انقالب اس��المي افزودند: ديدي��د كه امريكاي 
ترامپ و امريكاي اوباما با شما چه كرد. دشمني ها فقط 
مخصوص امريكاي ترامپ نيست كه با رفتن آن تمام 

شود، امريكاي اوباما نيز با شما و ملت ايران بدي كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: سه كشور 
اروپايي نيز نهايت بدعملي، لئامت، دورويي و نفاق را 
از خود نشان دادند.ايشان در توصيه بعدي با تأكيد بر 
»حفظ اتحاد ملي«، به صداي واحد ملت در بسياري از 
امور اشاره كردند و گفتند: مسووالن نبايد اين اتحاد و 
هم صدايي مردم را از بين ببرند و ملت را تكه تكه كنند، 
بلكه بايد هر سه قوه به ويژه روساي آنها با هم افزايي و 
همكاري، اتحاد ملي را روز به روز تقويت كنند.ايشان 

با انتق��اد از برخي س��خنان اختالف افكن، خطاب به 
مسووالن گفتند: اختالفات خود را با مذاكره با يكديگر 
حل كنيد. مگر نمي گوييد بايد با دنيا مذاكره كرد، آيا 
نمي ش��ود با عنصر داخلي مذاكره و اختالفات را حل 
كرد؟توصيه آخر حضرت آيت اهلل خامنه اي، تأكيد بر 
»خنثي سازي تحريم ها« بود.ايشان با بيان اين واقعيت 
كه »رفع تحريم به دست دشمن است اما خنثي سازي 
آن به دس��ت خودمان اس��ت«، گفتند: بنابراين بايد 
بيش از آنكه به فكر رفع تحريم باشيم بر خنثي كردن 
آن تمركز كنيم.رهبر انقالب اس��المي افزودند: البته 
نمي گوييم دنبال رفع تحريم نباشيم، چرا كه اگر بتوان 
تحريم را رفع كرد، حتي يك س��اعت هم نبايد تأخير 
كنيم، اگرچه اكنون چهار سال است كه تأخير شده و 
از سال ۹۵ كه بنا بود همه تحريم ها يك باره برداشته 
شود، تا امروز نه تنها تحريم ها برداشته نشد بلكه زيادتر 
هم شد.حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به مسووالن 
گفتند: اگر بت��وان با روش درس��ت، عاقالنه، ايراني- 
اسالمي و عزتمندانه تحريم ها را برطرف كرد بايد اين 
كار را انجام داد اما تمركز عمده بايد بر خنثي س��ازي 

تحريم ها باشد كه ابتكار آن به دست شما است.
ايشان در پايان خاطرنش��ان كردند: من از مسووالن 
كش��ور حمايت مي كنم به شرطي كه به اهداف ملت 
پايبند باشند.پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، 
سردار سرلشكر سالمي فرمانده كل سپاه گزارشي از 
برنامه ها و فعاليت هاي ستاد بزرگداشت سردار شهيد 

سليماني و شهداي مقاومت بيان كرد.
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 وظيفه مجلس است كه 
دولت را وادار به كار كند

رييس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه وظيفه 
مجلس اس��ت كه دولت را وادار ب��ه كار كند، گفت: در 
مباحثي مانند س��بد كاال، طرح اق��دام راهبردي براي 
لغو تحريم ها و موضوعاتي درخصوص بازنشس��تگان 
و همچنين بيمه كردن دو س��اله نزديك به ۲ ميليون 
خانواري ك��ه در روس��تاها بيمه نداش��تند، از جمله 
طرح هايي بود كه مجلس، دول��ت را وادار به كار كرده 
است. نشس��ت روس��اي مجامع نمايندگان استاني با 
هدف بررسي مش��كالت اس��تان ها و بررسي بودجه 
سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در اين نشست روساي مجامع 
نمايندگان استاني به بيان مشكالت و مسائل حوزه هاي 
انتخابيه خود و اشكاالت بودجه سال آينده پرداختند.  
روس��اي مجامع نمايندگان اس��تاني در اين جلسه با 
اش��اره به اش��كاالت بودجه س��ال آينده بر اين اعتقاد 
بودند كه بودجه به صورت عادالنه تقس��يم نشده و در 
آن اولويت بن��دي صورت نگرفته اس��ت، در حالي كه 
مشكالت در اس��تان ها به ويژه مناطق محروم، مردم را 
بسيار گاليه مند كرده است. در اين نشست همچنين 
نظر روساي مجامع استاني بر اين بود كه با توجه به منابع 
و درآمدهاي ديده ش��ده در بودجه سال ۱۴۰۰ تقاضا 
خواهد شد كه نمايندگان با كليات اين اليحه مخالفت 
كنند، چرا كه درآمدها و هزينه ها با يكديگر همخواني 
ندارد و باعث كسري شديد بودجه براي سال آينده و فشار 
اقتصادي بر مردم خواهد شد. در ادامه رييس مجلس 
شوراي اس��المي درخصوص مش��كالت مطرح شده 
توسط روساي مجامع نمايندگان استاني گفت: مباحثي 
كه ما دنبال مي كنيم، بح��ث گروه هاي كاري با همت 
نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه است كه بايد محوريت 
اين گروه هاي كاري با مجمع نمايندگان استان باشد و 
حتما اين گروه ه��اي كاري در حوزه انتخابيه و مجمع 
بايد يك عقبه مكاني نيز داشته باشد، چرا كه مي توان 
با اين كار نهاد مجلس را ميان مردم برده و با اس��تفاده 
از ظرفيت آن مش��كالت مردم را رفع كرد. محمدباقر 
قاليباف تصريح كرد: ما يك گروه كار نيز در سطح ملي 
مي خواهيم كه اقدامات مفصلي درخصوص آن انجام 
شده است و جزييات آن را در اختيار مجامع نمايندگان 
استان ها قرار خواهد داد تا اين گروه ها در صحن علني 
مجلس به صورت موضوعي، مسائل را دنبال كنند و به 
صورت مستقيم مس��ير آن طي شود. وي درخصوص 
بحث آمايش سرزميني افزود: سازمان برنامه و بودجه 
آمايش را انجام داده است، در حالي كه اشكاالتي در آن 
وجود دارد، اما همين آمايش هم متاسفانه هيچ خروجي 
نداشته است.وي تاكيد كرد: نمايندگان بايد تصميمات 
خود را در مجلس انقالبي به صورت ملي و محلي توأمان 
اتخاذ كنند تا بتوانيم به نحو احسن از تمامي ظرفيت ها 
استفاده كنيم. رييس قوه مقننه ادامه داد: ما هنگام ورود 
به مجلس به ملت قول داديم كه تالش خواهيم كرد تا 
دولت را وادار به كار كنيم و اين وظيفه مجلس است. ۲ ماه 
اول به سازماندهي مجلس پرداختيم و از شهريورماه سال 
جاري توانستيم دولت را به فراخور موضوعات مختلف 
وادار ب��ه كار كنيم. وي اضافه ك��رد: در مباحثي مانند 
تامين كاالهاي اساسي و حمايت معيشتي، طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و موضوعاتي درخصوص 
بازنشستگان و همچنين بيمه كردن دو ساله نزديك به 
۲ ميليون خانواري كه در روستاها بيمه نداشتند، از جمله 
طرح هايي بود كه مجلس، دول��ت را وادار به كار كرده 
است. قاليباف همچنين با بيان اينكه درخصوص اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ با روساي كميسيون هاي تخصصي 
مجلس گفت وگوهاي مفصلي انجام شده است، اظهار 
كرد: بايد گفت اين اليحه داراي اشكاالت فراوان و اساسي 
اس��ت. از جمله اينكه اليحه خالف برنامه پنج ساله و 
سياست هاي كالن است، وابستگي به نفت، هزينه هاي 
باال، پايين بودن ميزان تحقق درآمدها و تعهدات بسيار 
باال هم از ديگر اشكاالت اين اليحه است. البته اين بودجه 
با تمامي اشكاالت، فرصت هاي بزرگي را نيز دارد كه البته 
با تغيير رويكردها مي توان اتفاقات خوبي را رقم زد. وي 
تاكيد كرد: بنابراين بايد حداقل ۲ ماه به صورت مداوم و 

شبانه روزي كار كرد تا اصالحات الزم انجام شود.

نشست كميسيون مشترك برجام 
برگزار شد

نشست  كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان 
وزرا و مديران سياس��ي به  منظور بررسي روند اجرا و 
موانع اجراي تعهدات توسط طرف هاي برجام پس از سه 
ساعت و نيم پايان يافت. با توجه به مالحظات مربوط به 
كوويد-۱۹، اين نشست طبق برنامه و همچون بسياري 
از نشست هاي بين المللي، به صورت ويدئو كنفرانس، 
بعد از ظهر روز چهارشنبه انجام شد.اين نشست آخرين 
نشست كميسيون مشترك در سال جاري ميالدي 
است. س��رگئي ريابكوف، معاون وزي��ر امور خارجه 
روسيه درباره اين نشست گفته بود: شركت كنندگان 
در نشس��ت كميسيون مش��ترك برجام، روز ۱۶ ماه 
دس��امبر در وين گام هاي احتمال��ي دولت امريكا در 
قبال معامله هسته اي را بررس��ي خواهند كرد.وي با 
اشاره به دستوركار اين نشست گفته است: بدون شك 
اين مساله كه امريكا چگونه رفتار خواهد كرد را در هر 
شرايط بررسي خواهيم كرد. وي گفت كه دليلي براي 
اينكه درباره بازگشت امريكا به برجام در مورد برنامه 
هسته اي ايران به عنوان يك مساله حل شده گفت وگو 
شود، وجود ندارد. ما برخالف شركت كنندگان اروپايي 
برجام در زم��ان حاضر دليلي نمي بيني��م كه درباره 
تغييراتي كه دولت آينده امريكا ممكن است در سياست 
خود در جهت ايران انجام دهد گفت وگو كنيم. سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز 
درخصوص دستور كار كميس��يون مشترك برجام 
اظهار داشت: اين نشست، يكي از نشست هاي عادي و 
معمول كميسيون مشترك برجام است كه در سطح 
معاونين وزرا و مديران سياس��ي كش��ورهاي طرف 
برجام هر ٣ ماه يك بار به منظور بررس��ي روند اجراي 
برجام و موانع اجراي تعهدات توسط طرف هاي برجام 

برگزار مي شود.

عملكرد شش ماهه رشد 
اقتصادي از نظر مجلس

مركز پژوهش ه��اي مجلس در سلس��له گزارش هاي 
تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران به بررسي عملكرد ۶ 
ماهه اول و برآورد رشد اقتصادي سال ۱۳۹۹ پرداخت.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان 
»تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران ۱۴. عملكرد ۶  ماهه 
اول و برآورد رش��د اقتصادي سال ۱۳۹۹« آورده است؛ 
تجربه دو سال رشد اقتصادي منفي متأثر از جهش نرخ 
ارز و مديريت نامناسب كسري بودجه دولت، در سال هاي 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ايران حدود ۱۱ درصد 
نسبت به س��ال ۱۳۹۶ كوچك تر شود. با اين حال بروز 
نشانه هايي از رشد اقتصادي مثبت در فصول پاياني سال 
۱۳۹۸ نشان از تخليه اثر شوك هاي داخلي و خارجي بر 
اقتصاد كشور داشت كه با شيوع ويروس كرونا از ابتداي 
اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد كشور متحمل شوك جديدي 
شد. بر اين اساس صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
با تعديل پيش بيني خود از اقتصاد ايران، رشد اقتصادي 
كشور را در سال ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( به ترتيب ۵/۴- و ۵/۵- 
درصد برآورد كرده اند. ضمن اينكه براساس اعالم مركز 
آمار ايران نيز رشد اكثر زيربخش هاي خدمات در سه ماهه 
نخست سال ۱۳۹۹ متأثر از شيوع ويروس كرونا منفي 
شده است. با اين حال به  نظر مي رسد نهادهاي بين المللي 
در برآورد آثار شيوع ويروس كرونا بر بخش حقيقي اقتصاد 
ايران دچار بي��ش برآوردي ش��ده اند.با در نظر گرفتن 
تحليل هاي ارايه شده در متن گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، برآورد مي شود پس از تجربه دو 
سال رشد اقتصادي منفي، رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۹ 
از دامنه رشد منفي خارج شود. براساس آخرين شواهد 
از عملكرد اقتصاد در ۶ ماه اول س��ال ۱۳۹۹ و روندهاي 
قابل تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ۵/۰ درصد، رشد 
اقتصادي بدون نفت ۸/۰ درصد، رش��د كشاورزي ۱/۲ 
درصد، رشد نفت ۶/۱- درصد، رشد صنعت ۴/۶ درصد، 
رش��د آب، برق و گاز ۲/۴ درصد، رشد بخش ساختمان 
۶/۱۴- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد 
مي شود.براساس اين گزارش ذكر اين نكته ضروري است 
كه مهم ترين عامل اثرگذار بر اقتصاد در نيمه اول سال 

۱۳۹۹ شيوع ويروس كرونا بوده است.
   تاكيد بر افزايش رديف هاي معيشتي  در بودجه

نماينده مردم ورامين در مجلس با اشاره به بررسي اليحه 
بودجه هزار و ۴۰۰ در قوه مقننه خواستار تامين مسكن 
جوانان و افزايش سقف وام ازدواج شد.حسين نوش آبادي 
در نطق ميان دستور جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد حاج قاسم سليماني 
و شهيد دانشمند محس��ن فخري زاده اظهار كرد: ترور 
دانشمندان هس��ته اي ايران خللي در عزم ملت ايران و 
پيمودن راهي كه از آن به جهاد علمي تعبير مي ش��ود، 
به وجود نخواهد آورد.اين عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با استناد به بيانات مقام معظم 
رهبري گفت: مجلس يازدهم نقطه اميد و انتظار مردم 
ايران اس��ت همانطور كه رهبري فرمودند اين مجلس 
يكي از قوي ترين مجالس انقالب و سرشار از نيروهاي 
پرتوان و با ايمان است كه مي تواند تاثيرات بسيار زيادي 
در حل مشكالت جامعه، پيشرفت كشور و آينده نظام 
داشته باشد.وي با اشاره به مشكالت اقتصادي و معيشتي 
مردم تاكيد كرد: تورم و گراني بي منطق، كاهش ارزش 
پول ملي، افزايش ن��رخ بيكاري، زندگي طبقات پايين 
و متوسط كش��ور را روز به روز سخت تر كرده است. اين 
درحالي اس��ت كه ظرفيت هاي مادي، معنوي و منابع 
مالي گس��ترده براي رونق كسب و كار و حل مشكالت 
اقتصادي كشور وجود دارد. س��وال اين است كه چرا با 
وجود ظرفيت هاي كشور و تنوع اقليمي و منابع ممتاز 
جغرافيايي و همچنين برخورداري از فرهنگ و تاريخ و 
تمدن مردم همچنان با فقر و بي عدالتي دست و پنجه نرم 
مي كنند؟نوش آبادي افزود: پاسخ به سوال فوق را بايد در 
كم كاري و سهل انگاري و سوء مديريت مسووالن دانست. 
بي اعتنايي و غفلت از اقتصاد مقاومتي و بي توجهي به توليد 
و س��رمايه گذاري داخلي و همچنين دور شدن از تفكر 
انقالبي و روحيه جهادي و روي آوردن به زندگي اشرافي 
از جانب بعضي مسووالن و مديران كشور و فراموش كردن 
درد طبقات پايين جامعه از جمله عوامل رشد مشكالت 
اقتصادي و معيش��تي مردم ايران است.نماينده مردم 
ورامين در مجلس با بيان اينكه رشد روزافزون بيكاري 
شكافهاي وسيعي در جوانان ايجاد كرده است گفت: اين 
روزها جوانان با چالش هاي اساسي براي تامين مسكن 
و تشكيل خانواده مواجه شدند . برنامه ريزي و همكاري 
دولت و مجلس براي مقابله با بحران مس��كن، ازدواج و 
اشتغال جوانان يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است 
انتظار مردم ازمسووالن سياست گذاري و برنامه ريزي 
براي حل مشكالت است. وي با اشاره به بررسي اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۰ در مجلس گفت: الزم اس��ت حداكثر 
توجه به تامين بودجه هاي موردنظر در حوزه اقتصادي و 
معيشتي خصوصا تامين زمين و مسكن و افزايش سهم 
وام ازدواج براي جوانان در نظر گرفته شود.نوش آبادي 
در پاي��ان ضمن انتقاد از وضعيت نيروهاي ش��ركتي و 
پيمانكاري گف��ت: صدها هزار ازاي��ن نيروها وضعيت 
نابس��اماني دارد و هيچ آينده شغلي و تامين اجتماعي 

مناسبي براي آنها وجود ندارد.
  دولت اليحه بودجه را پس بگيرد

نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي خواستار 
اين ش��د كه دولت اليحه بودجه ۱۴۰۰ را پس بگيرد و 
آن را اصالح كند.عباس گودرزي در اخطاري در جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي خطاب به رييس جمهور 
گفت: دولت از سويي در بودجه درآمد غيرواقعي تعريف 
كرده و از سوي ديگر ماليات خانه و خودروهاي لوكس 
را در اليحه حذف كرده است. اين چه نحوه برنامه ريزي 
براي كشور است؟ دولت بهتر است درخواست برگشت 
اليحه را بدهد و آن را اصالح كند. گودرزي در تذكري به 
وزير بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامي 
نيز گفت: نيروهاي طرحي و كاركنان قراردادي مراكز 
درماني چه شدند؟ كسي براي پرس��تاران و كاركنان 
مراكز درماني كاري نكرده است در حالي كه روز پرستار 

را هم در پيش داريم.

رهبر معظم انقالب:

در برداشتن تحریم ها نباید یک ساعت هم تاخیر کرد

تحليل وزير اقتصاد از نقش بازار سرمايه در اقتصاد ايران

رشد اقتصادي ايران چگونه مثبت شد؟
هرچند ميان گزارش ارايه ش��ده از س��وي مركز آمار 
و بانك مركزي، اختالف نظ��ر وجود دارد اما آنچه كه 
قطعي به نظر مي رسد رش��د مثبت اقتصاد ايران در 
ش��ش ماهه نخست سال جاري اس��ت. با وجود آنكه 
در س��ال هاي اخير تحت تاثير تحريم ها، ايران رشد 
اقتصادي منف��ي و ركود جدي را تجربه كرده و صرف 
رش��د مثبت اقتصادي در مرز ي��ك درصد نمي تواند 
گره اي از مشكالت ساختاري كالن اقتصادي ايران باز 
كند اما در شرايط فعلي اين عدد، اميدواري هايي را از 
امكان عبور از شرايط سخت فعلي به وجود آورده است.

آنچه كه اهميت رشد اقتصادي در سال ۹۹ را افزايش 
مي دهد تركيب ش��رايط تحريمي با ش��يوع ويروس 
كروناس��ت. در ابتداي س��ال جاري، پيش بيني هاي 
بين المللي از اين مي گفتند ك��ه چه در ايران و چه در 
بسياري از كشورهاي جهان، رشد اقتصادي تحت تاثير 
شيوع كرونا منفي خواهد شد. با توجه به اينكه دولت ها 
مجبور ش��دند به دليل شيوع كرونا، محدوديت هايي 
را در مسير فعاليت هاي اقتصادي به وجود آوردند و با 
محدوديت در رفت و آمد و بسته شدن مرزها، تجارت 
بين المللي نيز به ش��دت كاهش يافت، رش��د منفي 
اقتصادي دور از انتظار نبود. در ايران نيز در كنار كاهش 
آمار صادرات غيرنفتي از يك سو و پايين آمدن قيمت 
جهاني نفت در كنار تداوم تحريم ها از سوي ديگر، رشد 

منفي اقتصادي قطعي به نظر مي رسيد.
ب��ا اين وجود اي��ران توانس��ت، در ماه هاي گذش��ته 
راهي ب��راي فروش نفت پيدا كن��د و با كاهش برخي 
محدوديت ها، صادرات غيرنفتي افزايش يافت و به اين 
ترتيب امكان مثبت شدن رشد اقتصادي كشور به وجود 
آمد. صحبت هاي روز گذشته رييس جمهور نيز نشان 
مي دهد كه با وجود ترديدها، اقتصاد ايران توانسته از 
زير بار فشار سنگين تحريم و كرونا تا حدي خارج شود.

رييس جمهور با يادآوري اين نكته كه جنگ اقتصادي 
در كنار كرونا فشار فراواني را به زندگي مردم و اقتصاد 
كشور وارد كرده است عنوان كرد: خود ما در دولت باور 
نمي كرديم كه بتوانيم در چنين شرايطي در سال ۹۹ 
به رشد اقتصادي مثبت برسيم. همه پيش بيني ها در 
ابتداي سال اين بود كه رش��د امسال ما منفي است و 
برخي سازمان هاي جهاني تا منفي ۵ درصد پيش بيني 
ك��رده بودند. خود ما هم در ابتدا مي گفتيم با اين روند 

رش��د ما مثبت نخواهد بود.وي ادامه داد: در سه ماهه 
اول س��ال هم رش��د ما منفي بود اما در سه ماهه دوم 
كشاورزان، صنعتگران، بخش خدمات و مديران ما كار 
بزرگي كردند و بانك مركزي اعالم كرد؛ در س��ه ماهه 
دوم با نفت و بدون نفت رشد اقتصادي ما مثبت بوده و 
اين رشد كاري كرده كه كل رشد شش ماهه اول سال 
مثبت شود.روحاني افزود: در سه ماهه دوم سال رشد 
اقتصادي ما با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد 
مثبت بوده و در كل ش��ش ماهه با نف��ت ۱.۳ درصد و 
بدون نفت ۱.۴ درصد بوده اس��ت. در كشاورزي رشد 
اقتصادي ۴.۴ درصد مثبت بوده كه بايد از كشاورزان به 
خاطر تالششان تشكر كرد. در صنايع و معادن رشد ما 
قابل مالحظه است و در ۱۹ بخش صنعتي و توليدي 
رش��د ۲۰ و ۲۱ درصد داشته ايم. در فوالد ۸ درصد، در 
مس ۷ درصد و در آلومينيوم هم رشد ۵۲ درصد است.

رييس جمهور با بيان اينكه در كشاورزي در اين دولت 
كار بزرگي صورت گرفته يادآور شد: خريد گندم در اين 
دولت نسبت به قبل بيش از ۱۰۰ درصد است كه اين 
نشان مي دهد رشد توليد چقدر باال بوده، در بخش مواد 
غذايي هم ما رشد خوبي داشته ايم. توليد برنج در سال 
۹۲، ۱.۵ ميليون تن بوده و امسال ۲.۶ ميليون تن است 
كه نشان مي دهد رشد بزرگي در صنعت و كشاورزي 
را شاهد هستيم. حتي در بخش نفت كه تمام فشارها 
روي آن بود تا نفت ما را زمين بزنند، نفت ما حركت كرده 
و در ش��ش ماهه اول سال رشد نفت مثبت ۰.۸ است. 
فقط در بخش خدمات منفي هس��تيم كه اميدواريم 
حركت كند. البته در اين مدت صدمات زيادي به بخش 
خدمات وارد شده است.رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
حركت اقتصادي مردم در س��ال جهش توليد بسيار 
افتخارآميز است اظهار كرد: اين جهش در افتتاح هاي 
مختلف خود را نشان مي دهد و ما با افتتاح پروژه هاي 
متفاوت نشان داده ايم كه همه بخش ها به دنبال جهش 
توليد هستند.تداوم مسير رشد اقتصادي در سال هاي 
آينده، نياز به تغييرات اساسي و استفاده از ظرفيت هايي 
دارد كه در س��ال هاي گذشته چندان مورد توجه قرار 
نگرفتند. يكي از اصلي ترين مشكالتي كه اقتصاد ايران 
در سال هاي گذشته به شكل جدي با آن مواجه بوده، 
موضوع اتكاي بيش از حد به منابع بانكي بوده اس��ت. 
در ماه هاي گذشته موضوع اس��تفاده از ظرفيت بازار 

سرمايه، بار ديگر اهميت پيدا كرده و با وجود خلل هايي 
كه در مسير رشد اين بازار در ماه هاي گذشته به وجود 
آمده، دولت همچنان اهميت فراوان��ي براي اين بازار 
قائل است و صحبت هاي جديد فرهاد دژپسند– وزير 
اقتصاد – نشان مي دهد كه اتكا به بازار سرمايه در سال 
آينده نيز ادامه خواهد داشت.او گفته: رشد اقتصادي 
از اهداف اصلي هر اقتصادي است و در اينكه ميان رشد 
اقتصادي و توسعه نظام تأمين مالي رابطه مثبتي وجود 
دارد، شكي نيست؛ آنچه بيشتر محل بحث است، جهت 
اثرگذاري و ميزان تأثير آن بر رشد اقتصادي است. در اين 
خصوص دو نحله فكري وجود دارد؛ يك ديدگاه معتقد 
است نظام تأمين مالي در خدمت رشد اقتصادي است 
ولي به اندازه ساير پارامترها از جمله كيفيت و كميت 
سرمايه، نرخ پس انداز، فناوري و... محوريت ندارد. در 
نحله فكري دوم موتور محركه رش��د اقتصادي، نظام 
تامين مالي است. هرچه نظام تامين مالي شامل بازار 
سرمايه، بازار پول و بيمه - توسعه يافته تر باشد، رشد و 
توسعه اقتصادي در سطوح باالتري محقق خواهد شد. 
اين ديدگاه در سال هاي اخير مورد حمايت اقتصاددان ها 
بوده و بسياري از مطالعات مويد اين ديدگاه است. من 
نيز با اين نگاه قرابت بيشتري دارم و توسعه يافتگي نظام 
تأمين مالي در كشور را از عوامل اصلي رشد اقتصادي 
در كش��ور مي دانم. حال اگر دقيق ت��ر به نظام تأمين 
مالي در اقتصاد كشور توجه كنيم، مشاهده مي كنيم 
به صورت تاريخي حدود ۹۰ درصد تأمين مالي كشور 
از طريق نظام بانكي انجام مي شود و وابستگي شديدي 
به اين كريدور تأمين مالي در كشور وجود داشته است. 
اين امر در كنار عدم توسعه يافتگي ديگر بازارها، ابزارها 
و روش ها س��بب ش��ده در هنگام بروز چالش يا عدم 
كاركرد مناس��ب اين كريدور، اقتصاد كشور با معضل 
جدي روبرو شود.دژپس��ند توضيح داده: بانك محور 
يا بازارس��رمايه محور بودن نظ��ام تأمين مالي منتج 
از شرايط اقتصادي هر كش��ور است و به نوعي معلول 
ش��يوه ها و ابزارهاي تأمين مالي اس��ت. بطور معمول 
در هر اقتصادي، نخست بانك محور بودن مالك قرار 
گرفته؛ اما با پيشرفت ابزارهاي مالي، سهم بازار سرمايه 
نيز از ميزان تأمين مالي به خصوص در بنگاه هاي بزرگ 
افزايش يافته اس��ت. به نظر من، بي��ش از آنكه حجم 
بازار س��رمايه در تامين مالي اقتصاد كشور مهم باشد، 

بهره گي��ري از ابزارها و ظرفيت هاي جديد به ش��يوه 
درس��ت در اقتصاد اولويت دارد. ب��ه اين امر هم توجه 
كنيم ك��ه نتيجه تحقيقات و پژوهش ه��اي داخلي و 
خارجي انجام شده در مورد نحوه تعامل بانك ها و بازار 
سرمايه نشان مي دهد، توسعه يافتگي اين دو نظام الزم 
و ملزوم يكديگر است. شواهد زيادي مويد اين مطلب 
هستند كه در كشورهايي كه در آنها بازارهاي سرمايه 
به خوبي توسعه يافته است، ساير واسطه هاي مالي نيز 
توسعه يافتگي بااليي دارند. وزير اقتصاد توضيح داد: هر 
چند ما بايد در توسعه بازار سرمايه سير طبيعي را طي 
كنيم. بطور كلي اگر زيرساخت هاي الزم در بازار سرمايه 
وجود داشته باشد و شركت ها بتوانند به سهولت از بازار 
تأمي��ن مالي كنند آنگاه نظام تأمي��ن مالي به صورت 
خودكار به سمت بازار محور شدن حركت مي كند، االن 
در هفت ماهه اخير بازار سرمايه توانسته است بيش از 
۳۲۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي براي اقتصاد كشور 
انجام دهد در حالي كه اين عدد در كل س��ال گذشته 
۲۶۵ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۵ 
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت يا اينكه در هفت ماهه 
ابتدايي سال جاري جمعاً سهام تعداد ۲۰ شركت شامل 
شركت هاي تراز اول و بزرگي نظير سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي، سرمايه گذاري صبا تأمين و سرمايه گذاري 
گروه مالي سپهر صادرات درمجموع به مبلغ ۱۳.۶ هزار 
ميليارد تومان به صورت عرضه اوليه در بازار س��رمايه 
عرضه شدند كه اين حجم از عرضه اوليه در بازار سرمايه 
تاكنون بي سابقه بوده است. اين آمار و اطالعات خود 
نشانگر حركت به سمت بازار سرمايه محوري است. به 
هرحال تامين مالي از طريق شبكه بانكي و بازار سرمايه 
از امتيازاتي برخوردار هس��تند كه افزايش اثربخشي 
هردوي آنها براي يك اقتصاد توسعه يافته اجتناب ناپذير 
است. اما بايد براي تامين مالي در قالب چارچوب هايي 
عمل كنند تا هر دو قابل اعتماد و اطمينان بوده و تا حد 
ممكن ريسك و هزينه هاي تامين مالي را كاهش دهند.

اگر به رشد اقتصادي مثبت ماه هاي گذشته و افزايش 
اتكاي دولت به بازار س��رمايه، موضوع اميد به كاهش 
تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام را نيز اضافه كنيم، 
مي توان انتظار داشت كه شرايط اقتصادي ايران در سال 
۱۴۰۰، بهبودي محسوس تر را نشان دهد، بهبودي كه 
قطعا مي تواند شرايط معيشتي مردم را نيز بهبود بخشد.



گروه بانك و بيمه |
مركز پژوهش هاي مجلس پيش��نهاد داد ب��راي اعتبار 
بخشيدن به چك، عبارت هاي »و مدت اعتبار« و »حداكثر 
مدت اعتبار چك از زمان دريافت دس��ته چك سه سال 
اس��ت و چك هايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت 
اعتبار باش��د فاقد اعتبار خواهد بود.« از ماده )۶( قانون 

صدور چك حذف گردد.
مركز پژوهش هاي مجلس اظهارنظر كارشناسي اين مركز 
درباره اليحه الحاق يك تبصره به ماده )۱۴( قانون چك را 
اعالم كرد: در اين گزارش آمده است: اليحه تحت عنوان 
»الحاق يك تبصره به ماده )۱۴( قانون صدور چك )مصوب 
۱۳۵۵( و اصالحات بعدي آن« در تاريخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در 
مجلس اعالم وصول شده و به تبع آن كميسيون قضايي 

مجلس مفاد آن را به تصويب رسانده است.
ارزش چك هاي مبادله ش��ده )سامانه چكاوك( در سال 
۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰.۰۰۰ هزار ميليارد ريال بوده كه سهمي 
حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه هاي 
بانك مركزي را به خود اختصاص داده است.شايان ذكر 
است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چك هاي تضميني بوده 
است. با توجه به رواج صدور چك در وجه حامل و نيز پشت 
نويسي چك، اواًل قاعدتًا گردش مالي چك بيش از مبلغ 
ثبت شده در سامانه هاي بانك مركزي است و ثانيًا با توجه 
به اينكه اطالعات اين سلسله تراكنش ها در هيچ يك از 
سامانه هاي اطالعاتي حاكميتي ثبت نمي شود، زمينه 

مناسبي براي اقدامات پولشويانه فراهم است.
قانون اصالح قانون صدور چك به خوبي اين مش��كل را 
شناسايي و حل كرده است. براساس اين قانون پس از دو 
سال از الزم االجرا ش��دن قانون )يعني ۱۳۹۹.۰۹.۲۱(، 
اطالعات هر برگه چك ش��امل مبلغ، تاريخ و اطالعات 
هويتي گيرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد 
و پرداخت وجه چك صرفًا براساس اطالعات مندرج در 

اين سامانه انجام خواهد شد.
همچنين براساس اين قانون صدور چك در وجه حامل 
و پشت نويسي فيزيكي چك ها نيز ممنوع شده و انتقال 
چك به اشخاص ثالث صرفاً از طريق ثبت اطالعات گيرنده 
جديد توسط دارنده چك در سامانه قابل اجراست. بدين 
صورت كليه گردش وجوه ناش��ي از چك در سامانه هاي 
حاكميتي بانك مركزي قابل رصد و رديابي است كه به 
معناي شفاف شدن بخش قابل توجهي از گردش وجوه 

مالي در كشور است.
علي رغم تصويب اين قانون، با توجه به آنكه گردش قابل 
توجه و غيرشفاف چك هاي تضمين شده موجب اخالل 
در بازار ارز شده بود، بانك مركزي در تاريخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۱ 
براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
محترم قوا، بخشنامه اي در ارتباط با چك تضمين شده 
صادر كرد و طي آن صدور چك تضمين شده را صرفًا در 
وجه گيرنده مجاز دانست و نيز پشت نويسي و انتقال چك 

تضمين شده به ديگر را فاقد اعتبار اعالم كرد. با توجه به 
اينكه اعتبار مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران قوا يك 
سال بوده است، بانك مركزي اقدام به تهيه اليحه كرده 
است. اين اليحه تحت عنوان »الحاق يك تبصره به ماده 
)۱۴( قان��ون صدور چك )مص��وب ۱۳۵۵( و اصالحات 
بعدي آن« در تاريخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در مجلس اعالم وصول 
شده و به تبع آن كميسيون قضايي مجلس مفاد آن را با 

اصالحاتي به تصويب رسانده است.
شايان ذكر است طبق بند »۳« ماده )۱( قانون صدور چك 
»چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده 
همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه 

آن توسط بانك تضمين مي شود.«
در قانون مزبور تبص��ره »۳« ماده )۱۴( نيز به چك هاي 
تضميني اختصاص يافته و مقرر داش��ته است: »تبصره 
»۳« )الحاقي ۱۳۷۶( پرداخت چك هاي تضمين شده 
و مس��افرتي را نمي توان متوقف نمود مگ��ر آنكه بانك 
صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد 
نيز حق دارنده چك راجع به ش��كايت به مراجع قضايي 
طبق مفاد قسمت اخير ماده )۱۴( محفوظ خواهد بود«.

در ساير مواد قانون چك به صورت صريح به چك تضميني 
پرداخته نش��ده و لذا يكي از موضوعات اختالفي و قابل 
تفسير در ارتباط با اين قانون آن است كه آيا احكام مندرج 

در س��اير مواد نظير ماده )۲۱( مكرر )ممنوعيت صدور 
در وجه حامل و الزام به ثبت اطالعات پش��ت نويسي در 

سامانه( شامل چك تضميني نيز مي شود يا خير؟
مصوبه كميسيون قضايي مشتمل بر دو ماده است كه ماده 
اول آن درصدد رفع ابهام از تبصره »۱« ماده )۲۱ مكرر( 
قانون صدور چك است و ماده دوم آن درصدد الحاق يك 
ماده جديد به قانون صدور چك براي بيان احكام مربوط 
به چك تضمين شده مي باشد. از آنجا كه اين مصوبه به 
نحو مناسبي تدوين شده است تصويب كليات و جزييات 

آن عيناً پيشنهاد مي شود.
شايان ذكر اس��ت به موجب ماده )۶( قانون صدور چك، 
بر روي هر برگ چك بايد »مدت اعتبار چك« درج شده 
و چك هايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار 
باشد فاقد اعتبار خواهد بود. نظر به اينكه با اجرايي شدن 
ماده )۲۱( قانون صدور چك و ل��زوم درج مفاد چك در 
سامانه صياد اواًل فلس��فه اين حكم از بين رفته و ثانيًا در 
عمل موجب محدوديت بالوجه در صدور چك خواهد شد 

الزم است اين موضوع از ماده )۶( حذف گردد.
از آنجا كه مصوبه كميسيون عالوه بر اليحه پيشنهادي 
دولت درصدد رفع ايرادات اجرايي قانون صدور چك نيز 
برآمده است، پيشنهاد مي شود با رعايت آيين نامه داخلي 
مجلس عبارت هاي »و م��دت اعتبار« و »حداكثر مدت 

اعتبار چك از زمان دريافت دس��ته چك سه سال است 
و چك هايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار 
باش��د فاقد اعتبار خواهد بود. « از ماده )۶( قانون صدور 

چك حذف گردد.

چكبرگشتيكاهشمييابد
از س��وي ديگر، ع��زت اهلل يوس��فيان مال، كارش��ناس 
اموراقتصادي و نماينده پيشين مجلس گفت: قانون جديد 
چك در حد تضمين وصول است، به اين معنا گيرنده آن 
مطمئن مي شود كه به اندازه عدد نوشته شده، قدرت دارد 
و اين امر تا اندازه اي از ميزان چك هاي برگشتي مي كاهد.

قانون تجارت سال ۱۳۰۵ به تصويب رسيد، االن بيش از 
۹۰ س��ال از عمر آن مي گذرد، تازه دست به تغيير زدند، 
ولي قانون چك از سال ۱۳۰۷ تا امروز بالغ بر ۱۰ بار مانند 
داش��تن تاريخ و ... تغيير پيدا كرد، ولي تاثير آنچناني بر 
مشكالت آن نداشت.وي در اين رابطه بيان كرد: تا زماني 
كه چك از معامالت حذف و تعريف آن بازگردانده نشود، 
مشكالت به اشكال مختلف وجود دارد. در سفته به همان 
مبلغ كه نياز است، دريافت مي شود، چك هم بايد به اين 
شكل درآيد، برفرض يك كارمند ساده نبايد چكي را به 
مبلغي مورد امضا قرار دهد كه صاحب بزرگ ترين كمپاني 

توليد هم به همان اندازه توانايي انجام اين كار را دارد.
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فلفلوفريدون
 در هر حال كفالت اقش��ار ضعي��ف جامعه را تا حد 
كفاف )حداقل نيازهاي اساس��ي و اوليه( برعهده 
گيرد و آنها را در پريشاني هاي اقتصادي و اجتماعي 

رها نسازد.
در ح��وزه عدال��ت )به ويژه در عدال��ت اقتصادي و 
اجتماعي و ...(، نحله ه��اي فكري و ايدئولوژيكي و 
نظريات زيادي در دنيا وجود داشته و دارد، ولي يكي 
از جنبه هاي مهم در عدالت توحيدي، مس��ووليت 
بيشتر برخوردارها در قبال غيربرخوردارها و اقشار 
ضعيف جامعه است و برخي فروع و احكام اسالمي 
نيز ناظر بر اين امر است نظير خمس، زكات، صدقه 
و... و در آموزه ه��ا و تجارب عملي اس��المي ابتدا به 
انجام داوطلبانه و خودجوش اين وظيفه از س��وي 
ثروتمندان مومن، توصيه مي شود. از امام صادق )ع( 

نقل مي شود كه به يكي از صحابي فرمودند: 
»يا س��ديُر! ما كُثر ماُل رُجٍل قطُّ ااِّل عُظمِت الُحّجُة 
ِ تعالى عليِه، فِان قدرُتم ان تدفعوها عن  انُفِسكم  هلِلّ

فافعلوا؛ قال لُه: 
يا بن رس��ولِ اهلل! ِبماذا؟ قال: بِقضاِء حواِئِج اِخوانِكم 

ِمن اموالِكم.«
»اي س��دير! اگر مال كسي زياد شد، حجت خدا بر 
او س��نگين و زياد خواهد ش��د؛ پس اگر مي توانيد 
اين مال زيادي را از خودت��ان دور كنيد، اين كار را 
بكنيد. س��دير گفت چه جوري اين كار را بكنيم؟ 
حضرت فرمود: به برآورده كردن حاجات و نيازهاي 
برادرانت��ان از اموالتان.« )امالي طوس��ي، مجلس 

يازدهم، صفحه ۳۰۲( 
در مرحله بع��دي حكم »الحق المعلوم لس��ائل و 
المحروم« صادر مي ش��ود و اگر هيچ ك��دام از اين 
توصيه ها پاسخ نداد، بديهي است كه نوبت اعمال 
سياست هاي بازتوزيعي )ماليات، حق بيمه، عوارض، 
تعرفه ها و...( مي رس��د و درمورد اموال اكتس��ابي 
نامشروع نيز كه ديگر وظيفه حاكميت اينست كه 
ش��دت عمل به خرج دهد و صحبت موال علي )ع( 
به ميان مي آيد كه فرمود »اموال نامشروع را اگر در 
كابين زنانتان هم باشد پس مي گيرم و به بيت المال 
برمي گردانم« )امري ك��ه در اصول ۴۵ و ۴۹ قانون 

اساسي به آن اشاره شده است( .
و ام��ا در بحث تكاليف دول��ت و حاكميت در قبال 
فقر مردم و حمايت از اقش��ار ضعيف جامعه بنظر 
مي رس��د اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسي تكليف كار 
را مشخص كرده اس��ت و به صراحت بر دو وظيفه 
»تكافل اجتماعي« و »توازن اجتماعي« دولت در 
قبال مردم بطور اعم و اقش��ار ضعيف بطور اخص 

تاكيد نموده است. 
بحث تكافل اجتماعي )بندهاي ۹ و ۱۲ اصل سوم و 
بند ۱ اصل چهل و سوم( و بحث اقتصاد عدالت بنيان، 
ت��وازن اجتماعي و جلوگي��ري از »تمركز و تداول 
ثروت« در دست عده اي خاص )بند ۱۲ اصل سوم 

و بند ۲ اصل چهل و سوم( به اين نكات اشاره دارد.
به هر تقدير به نظر مي رسد سياست هاي بازتوزيعي 
كشور )ماليات، هدفمندسازي يارانه ها و...( بخوبي 
عمل نكرده اس��ت و نتوانس��ته عدال��ت توزيعي 
را محق��ق س��ازد و چه بس��ا حتي برخ��ي منابع 
حاصل از ماليات ها كه بايس��تي صرف رفع فقر و 
محروميت مي گرديد، بيشتر نصيب برخوردارها 
شده است بطور مثال بخش��ي از ماليات بر ارزش 
افزوده در اختيار طرح تحول س��المت قرار گرفته 
كه غالبًا نصي��ب ارايه دهندگان خدمت )خدمات 
تش��خيصي، درماني و دارو و تجهيزات( گرديده 
و بخش��ي از ارزش افزوده در اختيار شهرداري ها 
)عدم توازن در سطح ش��هر و روستا و عدم توازن 
بين باالي ش��هر و پايين ش��هر از منابع در اختيار 
ش��هرداري ها( گذاش��ته شده اس��ت يا در بحث 
هدفمندسازي يارانه ها نيز، بخش قابل توجهي از 
يارانه هاي اجتماعي صرف ايجاد زيرساخت هاي 
ملي و منطقه اي براساس ساليق متوليان امر شده 
است، )نگاهي به جدول مصارف تبصره ۱۴ قوانين 
بودجه كل كش��ور گوياي اين واقعيت اس��ت( در 
حالي كه تامين مالي بخش غالب اين زيرساخت ها 
بايستي از محل نفت و انفال انجام مي گرديد و قس 
عليهذا. به هر تقدير اخي��راً مقام معظم رهبري با 
صدور حكم ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي و 
لزوم ساماندهي و سمت دهي يارانه هاي اجتماعي 
براي حمايت از اقش��ار ضعيف، تكليف موضوع را 
مشخص كرده اند و بنظر مي رسد وقت آن رسيده 
اس��ت كه از »تمرك��ز و تداول ثروت« در دس��ت 
عده اي خاص يا دولت و دس��تگاه هاي دولتي )به 
ويژه بخش ش��ركت ها و موسسات انتفاعي دولت 
كه بالغ بر دو سوم بودجه كل كشور است و بيشتر 
نصيب كارگزاران مربوطه مي شود( جلوگيري و به 
»تمركز در نظام تامين اجتماعي براي آحاد مردم« 
برسيم و اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسي را تحقق عيني 

و عملي ببخشيم. ايدون باد.

ضرورتازميانبرداشتنتحريمها
براي ايجاد هماهنگي و دس��تيابي به منافع ملي 
حداكثري مي بايست از ارتكاب اعمالي كه ممكن 
است روند پايان تحريم ها را دچار خدشه سازد، 
خ��ودداري كرد.  اي��ن ضرورتي اس��ت كه براي 
اس��تيفاي منافع ايرانيان باي��د در پيش گرفته 
ش��ود تا با پايان گرفتن تحريم ها بستر الزم براي 
شكوفايي اقتصادي و بهبود وضعيت كسب و كار 

مردم فراهم شود. 

انتظاررشدبازار
به طور كل��ي اعتقاد دارم كه نبايد فروش س��هام 
توس��ط س��هامداران حقيقي و حقوقي و )غير از 
صندوق توس��عه بازار كه نق��ش حمايتي دارد( و 
فروشندگان را از اين بابت تحت فشار گذاشت بلكه 
بايد ش��رايطي ايجادكرد كه نقدش��وندگي سهام 

حداكثر شود.

نرخ دالر در مرز 26 هزار تومان قرار گرفت
سكه۱۲ميليونو5۰۰هزار

تومانشد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

بازار ارز و طال در جهان تحت تاثير سه خبر عمده يعني 
آغاز توزيع واكس��ن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در 
ماه هاي آينده به خصوص خبر جديد واكس��ن مادرنا، 
تش��كيل دولت آينده در امريكا و بس��ته تحرك مالي 
جديد و نرخ بهره صفر در اقتصاد امريكا قرار دارد و همين 
موضوع، ميزان اس��تقبال از طال به عنوان ابزاري براي 

سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.
هر دالر روز چهارشنبه در صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار 
و ۹۵۰ تومان معامله شد كه اين رقم نسبت به روز سه 
شنبه افزايش ۳۰۰ توماني را نشان مي دهد.قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش ۴۵۰ توماني نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذشته، به ۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسيد.
قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۹۵۰ تومان و قيمت خريد 
هر يورو نيز ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان اعالم شد.قيمت خريد 
هر دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان و 
قيمت فروش آن نيز ۲۵ هزار و ۷۰۵ تومان بود.همچنين 
قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۴۳۴ تومان 
و قيمت فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۷۳۸ تومان اعالم شد.

در بازار آزاد ارز نيز قيم��ت دالر ۲۵ هزار و ۹۸۰ تومان، 
يورو ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۱۸۰ 
تومان اعالم شده است. قيمت دالر كه در معامالت پاياني 
عصر سه شنبه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شده بود از عصر 

يكشنبه به كانال ۲۵ هزار تومان بازگشته است. 
در سامانه س��نا در روز معامالتي سه شنبه، هر يورو با 
قيمت ميانگين ۳۰ هزار و ۶۴۱ تومان به فروش رسيد و 
هر دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۴۵۳ تومان معامله شد. 
ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز سه شنبه حواله يورو 
با ميانگين قيمت ۳۱ هزار و ۲۱۶ تومان فروخته و حواله 
دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۵۹۲ تومان ثبت ش��د.نرخ 
خريد و ف��روش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند.روزهاي گذشته روند 
حركت قيمت دالر، كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر 
روند صعودي داشت و به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، 

اما از اواسط آبان ماه سير نزولي به خود گرفت.
در صرافي هاي بانكي از ظهر روز پنج شنبه قيمت خريد 
و فروش دالر و يورو همزمان با روند افزايشي بازار آزاد، 
افزايش يافت و دالر بارديگر وارد كانال ۲۶ هزار تومان 
ش��د. ولي از صبح يكش��نبه و با كاهش نوسانات ارزي 
در ب��ازارآزاد، دالر در صرافي هاي بانك��ي به كانال ۲۵ 
هزار تومان بازگش��ت. نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناس��ب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهارشنبه با 
۲۶۰ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز سه شنبه 
به بهاي ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت ۱۱ ميليون و 
۷۰۰ هزارتومان معامله شد.همچنين قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع س��كه به 
بهاي چهار ميليون و ۳۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 

نيز به قيمت ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۱۳۳ هزار تومان و مظنه هر مثقال طال 
به بهاي چهار ميليون و ۹۱۰ هزار تومان رس��يد.انس 
جهاني طال نيز با ثبات نسبت به آخرين ساعات كاري 
روز سه شنبه به قيمت يك هزار و ۸۶۲ دالر و ۱۱ سنت 
فروخته شد.در هفته هاي اخير قيمت سكه و طال متأثر 
از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي 
قيمت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت.از سوي ديگر 
كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و 
سكه شده است، به نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر 

اونس جهاني طال در هفته هاي آينده وجود دارد.
همزمان با نوسانات ارز در بازار داخلي و تغييرات جهاني 
طال قيمت طال و س��كه در بازار س��بزه ميدان نسبت 
به روزهاي قبل با افزايش همراه ش��ده است، سكه در 
روزهاي نخست هفته در كانال ۱۱ ميليون تومان درجا 
مي زد ولي يكي دو روز سه شنبه در كانال ۱۲ ميليوني 

ماندگار شده است.
اين درحالي است كه فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: 
ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و س��كه در بين 
مردم وجود ندارد و بازار در ركود به سر مي برد. بازاري ها 
مي گويند: بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر 

تقاضايي براي خريد سكه نداريم.
افزايش قيم��ت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي 
افزايش قيمت طال و س��كه بوده است و اين سناريو در 
روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت 
چراكه دالر نيز از كانال ۲۶ هزار تومان به كانال ۲۵ هزار 

تومان بازگشت.
بانك مركزي تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار به 
تقاضاهاي ارزي پاسخ دهد و برهمين اساس نيز تداوم 
عرضه هاي روزانه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي 
موجب شده تا نياز ارزي بازار پاسخ داده شود و ديگر به 
مانند قبل شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نباشيم. با 
اين حال اما در مقاطعي انتش��ار برخي اخبار سياسي 
موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز 

افزايشي شود.
قيمت هر اونس طال روز چهارشنبه با ۰.۰۹ درصد رشد 
به ۱۸۵۵ دالر و ۳۵ سنت رسيد.به گزارش رويترز، در 
حالي كه به دليل افزايش اميدها نس��بت به ارايه بسته 
محرك مالي جديد از س��وي دولت امريكا و در آستانه 
نشست فدرال رزرو اشتها براي سرمايه گذاري در بازار 
طال باالتر رفته است، قيمت فلز زرد روز چهارشنبه رشد 
داشت و به باالترين رقم يك هفته گذشته رسيد.اوايل 
روز چهارشنبه قيمت طال به باالترين رقم از ۹ دسامبر 
يعني ۱۸۵۷ دالر و ۸۹ س��نت رسيده بود. قيمت فلز 
زرد در معامالت آتي روز چهارش��نبه براي تحويل در 
ماه فوريه نيز با ۰.۱۷ درصد افزاي��ش به ۱۸۵۸ دالر و 

۵۰ سنت رسيد.

نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس درباره قانون چك

براي اعتبار بخشيدن به چك »مدت اعتبار« بايد حذف شود

بانك هاي خارجي براي واكسن كرونا مجوز اختصاصي از امريكا مي خواهند

همتي:توزيعارز۴۲۰۰تومانيبهدرستياجرانشد
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه با ارز ۴۲۰۰ تومان نبايد 
مرغ ۳۰ هزار توماني در اختيار مردم قرار گيرد، خاطرنشان 
كرد: در اين زمينه برخي مشكل ها وجود دارد كه بايد اصالح 
شوند، اين اصالح ها بايد باتدبير باشند تا براي مردم شوك 
قيمتي ايجاد نكند.مهم ترين دغدغه دولت همين مسائل 
است، اكنون در حال بررسي و رفع مشكالت هستيم اما در 
موقعيت فعلي نمي توان نظر قطعي را براي تصميم گيري ها 
اعالم كرد.عبدالناصر همتي در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره اينكه برخي 
معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومان زيربناي بس��ياري از مشكالت 
اقتصادي كشور است، در اين زمينه چه تصميم هايي ممكن 
است اتخاذ ش��ود؟ گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ توماني به درستي 
توزيع مي ش��د و در زنجيره واردات به صورت مرحله اي به 
دست مردم مي رسيد مي توانست تاثير مثبتي را با خود به 
همراه داشته باشد.تاكنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني كمك 
زيادي كرده است اما در عمل به درستي اجرا نشد و طبيعي 
اس��ت به دليل انحرافات موجود، كاالهايي كه به دس��ت 
مردم مي رسد با قيمت واقعي نباشد. وي درباره نامه رهبر 
معظم انقالب در خصوص بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه 
درخواست شده بود كه سهم صندوق توسعه ملي از فروش 
نفت، دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه باشد، ايشان فرمودند تا 
يك ميليون بشكه نفت معادل بيست درصد سهم صندوق 
توسعه ملي و مازاد آن ۳۸ درصد باشد.همتي خاطرنشان 
كرد: منابع قاب��ل توجهي را كه امس��ال دولت از صندوق 
توسعه ملي برداشته كرده، مانند برداشت يك ميليارد يورو 
براي بحث كرونا بايد در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه 
ملي بازگردد؛ بنابراين بطور حتم براساس اين مسائل بايد 
تغييراتي در بودجه ايجاد ش��ود.رييس كل بانك مركزي 
درباره نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان براي نرخ تس��عير ارز در 
بودجه ۱۴۰۰ گفت: نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان براس��اس 
نرخ تسعيري است كه امسال به بانك ها اعالم كرديم، اكنون 
بانك ها دارايي هاي خود را براساس ارز ۱۱ هزار تومان تسعير 
مي كنند.وي با بيان اينكه نرخ ارز را بازار تعيين مي كند و 
در كنار آن تجارت و بنيادهاي اقتصادي در تعيين نرخ ارز 
تاثيرگذار هستند، اظهار داشت: اميدواريم سال آينده روند 
تجارت، صادرات و شرايط ارزي كشور بهبود يابد، اين مسائل 
به طور حتم بر روي بازار تاثيرگذار خواهند بود و بايد بپذيريم 
كه نرخ ارز بر مبناي سياست گذاري شكل مي گيرد.همتي 
درباره اينكه كه آيا نظر بانك مركزي براي نرخ تسعير ارز، 
نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است يا خير، گفت: مساله 
بودجه، مساله اي مربوط به حسابداري است، چيزي كه ما 
نگاه مي كنيم مسائل بازار و سياست گذاري اقتصادي است، 

معتقد هستيم نرخ ارز در بازار و براساس مسائل ساختاري 
شكل مي گيرد.اميدواريم شرايط بازار ارز در ماه هاي آينده و 

حتي هفته هاي آينده بهتر از وضعيت فعلي شود.

آخرينوضعيتبدهكارانبانكي
وي به بدهكاران بانكي اش��اره كرد و گفت: ظرف چند ماه 
گذشته وضعيت ۱۱ نفر كه هر يك نفر آنها چندين شركت 
را زير مجموعه خود دارند در كميته فرادستگاهي ما مورد 
بررسي قرار گرفتند، مانده بدهي آنها نزديك به ۹۰ هزار 
ميليارد تومان است كه با همكاري قوه قضاييه و ضابطين 

قوه قضاييه نزديك به ۳۰ درصد از آن وصول شد.
همتي افزود: اميدواريم در آينده ب��ه نتايج خوبي در اين 
زمينه دست پيدا كنيم، زيرا قوه قضاييه بطور جدي پيگير 
اين قضيه است، اميداوريم كميته فرادستگاهي كه شامل 
همه سازمان هاي نظارتي مي شود، بتواند مساله ۱۱ گروه 
را كه مهمترين بدهكاران سيستم بانكي هستند و چندين 
سال است بدهي آنها مانده است را به تدريج برطرف كند.
رييس بانكي مركزي درباره ممنوع الخروجي اين افراد گفت: 
اين اقدام بايد طبق روال پيش رود، اگر قرار باشد اين اتفاق 
رخ دهد اجازه آن را از قوه قضاييه خواهيم گرفت. وي درباره 
تغيير نرخ سود بانكي نيز گفت: در وضعيت فعلي برنامه اي 

براي تغيير نرخ سود بانكي نداريم.

خريدواكسنكرونا
بانك هاي خارجي مجوز عموم��ي امريكا براي اقالم 
بشردوس��تانه ايران را نمي پذيرند و انتقال پول خريد 

واكس��ن كروناي اي��ران مجوز اختصاص��ي از امريكا 
مي خواهند.همتي ضمن تش��ريح مانع تراش��ي دولت 
ترامپ براي خريد واكس��ن كرونا، اعالم كرد: بانك هاي 
خارج��ي مجوز اختصاص��ي و م��وردي مي خواهند اما 
امريكايي ها هر لحظه بخواهند مجوز صادر ش��ده را لغو 
مي كنند. وزارت بهداشت ايران، براي خريد واكسن كرونا 
توافقاتي با كوواكس داشته است. مبلغ مشخصي هم بايد 
از طرف ايران پرداخت ش��ود كه بخش��ي از آن به عنوان 
پيش پرداخت بايد به حساب ذينفع در يك بانك اروپايي 
پرداخت شود. علي االصول، همين كه اين پرداخت براي 
واكسن كروناست و فرستنده و ذينفع پول هم مشخص 
اس��ت بايد كفايت كند و نبايد هيچ دليل و سند ديگري 
براي اين موضوع نياز باش��د. مورد مصرف واكسن كرونا 
مشخص اس��ت و هيچ كاركرد ديگري ندارد. اما به دليل 
فشارهايي كه امريكايي ها بر بانك هاي مختلف اروپايي 
آورده اند و آنها را از كار با ايران ترسانده اند و جريمه هاي 
بسيار سنگيني را عليه آنها تحميل كرده اند، بانك مقصد 
در صورتي حاضر اس��ت پول را درياف��ت كند كه مجوز 
اختصاصي و موردي توس��ط امريكا صادر ش��ود و تمام 
مراحل انتقال پول به صراحت در آن ذكر شود. وي افزود: 
در حال حاضر، مجوزي كه صادر ش��ده است مربوط به 
تبديل منابع ايران در بانك هاي كره جنوبي از وون به دالر 
امريكا از طريق يك بانك امريكايي و سپس انتقال آن به 
بانك مقصد است. در اين مجوز هم هيچ تضميني براي 
رسيدن پول به مقصد وجود ندارد. امريكايي ها به صراحت 
قيد كرده اند كه هر لحظه و در هر مرحله مي توانند مجوزي 

كه صادر كرده اند را لغو كنند. اين مي تواند شامل مرحله اي 
باشد كه پول به صورت دالر امريكا نزد يك بانك امريكايي 
اس��ت. سوال اينجاس��ت كه اگر خريد دارو و غذا تحريم 
نيس��ت، لغو مجوزي كه براي اين كار صادر مي شود چه 
معنايي مي تواند داشته باشد؟ نكته ديگر اينجاست كه 
امريكايي ها يك مجوز عمومي براي اقالم بشردوس��تانه 
صادر كرده اند كه بانك هاي خارجي حاضر به پذيرش آن 
نيستند. البته بانك هاي خارجي با ايران دشمني ندارند و 
عالقه مند هستند كه اينگونه نقل و انتقاالت را انجام دهند 
اما ترس آنها از عملكرد امريكا و سابقه بد امريكاست كه 
در بسياري از موارد، بانك ها را به داليل واهي و به خاطر 
انجام تراكنش هاي مالي، ميلياردها دالر جريمه كرده اند.

همتي تصريح كرد: اساس��ا چرا بايد مجوز صادر شده 
ايران را محدود به اس��تفاده از منابع مشخصي كند؟ 
ايران در كشورهاي مختلف منابع دارد و بنا به تشخيص 
و تصميم خود بايد بتواند از هر منبعي كه در اختيار دارد 
براي خريد واكسن استفاده كند. بانك مركزي مشكلي 
با استفاده از كانال هاي مختلف براي پرداخت ندارد و 
مي تواند اين كار را انجام دهد. امريكا تالش كرده است 
كه مجوز را به نحوي صادر كند كه از غير عملياتي ترين 
كانال باشد و در نهايت، خريد واكسن محقق نشود اما در 
ظاهر بتواند بگويد كه مشكل و مانعي ايجاد نكرده است. 
وي در پاس��خ به اين پرسش كه چطور ساير داروها به 
كشور وارد مي شوند و موجود هستند؟ گفت: ساير اقالم 
دارويي، توليد كنن��دگان و عرضه كنندگان متعددي 
دارند و با وجود تحريم ها، تالش مي شود تا از كانال هاي 
مختلف پرداخت هاي آنها انجام ش��ود و آن اقالم وارد 
كشور ش��وند. البته امريكايي ها اگر بفهمند كه وجه 
مربوط به ساير اقالم دارويي چگونه پرداخت خواهد شد 
و بدانند كه مي توانند با كمبود آن اقالم، براي بخش قابل 
توجهي از مردم مشكل ايجاد كنند، قطعاً مانع از انتقال 
آن داروها نيز خواهند شد. خوشبختانه، با راهكارهايي 
كه اتخاذ شده اس��ت، پرداخت هاي مربوط به آنها از 
كانال هايي كه براي امريكا قابل رصد و تحريم نيست 
انجام مي شود. دولت ترامپ به گمان خود فرصتي به 
دس��ت آورده كه مي تواند با مانع تراشي و ممانعت از 
انجام پرداخت، بخش قابل توجه��ي از مردم را دچار 
مشكل كند و سياست شكست خورده فشار حداكثري 
را اجرايي كند. از سوي ديگر اين اطمينان را به مردم 
مي دهيم كه خريد واكسن از ديگر كشورها كه مورد 
تاييد وزارت بهداشت باشد در دستور كار خواهد بود 
و اميدواريم به زودي خبرهاي خوش��ي در اين زمينه 

اعالم كنيم. 



گروه بورس|
بازار سرمايه طي روزهاي گذشته افت سنگيني 
را تجرب�ه ك�رد و حاصل اين اف�ت صف فروش 
۹۰ درصدي نمادهاي معامالتي بازارس�هام بود 
همچنين س�هامداران حقيقي سومين خروج 
سنگين در تاريخ بازاربورس را رقم زدند. احتمال 
بازگش�ت به مذاكرات برجام با ورود جوبايدن 
به كاخ س�فيد و بررسي مجدد لوايح مربوطه به 
FATF موجبات شكل گيري انتظار براي تقليل 
ريسك هاي سيستماتيك شده است. درست 
است اين موضوعات براي اقتصاد نكته اي مثبت 
محسوب مي شود اما بازار سرمايه كه طي ماه هاي 
گذشته با انتظارات تورمي رشد كرد و حال نيز به 
انتظارات تورمي چشم دوخته، واكنشي عكس 
به اين نوع از موضوعات نشان مي دهد. در نتيجه 
 P/E سهامداراني كه در باالترين قيمت سهام و
حدود ۲۵ واحد وارد بازار س�رمايه ش�ده اند با 
ترس و هيجان بهانه اي الزم براي فروش دارايي 

خود يافته اند.
ط�ي روزه�اي اخي�ر ش�اهد ن�زول بي�ش از 
۳.۹درصدي در بازارس�هام بوديم كه اين نزول 
در نوع خود بي سابقه اس�ت و عوامل متعددي 
كه در گذش�ته باعث رشد شاخص كل و بورس 
مي شدند اين روزها عامل اصلي نزول شده اند. 
در حالت معق�ول و معمول احتم�ال مذاكرات 
برجام يك تاثير مثبت روي اقتصاد و بازارسهام 
دارد اما؛ پس از انتخاب قطعي جوبايدن به عنوان 
رييس جمهور امريكا شاهد نزول در بازار سرمايه 
بوديم و FATF را مي توان يك س�يگنال مثبت 
براي اقتصاد و رشد گروه هاي بانكي دانست ولي 
در روزهاي گذش�ته بازار نزول يكپارچه گروه 
بانكي ها را ش�اهد بوديم. با بررس�ي تاريخچه 
بورس مي توان گفت كه بورس براي نخسين بار از 
روز پنج شهريورماه سال جاري اينچنين ريزش 
س�نگيني را پي�ش روي فعاالن بازار س�رمايه 

مي گذارد.

   اعتماد خدشه دار شده
بع��د از ريزش عميق ب��ازار در مرداد ماه، بس��ياري از 
رس��انه ها با ادبياتي نظير خروج پول از صندوق هاي 
درآمد ثابت، ورود مجدد س��رمايه هاي پارك شده در 
بانك ها به بازار سهام و... تالش كردند تا بار ديگر نظر 
عموم را نسبت به بازار سهام تعديل كنند اما با اصالح 
غير منتظره اخير و قفل شدن بيش از 90 درصد سهام 
در صف فروش، بار ديگر يك حساسيت جدي نسبت به 
روند بازار سرمايه شكل گرفته است. در همين خصوص 
محمد مهدي زاهدي نماينده مجلس يازدهم با اشاره با 
اتفاقات بازار سرمايه گفت: » چه اتفاقاتي ممكن است 
اعتماد عمومي  در بازار سرمايه را خدشه دار كند؟ آيا 
يك اتفاق طبيعي، فضاي مثبت بازار را در كمتر از چند 
دقيقه به نارضايتي و صف هاي فروش تبديل مي كند؟! 
به نظر مي رسد دست هاي پنهان يا سياست هاي پشت 
پرده اي  در جريان اس��ت كه اعتماد عموم��ي از بازار 
سرمايه سلب شود. در روزهاي اخير با توجه به ابهامات 
فضاي عمومي نسبت به كليت روند بازار سهام، برخي 
كارشناسان نسبت به تشديد عرضه هاي اوليه آن هم با 
قيمت گذاري هاي نسبتا غير منطقي هشدار داده بودند. 
بر اين اساس عرضه هاي اوليه آبشاري اخير، كه از هفته 
گذشته آغاز ش��د و به عرضه اوليه كنسل شده اوپال 
پارسيان منجر گرديد، مي تواند در ريزش دو روز گذشته 
موثر باشد. همچنين برخي، نزديك شدن شاخص كل 
به مح��دوده مقاومتي و به طور كلي اصالح تكنيكالي 
را ب��ه عنوان دليلي بر ريزش اخير عنوان مي كنند، اما 
قفل شدن در صف فروش تمام شاخص سازها، آن هم 
بعد از ريزش 40 درصدي مرداد تا آبان ماه كمي غير 

منتظره بود و حتي فعاالن حرفه اي بازار را نيز غافلگير 
كرد. نوسان گيري حقوقي ها نيز از بيماري هاي مزمن 

بورس تهران است.

   ريسك ادامه دار در بازارها
اگر يك نگاهي به عملكرد و مي��زان معامالت بازارها 
داشته باشيم فرضيه اي كه تمامي بازارها فارغ از آنچه 
كه در آنها معامله مي ش��ود محل تالقي ديدگاه هاي 
متعدد درخصوص ارزندگي و در نتيجه قيمت فعلي 
ي��ك دارايي خواهند بود بي راه نيس��ت همين عامل 
موجبات بهينه شدن قيمت ها در تمامي بازارها براساس 
بي نظمي قابل تبيين اتفاق بيفتد كه ما آن را نوس��ان 
مي ناميم. همين نوع نوسان ها باعث مي شود كه ارزش 
يك دارايي در بازارهاي مالي به ارزش ذاتي آن نزديك 
شود.ولي آن چيزي اين ارزش ذاتي را مشخص مي كند 
به جز آنچه در عوامل بنيادين نظير مقدار توليد، ميزان 
فروش، قيم��ت و تمامي متغيرهاي اثرگذار به عنوان 
عوامل بنيادي در تخمي��ن ارزش يك دارايي در نظر 
بگيريم، ريسك است. در اصل اين متغير ريسك است 
كه به ما مي گويد يك دارايي با توجه به تمامي  عوامل در 
پايان يك دوره معين چقدر ارزش دارد. از اين رو رابطه 
نزديك و تنگاتنگي ميان ريسك و بازده در بازارهاي 
مالي براي تمامي كارشناسان به عنوان امري بديهي 
برقرار است. برهمين مبنا ما با تحليل ريسك مي توانيم 
ارزش تقريب��ي يك دارايي را در بلندمدت محاس��به 
كنيم. زماني كه اين ريس��ك افزاي��ش يابد نرخ بازده 
مورد انتظار بيشتر ش��ده و زماني كه كاهش يابد ما با 
دارايي روبه رو خواهيم بود كه با قيمتي متفاوت از آنچه 
در زمان باال بودن ريسك وجود داشت معامله مي شود.

به نظر مي رسد همين دليل است كه سبب شده تا در 
زمان وجود اخبار خوب و مناسب، سكه ارزش گذاري 

قيمت ها در بازار سهام به روي منفي آن بيفتد. 
در حالي كه انتظار مي رود با روي كار آمدن جو بايدن، 
مهمان جديد كاخ سفيد فضا براي مصالحه در جهت 
بازگشتن اين كشور ناقض برجام به اين توافق تسهيل 
ش��ود. اين همان عاملي است كه مي تواند در ماه هاي 
و هفته هاي پيش رو ن��رخ برابري ارز در بازار داخلي را 
به نفع ريال تقويت كند و در نتيجه با كاهش ريسك 
تورم در ماه هاي آينده اس��تنباط بازار از P/ E فوروارد 
را در بازار س��رمايه كاهش دهد. از آنج��ا كه در زمان 

نبود ريسك هاي قابل توجه سيستماتيك نرخ بازده 
بازار به عنوان يك عامل مهم در تعيين ارزندگي يك 
سهم نزديك به محدوده نرخ بازده بدون ريسك يعني 
سود بانكي است؛ كاهش ريسك هاي سيستماتيك 
در ش��رايط فعلي ميانگين P/ E آينده نگر بازار را كه از 
نظر برخي تحليلگران در باالي ۱۲ واحد نيز ارزندگي 
دارد به سمت اين نرخ بازده يعني چيزي حدود ۵ واحد 

سوق خواهد داد.
 اين موضوع در حالي است كه انتظار مي رود در صورت 
رخ دادن اين وضعيت نرخ ارز به ارزش ذاتي خود يعني 
رقمي ميان ۱۸ تا ۲0 هزار تومان نزديك شود. تمامي 
اين موارد بدان معناست كه حدس و گمان ها در صورتي 
به وقوع مي پيوندد كه نخست نرخ ارز براي سال مالي 
۱400 رقمي حدود ۲0 هزار تومان باشد و دوم نسبت 
قيمت ب��ه P/ E FORWAR را نزديك به بازده مورد 
انتظار تحليل با اين نرخ ارز در محدوده نرخ بازده بدون 
ريسك باشد. اين عامل در زماني وقوع مي تواند كاهش 

قيمت مداوام قيمت را توجيه كند. 
اين نوع فرضيه ها در صورتي مطرح مي شودكه بازگشت 
ايران به شرايط قبل از تحريم ها امري دشوار محسوب 
مي شود و بازگشت دولت بايدن به برنامه جامع اقدام 
مشترك يا همان برجام را به اين سادگي ها نمي دانند. 
دقيقا نيز به همين دليل است كه ما در بازاري معامله 
مي كنيم كه در آن واحد دارايي كه از نظر بخش��ي از 
فع��االن بازار فراتر از ارزش تحليلي قلمداد مي ش��ود 
ممكن است به زعم عده اي ديگر ارزنده باشد. بررسي 
آمار و ارقام به ثبت رسيده در بازار سهام طي روزهاي 
گذش��ته حكايت از آن دارد اثر برجس��تگي كه طي 
روزه��اي قبل س��رمايه گذاران خرد را ب��راي فروش 
سهام خود مجاب كرده بود، طي روز گذشته حسابي 
از خجالت بازار درآمد و سبب ش��د در اين روز شاهد 
بيشترين خروج پول حقيقي در چند ماه اخير، از بازار 
سهام باشيم و از سوم شهريورماه تاكنون بي سابقه بوده 
است و در ضمن سومين خروج سنگين پول حقيقي 

در تاريخ بازار سهام نيز محسوب مي شود.

   تاثير افزايش بهاي نفت در بازارسهام
پيمان مولوي، تحليلگر بازار سرمايه در اين خصوص 
مي گويد: درخصوص ميزان اثرگذاري افزايش نرخ نفت 
در بازار سرمايه دو ديدگاه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

نخست ش��ركت هايي كه توليد كننده فرآورده هاي 
نفتي هستند. ديگري نيز شركت هايي كه در زنجيره 
ارزش قرار مي گيرند و مصرف كننده به شمار مي روند. 
ايران به سبب اينكه كشوري است با اقتصاد دستوري، 
زياد با قيمت هاي جهاني در برخي از حوزه ها همسو 
نيست. افزايش قيمت نفت براي بسياري از شركت ها 
در حوزه پتروشيمي، پااليش��ي و شركت هايي كه از 
امكانات صادرات برخوردارند نكته مثبتي است. افزايش 
قيمت، صورت هاي مالي، فروش عددي بيشتر به لحاظ 
حسابداري اعداد را با افزايش همراه مي كند. درنقطه 
مقابل در صورت س��ود و زيان و بهاي تمام شده پس 
از مدتي در برخي از ش��ركت هاي بورسي شاهد فشار 
خواهيم بود. به اين معني كه افزايش قيمت نفت تاثير 
منفي در يكسري از قيمت هاي جهاني دارد و در واقع 

آنها را با افزايش قيمت همراه مي كند.
بنابراين بس��ياري از ش��ركت هاي واردات محور كه 
بر اس��اس واردات ارزش افزوده ايجاد مي كنند تاثير 
آن را در زنجي��ره ارزش، نماي��ان خواهن��د كرد. در 
صورتي كه مجددا افزايش بهاي نفت را داشته باشيم 
سرمايه گذاري براي بسياري از شركت ها در بورس هاي 
بزرگ نيز مثبت خواهد شد. بنابراين در حوزه ها و صنايع 
مختلف ميزان اثرگذاري متفاوت است. افزايش قيمت 
نفت در برخي شركت ها در حوزه قيمت فروش اثرگذار 

است و حاشيه سود را با افزايش همراه مي كند. 
در برخي ديگر از شركت ها در بهاي تمام شده اثرگذار 
است و حاشيه سود را كاهش مي دهد نرخ هاي فعلي 
نفت در اقتصاد دولتي ايران تاثير مستقيمي ندارند اما 
براي شركت هايي مانند پتروشيمي ها، با افزايش قيمت 

محصوالت مواجه خواهيم شد. 
در صورتي كه نرخ ها افزايش��ي و در چنين ارقامي پايا 
باشند، ش��ركت هايي كه واردكننده هستند متضرر 
خواهند شد. با اين حال نفت 40 دالري بودجه ۱400 
نيز تاثير مستقيمي در بازار سرمايه ندارد چرا كه ميزان 
تحقق پذيري آن در هال��ه اي از ابهام قرار دارد. به طور 
كلي بودجه سال آتي تورم زا است. در صورتي كه ايران 
وارد مذاكرات نشود و پول هاي بلوكه شده را آزاد نكند، 
چشم انداز روش��ني وجود  ندارد و  حدود ۳۱00 هزار 
ميليارد تومان حداقل نقدينگي خواهد بود. اين رويداد 
يك شروع بزرگ براي تورم در تمام بازارها به خصوص 

بازار سرمايه محسوب مي شود.
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تامين مالي ۴۵۰ هزار ميليارد 
توماني از طريق بورس

حسن قاليباف اصل در ششمين همايش مالي اسالمي 
انجمن مالي اس��المي ايران گفت: عملك��رد ابزارهاي 
كاربردي در بازار س��رمايه بعد از استفاده نيز مجددا در 
كميته فقهي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به بحث 
گذاشته مي شود تا بازخوردها و نتايج آن در اجرا مورد 
ارزيابي قرار گيرد. وي در ادامه با اشاره به تحوالت اخير 
در بازار س��رمايه و اقبال عمومي به آن اظهار داش��ت: 
حاكميت مطلوب در بازار سرمايه، موضوعي است كه 
مجددا بايد به آن پرداخته شود و در واقع بدون وجود يك 
نظام حاكميتي مطلوب، نقش بازار سرمايه در تخصيص 
منابع آن طور كه بايد و شايد ديده نخواهد شد. قاليباف 
اصل سپس با تقسيم بندي موضوع حكمراني مطلوب در 
بازار سرمايه به چند مولفه اصلي گفت: حاكميت قانون 
در بازار سرمايه، حاكميت ش��ريعت در بازار سرمايه و 
حاكميت شركتي كه دستورالعمل آن در سال ۱۳9۷ در 
هيات مديره سازمان بورس به تصويب رسيد، مولفه هاي 
اصلي حاكميت مطلوب در بازار س��رمايه را تش��كيل 
مي دهند . رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنين 
وجود قوانين مادر در بازار سرمايه از جمله قانون تجارت، 
قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد را در شكل گيري و برقراري حاكميت مطلوب 
در بازار سرمايه، مهم ارزيابي كرد . وي افزود: قانوني كه 
در سال ۱۳۸4 تصويب و بر اساس آن نهاد »ناظر« از نهاد 
»اجرا« جدا شد و مبناي تشكيل 4 بورس يعني بورس 
تهران، بورس كاال، بورس انرژي، فرابورس ايران و ساير 
نهادهاي خود انتظام قرار گرفت، فعاليتي در راس��تاي 

حكمراني مطلوب در بازار سرمايه بوده است .
قاليباف اص��ل در ادامه با تش��ريح برخي فعاليت هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار سرمايه كشور 
از س��ال ۱۳۸4 با تصويب قانون جدي��د حركت رو به 
جلويي داشته اس��ت و اين حركت همچنان با حضور 
طيف وسيعي از مردم با دانش ها و سليقه هاي متفاوت 
و افزايش ابزارها و نهادهاي مالي تداوم داشته است . وي 
با بيان اينكه اندازه بازار سرمايه با ساليان گذشته قابل 
مقايسه نيست، اظهار داشت: هم اكنون پايه سهامداري 
در اين بازار به نحو چشم گيري افزايش پيدا كرده و باالي 
۵0 ميليون كد سهامداري داريم. قاليباف اصل همچنين 
حضور فعال در عرضه هاي اوليه را دليل ديگري بر اقبال 
از بازار سرمايه ذكر كرد و گفت: اوايل، كل تعدادي كه در 
عرضه هاي اوليه شركت مي كردند نهايتا ۵0 هزار نفر بود، 
در حالي كه اين رقم در حال حاضر به چندين ميليون نفر 
رسيده   و اخيرا دفعات معامالت به 4 ميليون رسيد كه 

آمار بسيار چشمگيري است .
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين به نقش 
فعال بازار س��رمايه در تجهيز مناب��ع بنگاه ها به ويژه 
بنگاه هاي توليدي اشاره كرد و افزود: سال گذشته، تامين 
مالي از طريق بازار سرمايه ۲۶0 هزار ميليارد تومان بود كه 
امسال تا االن اين رقم به 4۵0 هزار ميليارد تومان رسيده 
است . قاليباف اصل همچنين از انتش��ار اوراق توسط 
بعضي شركت ها خبر داد و گفت: امسال در هيات مديره 
سازمان بورس تصميم گرفته شد كه شركت هاي حائز 
شرايط بتوانند بدون ضامن بانكي در بازار سرمايه انتشار 
اوراق داشته باشند و يك شركت هم در اين خصور مجوز 
فعاليت گرفته است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ادامه به حضور پررنگ فضاي مجازي-به عنوان فرصت 
و تهديد در رويدادهاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اين 
فضا قابل كنترل نيست؛ لذا بايد هدفمند با آن برخورد 
كرد و از پتانسيل آن بهره گرفت . قاليباف اصل با تاكيد 
بر اينكه مسووليت نهايي سود و زيان در بازار سرمايه به 
عهده خود سهامدار است، افزود: سيگنال دهي، واژه اي 
اس��ت كه دايما در بازار سرمايه تكرار مي شود و عده اي 
متاسفانه همچنان با اتكا به اين سيگنال هاي نامعلوم 

اقدام به خريد و فروش مي كنند . 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران توصيه 
كرد قب��ل از ورود به اين بازار، خ��ود را مجهز به دانش 
كافي در اين خصوص كنند و جهت مشاوره نيز صرفا به 
محل هايي كه مجوز سازمان بورس را دارند مراجعه كنند 

تا دچار زيان نشوند.

 حاكميت مطلوب 
و تاثير آن در بازارهاي مالي

علي صالح آبادي، رييس انجمن مالي اسالمي اظهار 
داش��ت: برگزاري پنج دوره همايش علمي ساالنه با 
محوريت موضوعات روز مالي اسالمي از فعاليت هاي 
مهم و ارزشمند انجمن مالي بوده است. صالح آبادي 
به برگزاري ۳0 نشست تخصصي داخلي و بين المللي 
توسط انجمن مالي اسالمي اشاره كرد و گفت: محتواي 
اين نشست هاي تخصصي و همايش هاي برگزارشده 
در پايگاه اين انجمن در دسترس اساتيد و عالقه مندان 
قرار دارد؛ اين پايگاه به عنوان يك سايت مرجع علمي، 
مجموعه مطال��ب ارزنده و متنوع��ي در حوزه مالي 
اسالمي را در بر مي گيرد. وي انتشار فصلنامه تحقيقات 
مالي اسالمي را از ديگر دس��تاوردهاي انجمن مالي 
اس��المي عنوان كرد و گفت: اي��ن فصلنامه به همت 
انجمن مالي اسالمي، دانشگاه امام صادق و سازمان 
بورس منتشر مي شود و آماده انتشار آثار پژوهشگران 
و اساتيد حوزه مالي اسالمي است. رييس انجمن مالي 
اسالمي خاطرنشان كرد: اين انجمن موفق به كسب 
رتبه A بين انجمن هاي علم��ي از طرف وزارت علوم 
شده و توانس��ته جايگاه شايسته اي بين انجمن هاي 
علمي كشور كس��ب كند. علي صالح آبادي پذيرش 
۱۳4 دانشجو در دوره هاي آموزش DBA بازار سرمايه 
اسالمي را از ديگر افتخارات علمي انجمن مالي اسالمي 
دانست و گفت: تاكنون پنج دوره DBA بازار سرمايه 
دانشجو پذيرش كرده ايم كه اولين دوره آن همزمان 
با مجمع ساالنه انجمن فارغ التحصيل و موفق به اخذ 
گواهينامه هاي خود از سازمان بورس و انجمن مالي 
اسالمي ش��دند. رييس انجمن مالي اسالمي ضمن 
تشكر از همه اساتيد شركت كننده در همايش اظهار 
اميدواري كرد كه اين همايش بتواند نقش موثري در 

حوزه مالي اسالمي برجاي بگذارد.

 عرضه تمام زنجيره فوالد 
در بورس كاال

روح اهلل ايزدخواه درباره ساماندهي بازار فوالد گفت: 
كميسيون صنايع و معادن در طرح توليد و توسعه 
پايدار زنجيره فوالد، توليدكنندگان را ملزم كرده 
تا تمامي محص��والت زنجيره ف��والد را در بورس 
عرضه كنند كه اين روند موجب افزايش شفافيت 
و تنظيم گري بيش��تر در زنجيره مي شود. نماينده 
مردم تهران، شميرانات، ري، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس شوراي اسالمي افزود: در شرايط كنوني 
كه تنها بخش��ي از فوالد در بورس عرضه مي شود 
بازار دوگانه ايجاد شده و به نوسانات بازار دامن زده 
مي شود. وي با بيان اينكه براساس طرح كميسيون 
صنايع مجلس، صادرات فوالد منوط به مازاد عرضه 
بر تقاضا اس��ت، اضافه كرد: با عرضه تمام زنجيره 
فوالد در ب��ورس امضاهاي طاليي حذف ش��ده و 
قاعده اصولي بر بازار حاكم مي ش��ود. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با اشاره به حذف معافيت 
مالياتي از صادرات فوالد، ادامه داد: از آنجا كه فوالد 
بدون لحاظ مشوق نيز در بازار هدف متقاضي دارد، 
مي توان با حذف معافيت مالياتي از فرآيند صادرات، 

از خام فروشي جلوگيري كرد.

كنترل فساد و شفاف سازي شروط 
حكمراني مطلوب بازارسرمايه

حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مقدم، عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت چگونگي 
حكمراني در ب��ورس را مبتني بر رعايت ۷۵ نكته 
دانست و ادامه داد: با اتخاذ سياست هاي پيش بيني 
شده، صريح، شفاف در كنار پاسخگويي به مشاركت 
مردم، مي توان فس��اد در بازارهاي مالي را كنترل 
كرد. وي گفت: سياس��ت هاي اقص��ادي در بازار 
سرمايه بايد بلندمدت تدوين شود تا شركت هاي 
حاضر در بورس؛ براي رخدادهاي پيش رو، قدرت 
تصميم گيري داش��ته باش��ند. مصباحي مقدم با 
تاكيد بر اينك��ه برخي از ش��ركت ها بايد معادل 
۵ سال از س��رمايه گذاري آنها گذشته باشد تا به 
بازدهي برسند و وارد بازار سرمايه شوند، افزود: اگر 
سياست هاي بلندمدت در اختيار آنها نباشد، امكان 
تصميم گيري براي س��رمايه گذاري، از آنها سلب 
خواهد ش��د. رييس كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهاردار با تاكيد بر تدوين قوانين آش��كار، 
صري��ح، قابل فهم براي عموم س��هامداران، ادامه 
داد: شركت هاي سرمايه گذار مي توانند با تدوين 
قوانين شفاف و مطلوب و همچنين اطالع رساني 
صحي��ح نه تنها زمين��ه آگاه ش��دن مخاطبان از 
جزييات بلك��ه قدرت مقابله ب��ا چالش ها را براي 
آنها فراهم آورند. وي با اش��اره به ضرورت رعايت 
نكاتي ديگ��ر در تدوين قوانين حمكراني مطلوب 
در بازارهاي مالي، يادآور ش��د: سازمان اداري در 
يك حاكميت مطلوب بايد كارآمد، شفاف، عقالني 
و قانونمند باشد تا امكان هرگونه كاغذبازي و رانت 
از آن حذف ش��ود. مصباحي مقدم وسعت و عمق 
بازار سرمايه را از سال ۸4 تا به امروز نشات گرفته 
از تحرك دانست و گفت: بازنگري و روزآمد بودن 
قوانين باعث شده تا اين بازار حركتي پويا داشته 
باش��د و اين پويايي منجر شده تا هر ساله بيش از 
پيش با استقبال مردم روبه رو شويم. وي در ادامه 
با تاكيد بر نقش و حضور عموم مردم در بازارهاي 
مالي ادامه داد: مردم مي توانند با مطالبه گري هاي 
خود به شفافيت بورس كمك كنند. عضو تشخيص 
مصلحت نظام تصريح كرد: تقس��يم پول در بازه 
زماني كوتاه مدت براي عموم مردم جذاب بوده از 
اين روست كه بازار سرمايه و بورس در چند سال 
اخير مورد توجه عموم قرار گرفته و س��هم خود را 
در بازارهاي مالي افزايش داده است. وي گفت: از 
آنجا كه نيازمند به توسعه سرمايه گذاري و جهش 
در توليد هستيم بايد نسبت به افزايش سهم بازار 
س��رمايه در اقتصاد اقدام كنيم. مصباحي مقدم 
وجود ريسك را از مش��خصه هاي بازار سرمايه به 
خصوص به عنوان يك چالش و امتياز ارزيابي ذكر 
كرد و گفت: وجود ريسك همچنين منجر به ايجاد 
تنوع خواهد شد و با س��ليقه هاي گوناگون مردم 
همسويي پيدا مي كند و در قالب يك امتياز، انگيزه 
حضور در بازار را ايجاد مي كند. رييس كميته فقهي 
س��ازمان بورس و اوراق بهاردار با اشاره به حضور 
۱۵ ميليون س��هامدار در بازار سرمايه، افزود: اين 
تعداد به غير از س��هامداران عدالت هستند كه در 
مجموع حجم بسيار قابل توجهي بوده و نياز است 
تا امكان نظارت و بي��ان ديدگاه هاي مردم، بيش 
از قبل ايجاد ش��ود. مصباحي مقدم همچنين در 
ششمين همايش مالي و اسالمي بر ضرورت تبيين 
نقش ها براي حكمراني مطلوب در بازار س��رمايه 
تاكيد كرد و ادامه داد: پاسخگويي به مردم و اقناع 
مقابل فعاليت ها باي��د در اولويت قرار گيرد وي به 
برابري همگان مقابل قانون تاكيد كرد و گفت: در 
بازارهاي مالي هيچ شخصي نبايد وارد خط ويژه 
شود و همه نرخ ها و روندها بايد براي عموم به طور 
يكسان شفاف باشد اين عضو تشخيص مصلحت 
نظ��ام در ادامه مب��ارزه با فس��اد را از اولويت هاي 
مديران بازارهاي مالي دانست و افزود: از آنجا كه 
تعداد زيادي از مردم در اين بازارها حضور دارند، اگر 
بخشي از آن دچار فساد شود، يك انتقاد عمومي 
شكل مي گيرد و اعتماد مردم از بين مي رود بطوري 
كه در كوتاه مدت خروج س��رمايه را سبب خواهد 
ش��د. مصباحي مقدم در پايان به برخي اقدامات 
انجام شده توسط شوراي فقهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار اش��اره كرد و گفت: اين شورا در سال 
99 طرح هايي همچ��ون اوراق منفعت مبتني بر 
سهام، اوراق سلف مسكن، اوراق منفعت آزادراه ها  
مرابحه پيمانكاري را مورد بررسي و تصويب قرار 
داده تا تنوع بازار سرمايه و افزايش اعتماد و حضور 

بيش از پيش مردم را شاهد باشيم.

كاهش ريسك هاي سيستماتيك موجبات واكنش متناقض را پديد آورد

سومين خروج سنگين سهامداران از بورس

رونق بورس به واسطه فروش سهام بيشتر
محسن زنگنه، رييس كارگروه اصالح ساختار بودجه 
مجلس در نشست بررسي اليحه بودجه سال ۱400 
كه توسط مجمع عالي اقتصاد مقاومتي جبهه فرهنگي 
انقالب اسالمي برگزار شد گفت: بودجه ۱400 از دو 
جهت خاص است؛ اول از اين جهت كه سال آخر دولت 
دوازدهم است و ديگر به جهت تهديدات منطقه اي و 
بين المللي كه كشور با آنها مواجه است لذا حساسيت ها 
نسبت به بودجه امس��ال باالست. وي گفت: مجلس 
بايد اين نكت��ه را لحاظ كند كه در بررس��ي بودجه و 
اعداد و ارقام آن، فض��اي واقعي را مدنظر قرار بدهد و 
درگير حواشي سياسي نش��وند. نماينده دور يازدهم 
مجلس شوراي اسالمي گفت: منابع درآمدي دولت ها 
در كش��ور ما بيشتر از سه حوزه فروش نفت، ماليات و 
واگذاري دارايي ها و سرمايه هاي مالي است. ۲ ميليون 
و 4۳۵ هزار ميليارد تومان كل بودجه ۱400 اس��ت. 
9۳0 هزار ميليارد توم��ان آن بودجه عمومي و ۸4۱ 
هزار ميليارد توم��ان منابع عمومي اس��ت. اين عدد 
نسبت به سال گذش��ته 4۷ درصد رشد داشته است، 
يعني منابع عمومي دولت در بودجه س��ال گذش��ته 
۵۷۱ هزار ميليارد بود كه امس��ال ب��ه ۸4۱ ميليارد 
تومان افزايش يافته اس��ت، سوال اين است كه دولت 
سال گذشته در تحقق ۵۷۱ هزار ميليارد تومان ناتوان 
بود، مگر امس��ال مي تواند ۸4۱ ه��زار ميليارد تومان 
را از طريق منابع عموم��ي محقق كند؟ دولت چطور 
محاسبه مي كند كه اينگونه  مي  ش��ود؟ دولت گفته 
است روزانه »در س��ال ۱400، ۲ميليون و ۳00هزار 
بش��كه نفت مي فروش��م.«  اين عدد ضربدر ۳۶۵ روز 

سال با مبلغ هر بشكه 40 دالر مي شود ۳۳.۵ ميليارد 
دالر. ۲.9 ميليارد دالر هم صادرات گاز داريم كه اضافه 
مي كنم مي ش��ود، ۳۶.۵ميليارد دالر صادرات نفت و 
گاز. ۳۶.۵ ميلي��ارد دالر ضربدر ۱۱هزارو۵00 تومان 
كه به عنوان ميانگين قيم��ت دالر در بودجه ۱400 
پيش بيني كرده، مي ش��ود 4۲0 هزار ميليارد تومان. 
وي گف��ت: در اينجا مهم ت��ر از بودجه تبصره هاي آن 
است. دولت در تبصره ها پيش بيني كرده است كه اگر 
اين مبلغ از طريق فروش نفت حاصل نش��د ارز را باال 
و پايين مي كند، نش��د از صندق ملي برمي دارد، نشد 
اوراق چاپ مي كند، يعني دولت با اين چيزي كه تحت 
عنوان اليحه بودجه ۱400 نوشته به دنبال اين است 
كه چك سفيدامضا از مجلس بگيرد و ديگر كاري به 
كار مجلس نداشته باشد. از اين درآمد سهم دولت ۱99 
هزار ميليارد تومان و سهم شركت ملي نفت ۶0هزار و 
۸00 ميلي��ارد تومان كه طبق آنچه قانون پيش بيني 
كرده ۱4.۵ درصد كل فروش اس��ت و س��هم صندق 
توسعه ۱۶0 ميليارد تومان كه ۳۸ درصد است. زنگنه 
گفت: رسم است اگر دولتي بخواهد بيشتر از ۳۸ درصد 
حاصل از درآمد نفتي از صندوق توسعه ملي برداشت 
كند بايد از رهبري اجازه بگيرد. در سال هاي قبل آقاي 
الريجاني به رهبر انقالب نامه مي زدند و اين درخواست 
را داشتند، امسال آقاي روحاني اين نامه را نوشته است و 
رهبر انقالب جواب داده اند اما جواب ايشان در اين نامه 
نكات خيلي مهم��ي دارد. مقام معظم رهبري در اين 
نامه مي نويسند كه درخواست كاهش سهم صندوق 
توسعه ملي از منابع درآمدي نفت از ۳۸ درصد به ۲0 

درصد به استحضار رسيد، مشروط به رعايت نكات زير 
موافقت مي شود، )داخل پرانتز اين را هم اضافه كنم كه 
آنچه از اين نامه برمي آيد اين است كه رهبري براي سال 
آينده، سقف فروش نفت را روزانه يك ميليون بشكه در 
نظر گرفتند، نه ۲ ميليون و ۳00 هزار بشكه.(، شروط 

ايشان را ببينيد: 
۱. در صورت مازاد فروش بيش از يك ميليون بشكه، 
سهم صندوق از درآمد حاصله ۳۸ درصد باشد، يعني 
اگر بيشتر از يك ميليون بشكه در سال فروختيد، همان 
۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملي بدهيد، اگر كمتر 
بود، ۲0 درصد واريز ش��ود۲. اگر مازاد بر يك ميليون 
بشكه بود، تس��هيالتي كه از قبل از صندوق گرفتيد 
برگردد و پرداخت ش��ود ۳. كليه مصارف سال ۱۳99 
از صندوق توسعه ملي پرداخت ش��ود. 4. برداشت از 
صندوق توسعه ملي براي مصارف پيش بيني شده در 

بودجه ۱400 مجاز نمي باشد.
رييس كارگروه اصالح ساختار مجلس شوراي اسالمي 
گف��ت: تمام اين ش��روط من��وط به ف��روش بيش از 
يك ميليون بش��كه در س��ال بعد اس��ت، اين يعني 
فروش ۲ ميليون و ۳00 هزار بش��كه در س��ال از نگاه 
رهبر انقالب منتفي است. نكته اين است كه به اعتقاد 
من دولت مي تواند س��هم ۲00 هزار ميليارد تومان از 
فروش نفت را محقق كند، اما نه از طريق فروش روزانه 
۲ميليون و ۳00 هزار بشكه نفت با دالر ۱۱ هزار و ۵00 
تومان، بلكه با فروش همان يك ميليون بشكه نفت كه 
رهبري پيش بيني كردند، ام��ا با دالر ۱۷ هزار تومان! 
دالر ۱۷ هزار تومان همان ارز نيمايي اس��ت. مجلس 

براي جلوگيري از اين اتفاق حتمًا بايد بايستد و دالر را 
تك نرخي كند. اين را هم در نظر بگيريد كه در حوزه 
هزينه ها دست ما بسته اس��ت و هزينه ها را نمي توان 
كاهش داد و بايد به دنبال اين باشيم كه منابع دولت را 
اصالح كنيم تا اين منابع درآمدي هزينه ها را پوشش 
دهد. خوشبختانه مجلس هم در اين زمينه كارهاي 
خوبي را انجام داده اس��ت و به دنبال اصالح س��اختار 
بودجه با محوريت اقتصاد مقاومتي است. وي گفت: 
در مجلس، كميته اصالح ساختار بودجه شكل گرفته 
اس��ت. يك طرح ۱۳بندي ارايه داده ك��ه ۱۲ بند آن 
تصويب شده و تمام اين ايرادها قرار است در آن اصالح 
ش��ود از جمله اصالح رابطه مالي ش��ركت ملي نفت 
و دولت و ش��ركت هاي دولتي كه همه مباحث مالي 
غيرشفاف است . وي گفت: مجلس يازدهم به دنبال سه 
جراحي بزرگ در بودجه ۱400 است؛ يك؛ حذف ارز 
ترجيحي و تك نرخي كردن ارز. دو؛ افزايش واگذاري 
شركت هاي دولتي و اموال منقول و غيرمنقول دولت 
كه از نقاط قوت بودجه امسال است. مشكل اين است 
كه اين واگذاري ها كم اس��ت و بايد سهم بيشتري از 
شركت هاي دولتي فروخته ش��ود تا بورس هم رونق 
بگيرد و سه؛ كميس��يون اقتصاد در زمينه ماليات بر 
عايدي و... طرح خوبي در دس��ت دارد، ولي دولت هم 
مي تواند معافيت هاي مالياتي گذشته را كه بر اساس 
مصلحت هاي سياسي گذاشته از قبيل معافيت مالياتي 
پزش��كان، معافيت مالياتي بر خانه ها و ماشين هاي 
لوكس، معافيت مالياتي خانه هاي خالي و... را بردارد تا 

منابع درآمدي دولت اصالح شود.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي 
شوراي اسالمي شهر تهران گفته است: اقدام غيرقانوني 
لغو محدوديت ارتفاعي جماران با امضاي وزرا در حاشيه 
جلسه هيات دولت صورت گرفته و رانتي براي ساكنين 
سياس��ي جماران ايجاد مي كند. ساكنيني كه بعد از 
سال 80 و بعد از تصويب محدوديت ارتفاع با قيمت هاي 
ناچيز در اين محله خانه خريده اند و حاال جمعيتشان 

به 70 درصد رسيده است.
داستان جدال ميان نهاد رياست جمهوري و مديريت 
شهري در محله جماران از روزهاي آخر خردادماه سال 
جاري آغاز شد. آنجا كه طبقه سوم ساختمان در دست 
احداث اين نهاد به خواس��ت برخي از اعضاي شوراي 
شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه يك پايتخت 
تخريب شد.براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگي 
شناخته شده و س��اخت و ساز بيش از ۲ طبقه در اين 
منطقه ممنوع اس��ت. اين در حالي است كه از ۵ سال 
قبل در باغ عمارتي متعلق به نهاد رياست جمهوري در 
محله جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همين رو، 
گروهي از اهالي اين محله به دادستاني و شوراي شهر 

شكايت كرده اند.
پس از اين شكايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه 
سال جاري صورت گرفت، تعدادي از اعضاي شوراي 
ش��هر همراه محمد س��االري، رييس كميس��يون 
معماري و شهرسازي اين شورا از كارگاه ساختماني 
دولت در جم��اران بازديد كرد و با اصرار آنها، طبقه 
سوم از سوي شهرداري منطقه يك تخريب شد. اين 
پروژه حتي پيش از بروز اين مس��اله، مجوز ساخت 
نداشت، با اين وجود، ساعتي پس از بازديد اعضاي 
ش��وراي ش��هر، پروانه ساخت از س��وي شهرداري 
منطقه، صادر ش��د. اگرچه نهاد رياس��ت جمهوري، 
تملك اين س��اختمان براي شخص رييس جمهور و 
همچنين مسكوني بودن آن را تكذيب كرد، اما بر اساس 
اسناد موجود، كاربري ملك مسكوني است. مجموعه 
اين رويدادها س��بب شد تا دولت پيروز حناچي، دبير 
س��ابق شوراي عالي شهرس��ازي و معماري در دولت 
يازدهم و شهردار كنوني تهران را از شركت در جلسات 
هيات دولت منع كند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه 
قانوني محدوديت ارتفاع در محله تاريخي جماران را 
در شوراي عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به نتيجه 
نرس��يد. جلس��ه اين ش��ورا 13 مرداد 99 به رياست 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي و با حضور لعيا 
جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور، پيروز حناچي، 
شهردار و محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران 
با هدف بررسي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران 
برگزار ش��د. ام��ا آنگونه كه محمد س��االري، رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
كه از حضور در اين نشست منع شده بود، به »تعادل« 
گفت، »با موضع گيرهاي بسيار منطقي، كارشناسي 
و هوش��مندانه اي كه جناب آقاي هاش��مي، رييس 
شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از محله 
قديمي جماران داشته اند و مجموعه نقطه نظراتي كه 
شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر سازي 
داشته اند، آن تصميم شتاب زده اي كه قرار بود بر اساس 
آن محدوديت ارتفاعي محله جماران برداشته شود، 
خوشبختانه به نتيجه نرس��يد و مقرر شد كه در يك 
فرايند كارشناسي و مبتني بر مشاركت مديريت شهري 
همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و هويتي و ساير جهات 
اين تصميم گيري مدنظر قرار گيرد و سپس گزارش 

كارشناسي به شوراي عالي شهرسازي ارايه شود.« 

    دور جديد تقابل دولت و شهرداري
به گزارش »تعادل«، گزارش كارشناسي نيز نظر دولت 
را تامين نكرد و به همين دليل، دولت مسيرهاي ديگري 
را در پيش گرفت كه ناموفق بودند. اما در آخرين تالش، 
اخذ امضا از وزيران در حاشيه هيات دولت در دستور كار 
بوده است كه به نتيجه دلخواه نهاد رياست جمهوري 
منجر شده است. روز دوشنبه هفته جاري نيز پنج عضو 
شوراي شهر تهران در تذكري به نهاد رياست جمهوري 
خواستار عمل به تعهدات قانوني خود در قبال مديريت 
شهري شده بودند و نسبت به تالش آن نهاد براي لغو 
محدوديت ارتفاعي ساخت و ساز در محله جماران انتقاد 
كرده بودند. آنها همچنين در نامه خود به رويكرد دوگانه 
دولت در عدم واكنش به درخواست شهروندان در رفع 
محدوديت ارتف��اع در برخي از مناطق ديگر پايتخت 
همچون كن، فرحزاد، مسگرآباد و ... اشاره كرده بودند.

روز سه ش��نبه هفته جاري نيز شوراي شهر تهران در 
واكنش به ابالغ مصوبه غيرقانوني و آمرانه شوراي عالي 
شهرس��ازي و معماري براي لغو محدوديت ارتفاعي 
محله جماران، طرح »الزام شهرداري تهران به جبران 
عدم النفع مالكان قديمي محدوده طرح و حفظ بافت 
ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله جماران« را به 

هيات رييسه شوراي شهر ارايه داد. 
همچنين 9 عضو شوراي شهر تهران در نامه اي به رييس 
شورا با انتقاد از مصوبه شوراي عالي شهرسازي درباره 
حذف محدوديت هاي ارتفاعي ساخت و سازدر محله 

جماران خواستار لغو و عدم اجراي اين مصوبه شدند.

     ناسازگاري با نگاه كارشناسي
محمد س��االري رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري ش��وراي شهر اس��المي تهران در گفت وگو 
با مهر در واكنش به ابالغ مصوبه غيرقانوني ش��وراي 
عالي شهرس��ازي و معماري مبني بر لغو محدوديت 
ارتفاعي محله جماران گفت: اين رويكرد شوراي عالي 
شهرس��ازي و وزير راه تح��ت تأثير فش��ارهاي نهاد 
رياست جمهوري اتخاذ شده و با هيچ اصول، چارچوب 
و نگاه كارشناسي سازگار نيست.وي با اشاره به اينكه 

شوراي عالي شهرسازي يك نهاد و شوراي فرادستي 
است كه فرآيند تصميم گيري در آن عمدتًا تحت تأثير 
رويكردهاي كارشناسي است و غلبه نگاه سياسي بر 
آن طي سال هاي فعاليتش بسيار كمرنگ بوده است، 
افزود: تصميم گيري در اين شورا طي دهه هاي گذشته 
به شكلي اس��ت كه مبتني بر تصميم سازي از سوي 

كميته هاي فني و ذيل آن بوده است.

   ماجراي دستمال و قيصريه 
او با بيان اينكه مس��ائل تصميم گيري ش��ده مربوط 
به توس��عه ش��هري و پرونده هاي حوزه شهرس��ازي 
و معم��اري عمومًا و تمامًا با نظرخواهي و مش��اركت 
مديريت هاي شهري كش��ور پيش مي رود، گفت: اما 
در مساله جماران اين رويه وجود نداشت. بعد از اينكه 
در شوراي شهر متوجه تخلف صورت گرفته در ملك 
جماران شديم كه نهاد رياست جمهوري بدون پروانه 
اقدام به اضافه كردن طبقه و س��اخت و ساز غيرمجاز 
كرده بود، ما شهرداري منطقه را مجاب به اقدام در اين 
خصوص كرديم و به صورت غير قابل باوري ديدم كه 
نهاد رياست جمهوري براي يك دستمال قيصريه اي 
را به آتش كشيد.ساالري با بيان اينكه در جريان اين 
تخلف آشكار نهاد رياست جمهوري، ما از شهردار تهران 
خواستيم كه در برابر پافشاري اين نهاد، رعايت اصول 
شهرسازي و معماري را زيرپا نگذارد و در صيانت از طرح 
تفصيلي مقاومت كند، گفت: به همين دليل ديدم كه 
دولت با يك رويكرد تحكمي از باال به پايين فشار آوردند 
به تك تك اعضاي شوراي عالي شهرسازي خواست كه 

نسبت به بازنگري در رأي خود اقدام كنند.

     نهاد رياست جمهوري پشت مردم پنهان شد
وي با اشاره به اينكه نهاد رياست جمهوري در اين ماجرا 
پشت مردم پنهان شده است و پاي شورايان محله را 
وسط كشيد، يادآور شد: آنها براي رسيدن به هدفشان 
امضا جمع كردند و بعداً مشخص شد كه از ميان اين 
امضاها، چند صد امضاي مربوط به افراد محله جماران 
نبوده و هدف غايي اين بود كه با پوسته خواست مردمي 

اين مشكل را حل كنند، و با هم زدن طرح تفصيلي به 
افزايش ارتفاع اقدام كنند.رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي ش��هر تهران ادامه داد: با وجود اين 
تالش ها اين موضوع به كميته هاي فني شوراي عالي 
شهرس��ازي واگذار ش��ده و در همه جلسات، اعضاي 
كميته هاي فني با اين درخواس��ت مخالفت كردند و 
وقتي ديدند به اين طرح به نتيجه نمي رسند، مساله 
را در صحن ش��وراي عالي مطرح كردند و باز هم با آن 
مخالفت مواجه شدند.وي با اشاره به دستگردان كردن 
صورتجلسه فوق در ميان معاونين وزرا و امتناع برخي 
از معاونين از امضاي اين صورتجلسه گفت: به همين 
دليل در حاشيه هيات دولت از شخص وزرا امضا جمع 
كردند، در حالي كه روال نبوده است.او با اشاره به اينكه 
وزارت راه و شهرس��ازي مش��اوري را براي اين طرح 
بازنگري اين طرح غيرقانوني انتخاب كرده است، ابراز 
داشت: علي رغم اينكه نگاه هاي كيفي هم در اين طرح 
وجود دارد اما عم��اًل محدوديت ارتفاعي در محدوده 
1۴7 پالك را از بين مي ب��رد. اين طرح در واقع حقي 
را در محدوده ش��مالي و غربي براي برخي از ساكنين 
1۴7 پالك به وجود آورده و به بقيه مالكين محدوده 

ظلم شده است.

   تغيير بافت جمعيتي جماران
وي با اش��اره ب��ه اينكه بر اس��اس برآوردهاي صورت 
گرفته بي��ش از 70 تا 80 درص��د مالك اين پالك ها 
بعد از محدوديت ارتفاع در س��ال 80 با قيمت پايين 
اين امالك را خريده اند و به اين ترتيب رانت مضاعفي 
دريافت مي كنند، گفت: جالب اينجاس��ت كه حدود 
30درصد ساكنان اين منطقه قديمي هستند و مابقي 
امالك مربوط به افراد با س��ابقه سياسي است.رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با 
تاكيد بر اينكه اين مساله نوعي ايجاد رانت و برخالف 
عدالت اجتماعي و حقوق ش��هر اس��ت، ابراز داشت: 
اختالف قابل توجهي در اين ط��رح وجود دارد كه در 
تذكر ش��وراي شهر كه به امضاي 9 نفر از اعضا رسيده 

بود به آن اشاره شده است.
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2 عامل جديد آلودگي هوا
 در سال 99

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران با 
اش��اره به داليل آلودگي هواي تهران گفت: كد تخلف 
معاينه فني به همه دوربين هاي مبادي ورودي و خروجي 
شهر تهران اختصاص نيافته است و رفع اين مشكل براي 

مقابله با آلودگي حائز اهميت است.
حس��ين مق��دم مديرعامل س��تاد معاين��ه فني 
خودروهاي ش��هر ته��ران در گفت وگو ب��ا فارس، 
درباره راهكارهاي مقابله ب��ا آلودگي هوا در تهران 
اظهار داشت: امسال به دليل شرايط كرونا استفاده 
از خودروهاي تك سرنش��ين افزايش يافته اس��ت 
همچنين ميزان استفاده از تاكسي هاي اينترنتي 
كه آمار آنها حدود 300 تا ۴00 هزار مورد در تهران 
است نيز بيشتر شده است. وي با اشاره به اينكه معضل 
آلودگي هوا مساله چندبعدي است و عوامل مختلف در 
بروز آن دخالت دارد گفت: شرايط جوي، وزش باد و باران، 
كارخانه هاي آالينده، خودروها و موتورس��يكلت هاي 
دودزا از جمله عوامل ايجاد كننده آلودگي در هواي تهران 
است.مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
با اشاره به اينكه به دليل شرايط كرونا ميزان استفاده از 
اتوبوس و مترو و به طور كلي حمل و نقل عمومي كاهش 
پيدا كرده و كرونا بسياري را ملزم به استفاده از خودروهاي 
شخصي كرده است، گفت: راهكارهايي جهت مقابله با 
آلودگي هوا مي تواند اجرايي شود و پيشنهاداتي در اين 
زمينه در نظر گرفته شده كه به طور مثال الزامي شدن 
معاينه فني برتر جهت ت��ردد در طرح كاهش از جمله 
مواردي است كه بايد اجرايي شود.مقدم گفت: قانوني 
شدن الزام دار بودن معاينه فني برتر جهت تردد در طرح 
كاهش آلودگي هوا در صورتي كه توسط شوراي عالي 
ترافيك تصويب شود اجرا خواهد شد. وي بيان داشت: 
همچنين تكمي��ل اجراي فاز ي��ك و دو طرح كاهش 
آلودگي هوا و تصويب ايين نامه ذيل ماده 8 قانون هواي 
پاك براي مشخص شدن سن فرسودگي وسايل نقليه 
در اين راستا بسيار حائز اهميت است و در صورتي كه 
سن فرسودگي نيز مشخص شود فاز سوم طرح كاهش 

آلودگي هوا نيز قابليت اجرايي خواهد داشت.

انتصابات جديد
در شهرداري پايتخت

عضو هيات رييس��ه شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
انتصابات جديد در ش��هرداري هاي مناطق تهران 
گفت:  حناچي براساس ضرورت و جهت تسريع در 
انجام و پايان پروژه ها دست به انتصابات جديد زده 
است.زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر 
ته��ران در گفت وگو با فارس، درب��اره انتصابات روز 
گذشته حناچي در شهرداري هاي مناطق و انتقادات 
وارد شده به اين موضوع اظهار داشت: بحث انتصابات 
در حوزه مديريت اجرايي اس��ت و ش��هردار تهران 
طبق صالحديد انتصابات را انجام مي دهد.وي افزود: 
هميشه برخي از افراد در شورا موافق و برخي مخالف 
انتصابات جديد در حوزه مديريت شهري هستند و 
به طور كلي شهردار تهران در مورد انتصابات ديدگاه 
اعضاي شوراي شهر را س��وال مي كند ولي تصميم 
نهايي توسط شخص ش��هردار انجام مي گيرد.عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه به نظرم 
تغيير در ماه هاي آخر دوره مديريت شهري چندان 
مناسب نيس��ت مگر به ضرورت باشد، گفت:  حتما 
حناچي هم ضرورت را در اين زمينه احساس كرده 
و براي اينكه موتور قوي تري ب��راي انجام پروژه ها و 
يا پايان پروژه ها ايجاد ش��ود، دست به اين انتصابات 
زده است. نژادبهرام گفت:  دخالت در امر اجرا توسط 
شوراي شهر خالف قانون است و بحث انتصابات در 
شهرداري بر عهده شهردار است.بر اساس اين گزارش، 
روز سه شنبه هفته جاري تغييراتي در شهرداري هاي 
مناطق 13، ۲۲ و 19 ايجاد ش��ده و ش��هرداران اين 
مناطق جابه جا شده اند و ش��نيده ها نيز حكايت از 

تغييرات بيشتري در ميان شهرداران مناطق دارد.

سهم  ۴۵ درصدي موتورسيكلت ها 
از تصادفات تهران

مديركل آموزش شهروندي ش��هرداري تهران از 
آغاز فاز دوم كمپين »موتورسوار خوب« به همت 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و با 
همكاري نهادها و ارگان هاي مرتبط خبر داد و گفت: 
اين كمپين با محوريت عدم تردد موتورسيكلت ها 
در خط ويژه، تونل و پياده راه، استفاده از كاله ايمني 
و رعايت س��رعت مطمئن در شهر تهران آغاز شده 
اس��ت.به گزارش ايلنا، مجتبي دانشور اظهار كرد: 
براس��اس آمار پليس راهور در ح��ال حاضر بيش 
از 11 ميليون موتورس��يكلت پالك شده دركشور 
وجود دارد كه بالغ بر 3۵ درصد كل وس��ايل نقليه 
ش��ماره گذاري ش��ده را به خود اختص��اص داده 
اس��ت.وي افزود: تا س��ال 9۶، بالغ ب��ر ۲ ميليون 
موتورس��يكلت تنها در ش��هر تهران پالك گذاري 
ش��ده اس��ت كه حدود 9۶ درص��د آن موتورهاي 
كاربراتوري هستند و طبيعتا ميزان آاليندگي آن، 
نس��بت به ساير انواع موتورس��يكلت )انژكتوري و 
برقي( بسيار باالتر است.به گفته او، عالوه برنقش و 
سهم بسيار باال )حدود 30درصد( موتورسيكلت ها 
در آلودگي هوا، يكي ديگر از چالش هاي مبتالبه اين 
وسيله، قانون گريزي است؛ به طوري كه آمارها نشان 
مي دهد سهم موتورس��يكلت ها از تصادفات شهر 
تهران به ۴۵درصد مي رس��د. وي با تاكيد بر اينكه 
مهم ترين عامل قانون گريزي موتورسيكلت ها، عدم 
هويت بخشي به آنان است، عنوان كرد: در راستاي 
ارتقاي فرهنگ موتورسواري و هويت بخشي مثبت 
به موتورسواران، فاز اول »كمپين موتورسوارخوب« 
از دي ماه سال گذشته و در راستاي ماموريت ذاتي 
معاونت اجتماع��ي و فرهنگي ش��هرداري تهران 
به منظور اقدامات ترويجي و آموزش��ي برگزار شد 
كه در ادامه فاز دوم اين كمپين نيز آغاز شده است.

ورود سامانه بارشي جديد
به كشور در روز جمعه

كارشناس سازمان هواشناسي گفت: عالوه بر سامانه 
بارشي كه سه شنبه از غرب وارد كشور شد، سامانه 
بارشي جديدي روز جمعه وارد كشور مي شود كه 
بارندگي در نيمه غربي كش��ور را تقويت مي كند. 
فريبا گ��ودرزي در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت 
جوي حال حاضر كش��ور افزود: از اوايل روز جمعه 
نيز با ورود سامانه بارشي از شمال غرب و شمال به 
كش��ور، بارش ها اين مناطق را فرا مي گيرد و غرب 

ايران مجدد باراني مي شود.

كاهش خريد خانه در تركيه
از سوي ايراني ها 

ميزان خريد خانه در تركيه از سوي اتباع ايراني در 
ماه نوامبر نسبت به ماه سپتامبر ۴8 واحد كاهش 
يافت.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آناتولي 
تركيه، به دنبال شيوع كرونا در تركيه، تمايل اتباع 
خارجي براي خريد خانه در تركيه كاهش داش��ته 
اس��ت؛ به گونه اي ك��ه طبق اعالم مرك��ز آمار اين 
كشور، در 1۲ ماه منتهي به نوامبر، ميزان خريد خانه 
توسط اتباع خارجي با هدف اخذ اقامت و شهروندي 
تركيه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.۵ درصد 
كاهش داشته و به ۵۶۴۲ واحد رسيده است. شيوع 
كرونا و كاهش ارزش پول ملي از جمله داليل اصلي 
كاهش خريد خانه توسط خارجي ها در تركيه بوده 
است. استانبول محبوب ترين شهر براي خريد خانه 
توس��ط اتباع خارجي بوده و طي اين مدت ۲۴۴3 
مورد از كل معامالت مسكن صورت گرفته توسط 
اتباع خارجي مربوط به اين شهر بوده است. پس از 
استانبول نيز شهرهاي آنتاليا با 893 مورد و آنكارا 
با ۲97 مورد، محبوب ترين شهرها براي خريد خانه 
در تركيه توسط اتباع خارجي بوده اند. به گفته مركز 
آمار تركيه، طي اين مدت اتباع ايراني با خريد 87۶ 
واح��د خانه، دومين گروه ب��زرگ خريدار خارجي 
مسكن تركيه بوده اند و عراقي ها با خريد 87۶ خانه 
در صدر اين ماه قرارگرفته اند. ش��هروندان روسي 
با خريد ۴3۴ خانه در تركيه س��ومين گروه بزرگ 
خارجي خريدار مسكن بوده اند. در مجموع 1۲ ماه 
منتهي به سپتامبر امس��ال 11۲ هزار و ۴83 مورد 
فروش ملك در تركيه به ثبت رسيده است كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود 18.8 درصد كاهش 
پيدا كرده است. 10۶ هزار و 717 خانه از خانه هاي 
فوق نوساز بوده اند. استانبول محبوب ترين شهر براي 
خريد خانه در تركيه بوده و طي اين مدت ۲1 هزار 
و 1۵8 مورد از كل معامالت مسكن صورت گرفته 
مربوط به اين شهر بوده است.طبق قوانين جديد، 
اتباع خارجي با خري��د خانه اي به ارزش ۲۵0 هزار 
دالر و باالتر مي توانند شهروندي و تابعيت تركيه را 
به دست آورند. از زمان تصويب اين قانون، خريد خانه 

توسط خارجي ها رونق زيادي گرفته است.

كاهش ۳۰  درصدي سفرها
در محدوديت هاي كرونايي

وزير راه و شهرسازي در روز حمل و نقل درباره كاهش 
30 درصدي ترددهاي بين شهري در محدوديت هاي 
كرونايي اخير، ادامه داش��تن محدوديت ها در صورت 
تصويب در س��تاد ملي مقابله با كرونا و افتتاح فاز دوم 
آزادراه تهران-ش��مال تا قبل از پايان دولت دوازدهم 
صحبت كرد.محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در 
گفت وگو با ايسنا درباره تاثير محدوديت هاي اخير اعالم 
شده از سوي ستاد مقابله با كرونا بر حوزه حمل و نقل 
اينگونه توضيح داد: مسلما اعمال محدوديت هاي تردد 
در هفته هاي گذشته و حتي قبل از آن روي سفرهاي 
برون ش��هري مردم با وسايل نقليه عمومي و شخصي 
اثرگذار بوده اس��ت.وي افزود: آمارهاي ثبتي ما نشان 
مي دهد كه سفر مردم با وسايل حمل و نقل عمومي روند 
كاهشي خودش را داشته و ادامه دارد و مسافرين قطار، 
هواپيما و اتوبوس با نسبت مشخصي در اين بازه زماني 
كاهش پيدا كرده اند. همچنين تردد در جاده ها نسبت 
به سال گذشته در اين ايام 30 درصد كاهش پيدا كرده 
است.وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در واقع اگر در سال 
گذشته و شرايط عادي 330 تردد وسايل نقليه در هر 
ساعت در جاده هاي كشور انجام مي شد، در حال حاضر 

اين عدد به حدود ۲۲0 تا ۲30 دستگاه رسيده است.

ثبت نام مجدد
از حذفي هاي مسكن ملي

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: كساني كه به دليل 
عدم واريز وجه از طرح اقدام ملي حذف ش��ده اند با 
توجه به سبز بودن فرم »ج« آنها مي توانند در مرحله 
دوم مجددا نام نويسي كنند.محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حدود ۴۶0 هزار نفر از 
متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن تاييد شده بودند كه 
تا روز 30 آذرماه بايد تعيين تكليف شوند. ما به لحاظ 
اينكه نهايت تعامل و فرصت را داشته باشيم چند دوره 
فرآيند بارگذاري مدارك و افتتاح حساب را تمديد 
كرديم.وي افزود: كساني كه به آنها پيامك ارسال شده 
اگر تا 30 آبان نسبت به افتتاح حساب و واريز حدود 
۴0 ميليون تومان اقدام نكرده باشند حذف شده اند. 
اما افرادي در اين بين بودند كه عنوان كردند پيامكي 
به آنها ارس��ال نش��ده و در فرآيند نام نويسي دچار 
مشكل شدند كه تا 30 آذر به آنها مهلت داده ايم. بعد 
از اين تاريخ بايد ببينيم چند نفر از افرادي كه ثبت نام 
كرده اند متقاضي واقعي هستند و بر اساس ظرفيت 
خالي، ثبت نام دور دوم را آغاز كنيم.معاون وزير راه 
و شهرسازي گفت: كساني كه حذف مي شوند منعي 
براي ثبت نام مجدد ندارند؛ زيرا امتيازي اس��تفاده 
نكرده اند و فرم »ج« آنها سبز است كه همانند ديگر 

متقاضيان مي توانند نام نويسي كنند.

ساالري: نهاد رياست جمهوري براي يك دستمال قيصريه  را به آتش كشيد

تاييد قانون ماليات برخانه هاي خالي در شوراي نگهبان

رانت سازي براي سياسيون محله جماران

گروه راه و شهرسازي|
سرانجام پس از گذشت 133 روز از مصوبه مجلس و 
دوبار رفع ايراد، با تاييد شوراي نگهبان، مصوبه مجلس 

يازدهم درباره خانه هاي خالي به قانون تبديل شد.
ديروز ۲۶ آذر، ش��وراي نگهبان مصوبه اصالح قانون 
ماليات ب��ر خانه هاي خال��ي )ماده ۵۴ مك��رر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم( را كه 1۵ مرداد ماه امسال در 
مجلس تصويب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، 
تأييد و ب��راي ابالغ به دولت، به مجلس ارس��ال كرد.

اين در حالي اس��ت كه در قانون بودجه امسال )99( و 
همچنين در اليحه بودجه سال آتي )1۴00( ماليات بر 
خانه هاي خالي ذكر شده است.به گفته قانون گذاران، 
اين ابزار و پايه مالياتي مهم، مي تواند در صورت اجراي 
صحيح، به بهبود بازار مسكن و افزايش عرضه واحدهاي 
مسكوني خالي از سكنه و احتكار شده منجر و اجاره بها 
و همچنين قيمت مس��كن را كنترل يا حتي كاهش 
دهد.به گزارش مهر، اگرچه كارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند، بازار مسكن بايد چه در بخش توليد و ساخت 
و س��از و چه در بخش خريد و فروش، كاماًل در دست 
بخش خصوصي باقي بماند و دولت ها دخالتي در اين 
بازار نداشته باش��ند، اما بخش مهمي از كارشناسان 
ه��م معتقدند دولت ها در سراس��ر دنيا بدون دخالت 
در حوزه هاي مذكور، با اس��تفاده از دو بازوي نظارتي 
»ماليات بر عايدي س��رمايه« و »ماليات بر خانه هاي 
خالي«، در بازار مسكن مداخله غير مستقيم دارند.بر 
اس��اس اين گزارش، قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
در خرداد 9۴ ذيل م��اده مكرر ۵۴ قانون ماليات هاي 
مستقيم در اواخر مجلس نهم تصويب و در آذر ماه همان 
سال از سوي معاون اول رييس جمهور به وزارت راه و 
شهرسازي ابالغ شد؛ اما به دليل نبود زير ساخت الزم 
براي شناسايي خانه هاي خالي )سامانه اسكان و امالك 

كشور( اين قانون عملياتي نشد. در فصل آخر سال 99 و 
فصل اول سال جاري، وزارت راه و شهرسازي اقداماتي 
را براي راه اندازي اين سامانه انجام داد كه البته به طور 

100 درصد به نتيجه نرسيده است. 
با اين حال، با آغاز به كار نمايندگان مجلس يازدهم در 
خردادماه سال جاري، كميسيون عمران مجلس تالش 
كرد تا معيارهاي ماليات ستاني در قانون يادشده را بار 
ديگر نيز تغيير دهد.محمود محمودزاده معاون مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، در نشست خبري 
۲۲ آذر ماه امسال اعالم كرد در سامانه امالك و اسكان 
تا كنون ب��راي 13 ميليون و ۴00 ه��زار واحد خالي، 
شناسنامه ايجاد كرده ايم كه حدود ۵0 درصد امالك 
كشور است.رقمي كه عينًا در هفته نخست مهر ماه نيز 
اعالم ش��ده بود و نشان مي دهد معاونت مسكن از آن 
زمان تا كنون، نتوانس��ته سامانه امالك و اسكان را به 
روز رساني كند. اخيراً نيز وزير راه و شهرسازي و معاون 
مسكن و ساختمان وي از شناسايي و اعالم 109 هزار 
واحد مسكوني خالي از سكنه به سازمان امور مالياتي 

خبر داده اند.

    چرا قانون قبلي موفق نشد؟
عالوه بر آنكه بخش مهمي از دارندگان بيش از يك واحد 
مسكوني كه بر اساس قانون مذكور، مشمول ماليات 
مي شوند، از بارگذاري اطالعات خود در سامانه اسكان 
سر باز مي زنند و عماًل مشمول فرار مالياتي مي شوند، 
بخشي از دستگاه هاي دارنده اطالعات ملكي اشخاص 
حقيقي و حقوقي خصوصًا سازمان ثبت اسناد و امالك 
نيز از ارايه اطالعات ملكي خود به اين سامانه خودداري 
مي كنند.براي اشخاص حقيقي كه اطالعات ملكي را 
در سامانه بارگذاري نمي كنند، مراجع قضايي مي توانند 
از قوانين رسيدگي به اتهامات مودياني كه فرار مالياتي 

دارند، اس��تفاده كنند؛ اما در خصوص دس��تگاه هاي 
اجرايي ك��ه از ارايه اطالعات ملكي خود به س��امانه 
اسكان طفره مي روند، قانون قبلي ماليات بر خانه هاي 
خالي مصوب خرداد 9۴، سكوت اختيار كرده بود كه 
در قانون جديد و اصالحيه آن، همه دستگاه ها ملزم به 
ارايه اطالعات ملكي خود به سامانه اسكان شده اند؛ در 
غير اين صورت، موارد برخورد و توبيخي با دستگاه هاي 

متخلف، در قانون ذكر شده است.

   نمونه موفق اجراي قانون ماليات 
عدم توفيق اجراي قانون مالي��ات بر خانه هاي خالي 
در حالي است كه در بس��ياري از كشورها، دولت ها با 
اجراي اين قانون توانسته اند، بخش مهمي از واحدهاي 
مسكوني خالي را روانه بازار كرده است؛ به عنوان مثال 
گفته مي شود دولت محلي ونكوور روي خانه هاي خالي 
از سال ۲017، ماليات 1.۲۵ درصدي گذاشته و از آن 
زمان تا كنون، 30 هزار خانه خالي وارد بازار ش��ده اند 
كه 11 هزار واحد آن، به بخش اجاره راه يافته اند؛ اين 
تصميم مقامات بزرگ ترين شهر كانادا، عالوه بر آنكه 
باعث پايين آمدن اجاره بها شده، 19 درصد قراردادهاي 
اجاره مسكن بلندمدت را هم افزايش داده است؛ ضمن 
اينكه قرار اس��ت شهرداري پايتخت س��ابق كانادا، تا 
تابستان ۲0۲1، اين ماليات را تا 3 درصد افزايش دهد.

ه��ر چند ك��ه در زم��ان وزارت عب��اس آخوندي در 
راه و شهرس��ازي، معاونت مسكن و س��اختمان اين 
وزارتخانه اليحه اي به دولت پيشنهاد داد كه بر اساس 
آن، اجراي قانون ماليات ب��ر خانه هاي خالي از دولت 
مركزي )س��ازمان امور مالياتي( به دولت هاي محلي 
و ش��هرداري ها واگذار شده و براي آنكه شهرداري ها، 
انگيزه الزم در اجراي آن را داش��ته باش��ند، بخشي از 
درآمد حاصله به اين نهادهاي عمومي داده ش��ود كه 

اين پيشنهاد اگرچه به دليل داشتن ديتابيس مناسب 
در شهرداري ها از تعداد پروانه هاي ساختماني و پايان 
كارهاي صادره در هر سال، قابليت اجرا داشت، اما در 
كميسيون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.از همين 
رو، مجلس يازدهم در بدو كار، طرح اصالح قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي را كليد زد و بخش مهمي از نواقصي 
كه در قانون موجود بود، پس از اصالح در كميسيون 
اقتصادي مجلس و تصويب در صحن علني، براي تأييد 
به شوراي نگهبان رفت؛ اما با مخالفت اين شورا، مصوبه 
مجدداً به مجلس بازگشت.8 آذرماه، مجلس بار ديگر 
اصالحاِت مِد نظر شوراي نگهبان را رفع و آن براي تأييد، 
به ش��ورا ارسال كرد و نهايتًا اين مصوبه ۲۶ آذر پس از 
133 روز از سوي شوراي نگهبان تأييد شد؛ پيش بيني 
مي ش��ود ظرف هفته آينده، قانون مذكور به دولت و 
سپس از سوي رييس جمهور به وزراي راه و شهرسازي 
و اقتصاد براي اجرا ابالغ شود.محمودزاده معاون مسكن 
وزارت راه و شهرس��ازي پيشتر به گفته بود كه دولت 
)وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي( تا زمان 
ابالغ قانون نهايي و اصالح ش��ده مجلس به دولت، از 
قانون موجود استفاده مي كنند؛ قانوني كه دست دولت 
را در اجراي دقيق پايه مالياتي خانه هاي خالي بسته بود؛ 
اما در حال حاضر كارشناسان معتقدند با ابالغ اصالحيه 
اين قانون، بخش مهمي از بهانه هاي دولتي ها در كندي 
اجراي قانون مذك��ور، حذف مي شود.خاطرنش��ان 
مي شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازي صرفًا 

وظيفه تهيه سامانه امالك و اسكان را دارد. 
اما در اصالحيه جديد مجلس اين وظايف افزايش يافته 
و وزارت راه و شهرس��ازي عالوه بر مس��ووليت به روز 
رساني سامانه اسكان، مسووليت تعيين قيمت امالك 
بارگذاري ش��ده در آن و اعالم نرخ آن به سازمان امور 

مالياتي را هم عهده دار خواهد شد.

نمايي از تخريب طبقه اضافه ملك رياست جمهوري در جماران 



گوشي هاي هوشمند حال حاضر بازار عموما به سخت افزار 
مناسبي مجهز هستند كه مي تواند عملكرد بدون مشكل 
دستگاه را تا ۴ سال آينده تضمين كند. اما بر اساس اعالم 
برخي س��ازنده ها، عمر باتري ۲ تا ۳ س��ال است كه در 
صورت نگهداري نامناسب شاهد كاهش آن خواهيم بود. 
اين موضوع به  معناي نياز به مراقبت از باتري  است تا طي 
سال هاي آتي بدون نياز به تعويض باتري، به چالش جدي 

در استفاده از گوشي هوشمند برخورد نكنيد. 
باتري گوشي  هوشمند يكي از مهم ترين اجزاي آن است. 
اين موضوع به حدي مهم است كه شركت هاي سازنده 
بخش زيادي از كنفرانس خود را به تشريح فناوري باتري 
و شارژدهي آن اختصاص مي دهند. كاربران نيز عموما 
ش��ارژدهي گوش��ي را جزو ۳ عامل اصلي براي انتخاب 
محصول ايده آل مطابق با نياز هاي خود مي دانند. اما باتري 
برخالف ساير اجزاي گوشي  هوشمند، قطعه اي مصرفي 
اس��ت و با اس��تهالك در درازمدت، كاهش قابل  توجه 
عملكرد را تجربه مي كند. چگونگي شارژ باتري گوشي 
از مهم ترين مسائلي است كه بايد اطالعات كافي درباره 
آن داشته باش��يد. روش هاي مختلفي براي شارژ باتري 
گوشي موبايل توسط افراد مختلف توصيه مي شود، اما 
وب سايت زوميت تعدادي از مهم ترين دستورالعمل هاي 
مفيد شارژ باتري گوشي  هوشمند آورده شده است كه با 
بهره گيري از آنها، مي توانيد عمر باتري گوشي هوشمند 
را به شكل چش��مگيري افزايش دهيد و از خرابي آن در 
كوتاه مدت جلوگيري كنيد. درباره روش هاي نگهداري 
از باتري گوش��ي موبايل، حرف هاي مختلفي توس��ط 
كارشناسان مختلف مطرح مي ش��ود كه البته به دليل 
پيچيدگي و پيشرفت فناوري هاي جديد، اين موضوع 
عادي به نظر مي رسد. در صورتي كه بتوانيد روش هاي 
شارژ صحيح گوشي موبايل و ساير موارد ذكرشده را مد 
نظر قرار دهيد، قطعا بهترين عملكرد را از باتري دستگاه 

مشاهده خواهيد كرد.

  گوش�ي خود را از ش�ب تا صبح به ش�ارژر 
وصل نكنيد

كارشناسان مختلف، نظريه هاي متفاوتي در مورد اين 
موضوع مطرح كرده اند كه اش��اره به آنها خالي از لطف 
نيست. شين بروسكي، مديرعامل شركت كانادايي فاربي 
تكنيك )سازنده لوازم جانبي موبايل(، در اين خصوص 
مي گويد: اتصال به ش��ارژر در طول ش��ب تأثير بسيار 
مخربي بر گوشي شما نخواهد داشت و انجام آن بالمانع 
است. گوش��ي هوشمند شما همانطور كه از نامش پيدا 

است، هوشمند است و پس از شارژ كامل، جريان برق را 
مسدود مي كند تا به گوشي شما آسيب نرسد.« تا به اينجا 
مشكلي وجود ندارد؛ اما در مواقعي اتصال طوالني مدت 
گوش��ي باعث كاهش عمر باتري در گذر زمان مي شود. 
به گفته بروسكي »باتري هاي ليتيوم-يون در صورت باال 
رفتن دماي گوش��ي، اثر ناخوشايندي از اين دماي زياد 
دريافت مي كنند. در صورتي كه گوشي شما داراي قاب 
محافظ باشد، بدون شك باعث جلوگيري از برون رفت 
گرماي آن خواهد شد و افزايش دما به  دنبال خواهد داشت 
كه در نهايت به اكسايش سلول هاي باتري مي انجامد. 
فرآيند اكسايش منجر به كاهش عمر و شارژدهي باتري 

مي شود.«

  شارژ باتري تا ۸۰  درصد بهتر از ۱۰۰ درصد 
است

كارشناس��ان زيادي بر اين باور هستند كه شارژ باتري 
گوشي تا ۸۰ درصد، مي تواند سالمت آن را در درازمدت 
تضمين كند. حالت ايده آل باتري هاي ليتيوم -يون اين 
اس��ت كه ش��ارژ آنها بين ۵۰ تا ۸۰ درصد بماند و باعث 
مي شود از احتمال آسيب  باتري كاسته شود. شارژ باتري 
در بازه هاي زماني كوتاه به يون هاي آن، انرژي الزم جهت 
حركت مي دهد و بقاي عمر باتري را در طول روز تضمين 
مي كند. كارشناس��ان زيادي نيز معتقد هس��تند كه 
بهينه ترين بازه شارژ، ۲۰ تا ۸۰ درصد است. اجازه ندهيد 
شارژ گوشي از ۲۰ درصد كمتر شود و در نظر داشته باشيد 
در سيكل هاي شارژ، باتري از ۸۰ درصد بيشتر شارژ نشود. 

در صورتي كه اين محدوده را براي شارژ كردن گوشي مد 
نظر قرار بدهيد، مي توانيد س��المت باتري را تا مدت ها 
تضمين كنيد. البته شارژ باتري در بازه هاي كوتاه از شارژ 
يك باره ۰ تا ۱۰۰ درصد، بسيار ايمن تر است. اما شايد به 
دليل مشغله، كار ساده اي نباشد؛ اما حالت ايده آل شارژ 
باتري هاي ليتيوم-يون به همين شكل است و در صورتي 
كه مي خواهيد بيشترين طول عمر باتري را تجربه كنيد، 

بدين شكل عمل كنيد.

    دماي گوشي را مد نظر قرار دهيد
گرما را بايد قاتل باتري معرفي ك��رد. در صورتي كه در 
فصل هاي گرم سال، كاورهاي چرمي را براي محافظت 
از گوشي خود انتخاب كرده ايد، بهتر است درباره استفاده 
از آنها تجديد نظر كنيد. كاور موجب گرم شدن دستگاه 
مي شود و اين مساله زماني كه گوشي به برق متصل باشد، 
شديدتر خواهد بود. پيشنهاد مي كنيم حداقل هنگام 
اتصال گوشي به ش��ارژر، آن را از كاور خارج كنيد. يكي 
ديگر از مواردي كه در شارژ شدن صحيح دستگاه تأثير 
مستقيم دارد، مي توان خاموش كردن گوشي هنگام شارژ 
عنوان كرد. زماني كه گوشي موبايل خود را به شارژر متصل 
كرده ايد، بهترين حالت عدم اس��تفاده از آن و خاموش 
كردن گوشي است. در صورتي كه امكان خاموش كردن 
گوشي فراهم نيس��ت، بهتر است هنگام شارژ حداقل از 
آن براي كاربري هاي سنگين مانند تماشاي فيلم، انجام 
بازي و مكالمه استفاده نكنيد. كابل و شارژرهاي مختلف 
و باكيفيتي در بازار يافت مي شوند؛ اما پيشنهاد مي شود 

از كابل و شارژر اصلي گوشي كه به هنگام خريد دستگاه 
دريافت كرده ايد، استفاده كنيد. استفاده از كابل و شارژر 
اصلي، مي تواند به خوبي و بر اساس تنظيمات پيش فرض 
كارخانه، دستگاه را شارژ كند و و عمر باتري را افزايش دهد.

  تغيي�ر نك�ردن فن�اوري باتري گوش�ي در 
آينده نزديك

تمامي گوشي هاي همراه و بيشتر وسايل الكترونيكي 
ش��خصي و حتي خودروهاي الكتريك��ي از باتري هاي 
شارژي ليتيوم- يون )li-ion( استفاده مي كنند. توسعه 
باتري هايي با دوام بيشتر در آينده نزديك، دور از انتظار 
اس��ت؛ زيرا فناوري باتري در دهه هاي اخير پيش��رفت 
كمي كرده  است؛ از اين رو، بيشتر پيشرفت  در عمر باتري  
به استفاده بهينه تر دس��تگاه ها از انرژي و نرم افزارهاي 
مديريت شارژ و دشارژ مربوط مي شود. برخالف باورهاي 
رايج، در صورتي كه مشكلي در باتري يا قطعات الكترونيكي 
شارژر وجود نداشته باشد، شارژر سريع به باتري آسيب 
طوالني مدت نمي زند؛ زيرا شارژ سريع در دو مرحله كار 
مي كند. در مرحله اول، ولتاژ زي��ادي به باتري خالي يا 
تقريبا خالي اعمال مي شود. دليل شارژ ۵۰ تا ۷۰ درصدي 
گوشي ها با شارژ سريع در ۱۰ تا ۳۰ دقيقه ابتدايي همين 
موضوع اس��ت. در مرحله ابتدايي، باتري ها مي توانند به 
سرعت و بدون اثر منفي زياد در عمر بلندمدت خود، انرژي 
را جذب كنند. براي مثال، سامسونگ ادعا مي كند با شارژر 
۴۵ واتي باتري گوشي را در نيم ساعت تا ۷۰ درصد شارژ 
مي كند؛ يا اپل ادعا مي كند با شارژر سريع آيفون ۱۱ پرو، 
باتري اين گوشي در نيم ساعت ۵۰ درصد شارژ مي شود. 
شايد شنيده باشيد كه گوشي همراه نبايد بيش از اندازه به 
شارژر وصل باشد؛ زيرا امكان آسيب رسيدن به باتري آن 
وجود دارد. بسياري از افراد در دفاع از اين موضوع مي گويند 
اتصال بيش ازحد گوشي به شارژر، به شارژ بيش از ظرفيت 
باتري منجر مي شود كه باتري را ناپايدار مي كند و به  مرور 
زمان به آن آسيب  مي زند. به اعتقاد آنان، شارژ بيش از حد 
ممكن است موجب توليد حرارت فراوان داخلي و انفجار 
باتري يا آتش  گرفتن آن شود. از طرفي بايد بدانيد سيستم 
مديريت باتري به گونه اي طراحي شده است كه جريان 
الكتريسيته را پس از رسيدن به ۱۰۰ درصد ظرفيت قطع 
مي كند؛ ازاين رو، امكان شارژ بيش از ظرفيت باتري وجود 
ندارد. البته به  خاطر داشته باشيد كه شارژ كامل باتري 
گوشي نيز باتري را زير فشار قرار مي دهد؛ در حالت كلي 
مي توان گفت افراط و تفريط در ش��ارژ گوشي، مي تواند 

آسيب هاي جدي به باتري دستگاه وارد كند.
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دهمين سمپوزيوم   بين المللي 
مخابرات آغاز به كار كرد

دهمين س��مپوزيوم دو س��االنه بين المللي مخابرات 
)IST۲۰۲۰( روز گذش��ته ۲۶ آذرماه در پژوهش��گاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات به صورت مجازي آغاز به 
كار كرد. وحيد يزدانيان رييس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات در مراس��م افتتاحيه اين سمپوزيوم 
با اش��اره به قدمت دو دهه اين رويداد كه از سال ۲۰۰۱ 
به صورت دوساالنه در كشور برگزار مي شود، گفت: اين 
سمپوزيوم بيانگر تجارب   بين المللي در زمينه ICT است. 
وي با بيان اينكه سمپوزيوم   بين المللي مخابرات به مدت 
سه روز با حضور فعالين حوزه ICT، پژوهشگران و اساتيد 
خارجي و داخلي حول سه محور »شبكه ها، سامانه ها 
و فناوري  هاي نس��ل آينده«، »خدمات نسل آينده« و 
» سياست ها و مقررات نس��ل آينده« برگزار مي شود، 
 ICT گفت: اين سمپوزيوم مي تواند نقطه اتصال حوزه
با فعاليت  هاي جاري وزارت ارتباطات و ش��ركت  هاي 
تابعه اين وزارتخانه باشد. يزدانيان با اظهار اميدواري كه 
اين رويداد خط راهنمايي براي فعاليت  هاي توسعه اي 
حوزه ICT طي سال هاي آينده باشد، گفت: سمپوزيوم   
بين المللي مخابرات با توجه به اهميتي كه دارد، مي تواند 

پشتيبان علمي فعاليت  هاي وزارت ارتباطات باشد. 

تالش هاي اتاق فكر 
براي فيلترينگ اينستاگرام

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به انتشار فيلم 
نوجواني در اينستاگرام و با بيان اينكه به من گفتند اتاق 
فكري مي خواهد با انتش��ار اين فيلم براي فيلترينگ 
اينستاگرام فشار بياورد، گفت: به جاي دعواها به دنبال 
نجات كودك در معرض خطر باشيم. محمدجواد آذري 
جهرمي در واكنش به پخش ويديويي مربوط به حضور 
يك نوجوان ۱۴ ساله در اليو نامناسب اينستاگرامي، 
اظهار كرد: اين ويديو را براي من فرس��تادند و گفتند 
كه اتاق فكري برنامه ريزي كرد تا به صورت گسترده 
ويديو را پخش كنند تا ابزاري شود براي حمله كردن 
به شما جهت فيلتر اينستاگرام. بله من هم اين ويديو را 
ديدم و پاسخم اين بود كه پااليش و فيلتر شبكه هاي 
مجازي با مجموعه هاي ديگر است و آنان در ارتباط با 
اين موضوعات مكانيزم  هاي خودش��ان را دارند. فيلم 
انصافا تلخ بود. به نظرم مي رسد نهادهايي كه مسووليت 
امدادرس��اني به كودكان را دارند بايد به آن رسيدگي 
كنند. بايد به وضعيت ايشان و خانواده اش رسيدگي 
ش��ود. اصل مطلب نجات اين كودك اس��ت. به جاي 
دعوا كردن بايد به نجات آنها فكر كنيم. نهادهايي كه 
مسووليت فرهنگ و تربيت را در دستور كار خود دارند 
بايد پيگيري كنند تا اين مشكالت پيش نيايد. نبايد 
طوري وانمود كنيم كه احساس ضدانقالب اين باشد 

كه وضع كل مملكت همين است. 

چين در پي وضع ماليات
بر مالكان داده

مقامات چي��ن معتقدند باي��د مالي��ات ديجيتال بر 
پلتفرم   هايي وضع ش��ود كه مقدار زيادي از اطالعات 
كارب��ران را در اختيار دارند. به گ��زارش مهر به نقل از 
رويترز، يك رسانه چيني اشاره كرد مقامات اين كشور 
بايد ماليات ديجيتال بر ش��ركت   هايي وضع كنند كه 
مقدار زيادي از اطالعات كاربران را در اختيار دارند. نشريه 
»پكن نيوز« به نقل از يائو كيان مدير دفتر نظارت بر علم 
و فناوري در كميسيون CSRC چين نوشت: »برخي 
پلتفرم   هاي طرف سوم انبوه اطالعات كاربران را مانند 
معادن گران قيمت در اختيار دارند. ارزش اين شركت ها 
به وسيله كاربرانشان به وجود آمده و كاربران نيز بايد از 
س��ودآوري آنها سهمي ببرند. اين پلتفرم ها در مراحل 
اوليه توس��عه، كوپن ها و تخفيف   هايي ارايه كردند كه 
بيشتر شبيه يك روش بازاريابي است. زيرا كاربران ارزش 
واقعي اين شركت ها را به وجود آورده اند اما هيچ سهمي 
از درآمد شركت ها ندارند. دولت ها به عنوان نمايندگان 
مردم بايد لزوم وضع ماليات بر پلتفرم ها را بررسي كنند، 
مانند مالياتي كه بر منابع طبيعي وضع مي شود.« اين 
درحالي اس��ت كه چين تصمي��م دارد نظارت خود بر 
شركت   هاي بزرگ فناوري از جمله علي بابا و تنست را 
گسترش دهد. استفاده از اطالعات مشتريان به موضوعي 
مه��م براي دولت چي��ن تبديل ش��ده، بطوريكه گائو 
شوكينگ رييس كميسيون قانونگذاري بيمه و بانكداري 
اين كشور در ماه جاري اشاره كرد كه بايد درباره حقوق 
اطالعات شفاف سازي شود زيرا داده ها مانند نيروي كار و 

سرمايه از عوامل تاثيرگذار در اقتصاد هستند.

ايرلند توييتر را جريمه كرد
ايرلند جريمه اي ۴۵۰ ه��زار يورويي براي توييتر 
تعيين كرده زيرا اين ش��ركت نتوانست به قوانين 
حفاظت از اطالعات كاربران اتحاديه اروپا عمل كند. 
به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشنز، كميسيون 
حفاظ��ت از اطالعات ايرلن��د )DPC( جريمه اي 
۴۵۰هزار يورويي براي توييتر تعيين كرده و دليل 
آن را عمل نكردن ب��ه قوانين حفاظت از اطالعات 
كاربران در اروپا اعالم كرده است. اين جريمه مربوط 
به رويدادي است كه در اوايل ۲۰۱۹ ميالدي فاش 
ش��د و نش��ان داد يك اختالل امنيتي توييت   هاي 
خصوصي كاربران را بطور عمومي نشان داده است. 
از سوي ديگر توييتر نتوانست طي ۷۲ ساعت نشتي 
اطالعات را به DPC گزارش كند. حال آنكه چنين 
اقدامي بخشي مهم از GDPR )قوانين حفاظت از 
اطالعات كاربران( در اتحاديه اروپا است. توييتر در 
واكنش به جريمه از سوي ايرلند اعالم كرد به تصميم 
كميسيون حفاظت از اطالعات احترام مي گذارد و 

تغييراتي را پس از رويداد مذكور انجام داده است.

باتري با استهالك در درازمدت، كاهش قابل  توجه عملكرد را تجربه مي كند

روش هاي شارژ صحيح باتري گوشي براي بازدهي بيشتر

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کيفی فشرده  

مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده خرید، نصب و راه اندازی 28 عدد مانیتورینگ بدساید و 2 عدد مانیتورینگ پرتابل و 
2 عدد مانیتور سانترال )با قابلیت پشتیبانی مانیتورهای فوق( تولید داخل به شماره ثبت 20990060210000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه چهارشنبه مورخه 99/9/26 می باشد .

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز سه شنبه 99/10/2
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنج شنبه 99/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز شنبه 99/10/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : قائمشهر – خیابان بابل – روبروی کوچه صداقت – ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران   تلفن : 42265618 – 011 فکس : 42243480 – 011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 – 021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

نوبت اول : 99/9/26
نوبت دوم : 99/9/27

مدیریت درمان تامین اجتماعی 
مازندران

نوبت دوم

شناسه آگهي: ۱۰6۱77۱

اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران

 خريد، نصب و راه اندازی 2۸ عدد مانيتورينگ بدسايد و 2 عدد مانيتورينگ پرتابل
 و 2 عدد مانيتور سانترال )با قابليت پشتيبانی مانيتورهای فوق( توليد داخل 

»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند درنظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

شركت پاالیش نفت امام 
خمیني)ره( شازند )سهامي عام(

نوبت دوم

شماره مجوز: ۱۳۹۹-52۹7

ب( شرایط متقاضي: 
1- داشتن شخصیت حقوقي/ حقیقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي/ كدملي.

2- داشتن امكانات، ماشین آالت و خودروهاي موردنیاز به همراه اپراتور مربوطه. 
3- داشتن توانایي مالي، نیروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمایان قبلي. 

4- داشتن گواهي  تائید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران.
5- توان ارایه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مناقصه و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي. 

 6- برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 55.000.000.000 )پنجاه و پنج میلیارد( ریال مي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند، واقع در استان مركزي، اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد. 

3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي: 
متقاضیاني كه داراي شرایط اولیه مندرج در بند »ب« ماده یك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي )سه روز پس از درج آگهي 
نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه، فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي را از طریق پایگاه اینترنتي این شركت به 
آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تكمیل فرم ها، به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده ) سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت تقاضا به نشاني: اراك- كیلومتر 20 جاده بروجرد- 
س�ه راهي شازند- شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند- س�اختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پیمان ها- اتاق 232 تحویل نمایند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 

33491099-086 آماده پاسخگویي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان:

مهلت تحویل اسناد و مدارك متقاضیان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا مي باشد. ضمنا محل تحویل مدارك درخواستي موردنظر، امور 
حقوقي و پیمان هاي شركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بدیهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شركت حق و 
اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یك یا كلیه پیشنهادهاي رسیده را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هیچ گونه حقي براي متقاضیان ایجاد نمي كند. 

الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یك ماه پس از وصول اسناد ارزیابي كیفي نسبت به اعالم اسامي واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
آدرس اینترنتي: 

WWW.IKORC.IR
WWW.SHANA.IR

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصه

901.100.000.000 روز تقویميتهیه و تامین ماشین آالت موردنیاز جهت انجام تعمیرات اساسي واحدهاي فاز یك شركت در سال 99/311400

روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



تعادل |
با توجه به اينكه با آغاز قرن 21 روند تازه اي در جهان شكل 
گرفته و در حال ادامه پيدا كردن است، ما شاهد شكل گيري 
قدرت ها و قطب هاي جديدي در جهان هستيم. كه با ظهور 
اين قدرت هاي جديد تعامالت تجاري كش��ور ها ش��كل 
جديدي پي��دا خواهد كرد. در اين ميان اي��ران با توجه به 
اينكه موقعيت جغرافيايي بسيار خوبي دارد اما در تجارت 
جهاني هيچ نقشي نداشته و با توجه به تحريم هاي موجود 
وضعيت نگران كننده اي دارد. از اين رو، بايد به بررسي اين 
موضوع پرداخت كه كدام سياس��ت نادرس��ت ايران را در 
چنين وضعيتي قرار داده است؟ براي خروج از اين وضعيت 
چه راهكار هايي را بايد دنبال كرد؟ و چالش هاي ايران براي 
حضور در ترتيبات منطقه اي چيست؟ موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني براي پاس��خ به اين پرس��ش هاي 
تخصص��ي 1۰ چالش عم��ده ايران در ترتيب��ات تجاري 
منطقه اي را احصاء كرد كه شامل مواردي چون »بي ثباتي 
محيط پيراموني و تنش هاي سياسي با برخي همسايگان، 
دوري بلندمدت ايران از نظام تجاري چند جانبه و ناسازگاري 
با قواعد آن، فقدان يك راهبرد مشخص و روشن با اثر بخشي 
عملياتي، بي ثباتي اقتصاد داخلي و محيط تجاري كشور، 
نگاه تزييني به موافقت نامه ها و عدم التزام با اقتضائات آن؛ 
 ضعف تشكيالتي و نهادي و فقدان سازو كارهاي منسجم و 
فيصله بخش؛ فقدان وحدت فرماندهي و تداخل وظايف و 
مسووليت هاي دستگاهي؛ فقدان زيرساخت هاي تجاري 
و فني الزم ب��راي اجراي صحيح و موث��ر موافقت نامه ها؛ 
كمبود نيروي انساني ماهر و متخصص و آشنا با موضوعات 
توافق هاي تجاري؛ عدم وجود سازوكار هاي موثر براي پايش 

موافقت نامه هاي تجاري.« است. 

   روند شتابان 
موافقتنامه هاي تجاري  منطقه اي 

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، وبيناري با عنوان 
»ژئوپليتيكي شدن تجارت جهاني و تحوالت منطقه اي و 
پيامدهايي براي اقتصاد اي��ران« برگزار كرد. از محورهاي 
مهم اين نشست، »تنش ميان چين و امريكا و برگزيت«، 
»حمايت گراي��ي«، »ملي گرايي اقتصادي«، »تنش هاي 
قره باغ« و »چالش هاي عضويت ايران در ترتيبات تجارت 
منطقه اي« بود.  در اين نشس��ت، علي زاهدطلبان، عضو 
هيات علمي و مدير گروه پژوهش هاي حقوق اقتصادي و 
بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به عنوان 
اولين سخنران در اظهاراتي گفت: ما در حال حاضر 3۰5 
موافقتنامه منطقه اي فعال داريم. اين در حالي است كه در 
زمان تاسيس سازمان جهاني تجارت در سال 1994 تنها 38 
موافقتنامه فعال وجود داشت. و حدود 4۰ موافقت نامه ديگر 
نيز در دست مذاكره قرار دارد. بنابراين ما با يك روند شتابان 

شكل گيري ترتيبات تجاري منطقه اي مواجه هستيم. 
او افزود: از نظر مشاركت كش��ورها در اين موافقت نامه ها 

اتحاديه اروپا به عنوان طيفي از كشور هاي توسعه يافته در 
صدر قرار دارد. و منطقه غرب آسيا كه ايران در آن قرار دارد، 
جزو رده هاي آخر از نظر مشاركت در ترتيبات منطقه اي 
اس��ت. در يك دهه اخير تحوالتي رخ داده كه به نظر من 
شواهدي براي ظهور قدرت هاي جديد است. از جمله اين 
شواهد مي توان به »برگزيت«، »روي كار آمدن دولت دونالد 
ترامپ و شكل گيري ناسيوناليسم اقتصادي« و »كرونا و 
ترديد در امنيت زنجيره تامين« اشاره كرد. زاهد طلبان در 
انتها سخنان خود را با طرح اين سوال كه »آيا روند تازه اي در 

جهان آغاز شده است؟« پايان داد. 

   وضعيت پيچيده ايران
در ادامه اين وبينار، محسن شريعتي نيا، عضو هيات علمي 
دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهش��گر موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان 
تح��والت جديدي ك��ه در جه��ان رخ داده را روند تازه اي 
دانست يا خير؟ گفت: بله ما در جهان با روند جديدي مواجه 
هستيم كه ناش��ي از تغييرات ساختاري اس��ت.او با بيان 
اينكه، ژئوپليتيكي شدن تجارت جهاني به معناي افزايش 
كنش گ��ري دولت در تجارت جهاني اس��ت، گفت: بعد از 
جنگ سرد دولت ها تالش مي كردند تا از تجارت خارجي 
فاصله بگيرند. اما اين روند تغيير كرده و دولت ها به تجارت 
برگشته اند كه باعث تنگ ش��دن فضاي تجارت مي شود.

ش��ريعت نيا جنگ تجاري بين چين و امري��كا را يكي از 
مهم ترين جلوه هاي ژئوپليتيكي شدن دانست. تحريم هاي 
فزاينده اي كه امروز در سراسر جهان شاهد هستيم، يكي 
ديگر از نش��انه هاي ژئوپلتيكي شدن كشور ها است.وي با 
بيان اينكه، روند ژئوپولتيكي شدن ادامه پيدا مي كند زيرا در 
متن تغيير سيستماتيك در سياست بين الملل در حال رخ 
دادن است، ادامه داد: ما امروزه با دگرگوني در توزيع قدرت 
و بازنويس��ي قواعد رو به رو و شاهد افزايش توافق نامه هاي 

تجاري و منطقه اي هستيم. اين تغيير سيستماتيك هم فارغ 
از به قدرت رسيدن »جو بايدن« رييس جمهور جديد امريكا 
ادامه پيدا مي كند.محسن شريعتي نيادر پايان سخنان خود، 
در مورد وضعيت ايران به اين موضوع اشاره كرد كه، آن شنبه 
معروف نخواهد آمد و ما به سمت انتخاب هاي پيچيده تر، 
دردناك و مبهم حركت مي كنيم و به همان موقعيت تاريخي 

خود به عنوان چهار راه حوادث برمي گرديم.

     حركت به سمت نظام چند قطبي
در ادام��ه اين وبينار، مهدي فاخ��ري، عضو هيات علمي 
دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه نيز به شروع 
روند جديدي در جهان از ابتداي قرن 21 اشاره كرد.وي با 
بيان اتفاقاتي كه از شروع قرن 21 رخ داده است، آن را كامال 
متفاوت از قرن گذشته دانست. اتفاقاتي نظير 8 جنگ، 2۰ 
عمليات ترروريستي مهم، 3 بيماري فراگير و بحران هاي 
مالي اين قرن.فاخري در ادامه گفت: شروع يك روند جديد 
از ابتداي قرن 21 با رخ دادن حادثه 11 س��پتامبر بسيار 
واضح است. اين روند شروع شده، ادامه مي يابد و آينده قرن 
21 را تح��ت تاثير قرار مي دهد. وي قرن 21 را قرن قطبي 
شدن و شكل گيري قدرت هاي جديد دانست و ادامه داد: ما 
از نظام تك قطبي وارد نظام دو قطبي شده و به سمت نظام 
سه قطبي حركت مي كنيم. همچنين در آينده اي نه چندان 
دور به نظام چند قطبي در جهان خواهيم رسيد؛ كه يكي 

از گزينه هاي محتمل براي اين قطب چهارم هند است.
فاخري افزود ما امروزه شاهد يك انتقال قدرت از يك دولت 
انزوا گرا، در برخي زمينه هاي افراطي و حمايت گرا )امريكا( به 
سمت يك حزب ظاهرا معتقد به چند جانبه گرايي، محيط 
زيست و تعامل هستيم. وي در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه 
امريكا با رياست جمهوري »بايدن« تفاوتي با امريكاي زمان 
رياست جمهوري »ترامپ« ندارد. به صورت كلي مي توان 
گفت كه با به قدرت رس��يدن »جو بايدن« رييس جمهور 

جديد امريكا، اين كشور به سمت تعامالت بيشتر حركت 
خواه��د كرد اما به هي��چ عنوان امريكا ب��ه وضعيت زمان 
رياست جمهوري اوباما برنخواهد گشت.فاخري همچنين 
افزود، سياس��ت هاي تجاري دولت جديد امريكا، مشابه 
سياست هاي دولت قبلي خواهد بود. اما ممكن است در رفتار 
متفاوت عمل كنند. در حقيقت امريكا همان رفتار رقابتي 
سابق با چين، اتحاديه اروپا و در بعضي موارد با كشور هاي 
نزديك تر مانند كانادا و مكزيك را پيش خواهد گرفت.وي 
در انتها با اشاره به اين موضوع كه هند احتماال قطب چهارم 
در جهان باشد، گفت: بايد منتظر تحولي جديد از كنار هم 

قرار گرفتن چين و هند در جهان باشيم.

    ضعف عملكرد ايران
اما بهرام امير احمديان، عضو هيات علمي دانشكده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران، سخنان خود را با اين نكته شروع كرد 
كه ايران به عنوان يك كشور متاسفانه نظام بين الملل را 
قبول نداشته، اما خواستار فعاليت در اين نظام است.وي 
در ادامه به اين موضوع اش��اره كرد كه س��ال 1384 سند 
چشم انداز 2۰ ساله منتشر شد كه بنا بر اين سند ايران در 
سال 14۰4 بايد تبديل به قدرت در منطقه قفقاز شود اما تا 
امروز گامي در راستاي رسيدن به اين هدف برداشته نشده 
است. اميراحمديان همچنين افزود در سال 1375 راه آهن 
ايران به آسياي مركزي وصل شد، كه اين خبر بسيار خوبي 
بود، اما ما نتوانستيم از اين موقعيت پيش آمده در راستاي 
تحقق سند چشم انداز 2۰ ساله استفاده كنيم.وي در ادامه 
به خط لوله انرژي درياي خزر به غرب، به عنوان يكي ديگر 
از نمونه هايي اشاره كرد كه ما نتوانستيم از موقعيت بسيار 
خوبي كه براي پيشرفت كشور ايجاد شده بود استفاده كنيم.

   چالش هاي ايران
براي حضور در ترتيبات منطقه اي

به عنوان آخرين قسمت اين وبينار علي زاهدطلبان موارد 
زير را از جمله چالش ه��اي ايران براي حضور در ترتيبات 
منطقه اي دانست كه شامل مواردي چون »1- بي ثباتي 
محيط پيراموني و تنش هاي سياسي با برخي همسايگان، 
2- دوري بلندم��دت ايران از نظام تج��اري چند جانبه و 
ناسازگاري با قواعد آن، 3- فقدان يك راهبرد مشخص و 
روشن با اثر بخشي عملياتي، 4- بي ثباتي اقتصاد داخلي و 
محيط تجاري كشور، 5- نگاه تزييني به موافقت نامه ها و 
عدم التزام با اقتضائات آن؛  ۶- ضعف تشكيالتي و نهادي و 
فقدان س��ازو كارهاي منسجم و فيصله بخش؛ 7- فقدان 
وحدت فرمانده��ي و تداخل وظايف و مس��ووليت هاي 
دستگاهي؛ 8- فقدان زيرساخت هاي تجاري و فني الزم 
براي اجراي صحيح و موثر موافقت نامه ها؛ 9- كمبود نيروي 
انس��اني ماهر و متخصص و آشنا با موضوعات توافق هاي 
تجاري؛ 1۰- عدم وجود س��ازوكار هاي موثر براي پايش 

موافقت نامه هاي تجاري.« 
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 قيمت لوازم خانگي
كاهش مي يابد

ايرنا|  مديركل دفتر صنايع برق، فلزي و لوازم خانگي 
وزارت صم��ت گفت: با عرض��ه اختصاصي ورق هاي 
فوالدي به توليد كنندگان لوازم خانگي در كش��ور، 
قيمت لوازم خانگي در بازار كاهش مي يابد. » كيوان 
گردان سه شنبه شب در برنامه تلويزيوني شبكه خبر 
افزود: با اين اقدام انتظار داريم در زمينه كاهش قيمت 
لوازم خانگي در كش��ور تا پايان سال جاري گام هاي 
اساسي بر داريم. وي با بيان اينكه عرضه اختصاصي 
ورق هاي فوالدي به توليدكنندگان لوازم خانگي در 
كشور از همين هفته آغاز مي شود، گفت: در اين راستا 
تمام مس��يرهاي منتهي به فروش ورق هاي فوالدي 
در بازار سياه را بس��تيم. گردان اظهار داشت: در اين 
ش��يوه جديد عرضه اختصاصي ورق هاي فوالدي به 
توليدكنندگان لوازم خانگي همانند خودروس��ازان 
ادامه خواهد داشت و تمام توليدكنندگاني كه پروانه 
بهره برداري دارند، مي توانند با استفاده از اين فرصت 
ورق هاي فوالدي م��ورد نياز خود را خريداري كنند. 
گردان با بيان اينكه عرضه اختصاصي ورق هاي فوالدي 
به كاهش قيمت ورق ني��ز كمك خواهد كرد، گفت: 
پيش از اين توليدكنندگان نمي توانستند كمتر از 1۰۰ 
تن در بورس فوالد خريداري كنند، اما در شيوه نامه 
جديد توليدكنندگان لوازم خانگي مي توانند با حجم 

كمتري از بورس، ورق هاي فوالدي خريداري كنند.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي 
ايران گفت: شيوه نامه فروش فوالد به توليدكنندگان 
لوازم خانگي در بورس نيازمند آيين نامه است و انتظار 
داري��م با توزيع فوالد ارزان قيم��ت به روش صحيح، 
زمينه كاهش قيمت ل��وازم خانگي در ب��ازار فراهم 
ش��ود. حميدرضا غزنوي افزود: با اين ش��يوه فروش 
ورق هاي فوالدي به توليد كنندگان لوازم خانگي به 
قيمت مناسب آغاز خواهد شد و اين در كاهش قيمت 
محصوالت ل��وازم خانگي موثر خواهد بود. وي اظهار 
امي��دواري كرد: با كاهش قيم��ت ورق هاي فوالدي 
قيمت لوازم خانگي در بازار از يك تا سه ماه آينده، براي 

مصرف كنندگان در بازار كاهش يابد.

قيمت  تخم مرغ 
در روزهاي آينده كاهش  مي يابد

ايسنا |معاون بازرس��ي و نظارت سازمان صمت 
اظهار كرد: رص��د توليد تخم مرغ و عرضه در خرده 
فروش��ي تا رس��يدن به قيمت هاي مص��وب ادامه 
خواهد يافت و توزيع تخم مرغ از طريق شبكه هاي 
توزيعي شامل فروش��گاه هاي مصرف و زنجيره اي، 
ميادين ميوه و تره بار، اصناف و اتحاديه هاي مرتبط 
انجام خواهد شد. با توجه به توليد مطلوب اين كاال 
ش��اهد كاهش قيمت ها در روزهاي آينده خواهيم 
بود. سعيد محمدي پور با اشاره به برگزاري چهل و 
هفتمين جلسه كارگروه تنظيم بازار استان تهران، 
اظهار كرد: در اين جلسه مصوب شد عرضه تخم مرغ 
در سطح خرده فروشي با قيمت مصوب ادامه پيدا 
كن��د. همچنين با توجه به ثبات ب��ازار مرغ گرم در 
سطح شهر تهران، مقرر شد مازاد توليد و موجودي 
درسطح شهرستان هاي استان توزيع شود.وي افزود: 
با توليد كنندگاني كه نهاده دامي دولتي دريافت كرده 
اما كاالي خود را با قيمت هاي مصوب عرضه نكنند 
برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. همچنين به 
گفته اين مقام مس��وول در جلسه ديروز مقرر شده 
عرضه بشقابي مرغ نيز به قيمت مصوب و با رعايت 
حقوق مصرف كنندگان انجام و جلسه توجيهي و 
هماهنگي دراين خصوص توسط معاونت بازرسي و 
نظارت سازمان صمت برگزار و با متخلفان برابر قانون 
برخورد شود. اخيرا سازمان صمت استان تهران اعالم 
كرد كه با سهميه داران و فروشگاه هاي زنجيره اي كه 
خارج از عرضه شبكه مرغ، به بهانه فروش قطعه بندي 
مرغ، آن را باالتر از نرخ مصوب مي فروشند برخورد 
مي شود و در صورت تداوم روند قطعه بندي و فروش 
با نرخ جديد در فروشگاه هاي زنجيره اي، عرضه اين 

محصول در اين مراكز قطع مي شود. 

دليل كاهش 70  درصدي 
فروش آجيل چيست؟

فارس |ريي��س اتحاديه آجيل و خش��كبار تهران 
گفت: خشكبار و آجيل نسبت به سال گذشته حدود 
4۰ درصد گران ش��ده و اين گراني ناشي از افزايش 
هزينه هاي توليد است. مصطفي احمدي افزود: عوال 
موثر بر افزايش هزينه تولي��د افزايش هزينه بيمه، 
ماليات و هزينه حمل و نقل اس��ت به طوري كه در 
مواردي حتي هزينه حم��ل و نقل از هزينه كاال نيز 
بيشتر است. وي با اشاره به افت فروش نسبت به سال 
گذشته بيان داشت: حدود 7۰ درصد نسبت به سال 
گذشته افت فروش داشته ايم كه عوامل موثر بر اين 
موضوع مسائل مربوط به كرونا و امتناع مردم از خريد 
مواد غذايي فله اي همچنين كاهش س��طح درآمد 
اس��ت. احمدي با بيان اينكه آجيل و خشكبار فاقد 
قيمت مصوب است، گفت: حداقل و حداكثر قيمت 
براي آجيل ش��ب يلدا بين 12۰ تا 17۰ هزار تومان 
تعيين شده است. احمدي بيان داشت: البته اعالم 
قيمت آجيل شب يلدا بين 12۰ تا 17۰ هزار تومان به 
منزله اين نيست كه آجيلي به قيمت باالتر يا پايين تر 
از قيمت مذكور عرضه نمي شود بلكه ممكن است با 
تغيير تركيب، محتويات و كيفيت آجيل قيمت هر 
كيلوگرم از اين محصول بي��ش از قيمت 17۰ هزار 
تومان شود. وي اظها ر داشت: در قيمت 12۰ تا 17۰ 
هزار تومان معموال مواد به كار گرفته به صورت پسته 
و فندق اس��ت اما اگر قرار باشد به جاي پسته از مغز 
پسته و به جاي فندق از مغز فندق در تركيب آجيل 
شب يلدا استفاده شود قطعا قيمت افزايش مي يابد و 
حتي ممكن است بيش 5۰ هزار تومان اين اختالف 

قيمت در هر كيلوگرم ايجاد شود. 

ژئوپليتيكي شدن تجارت جهاني و تحوالت منطقه اي چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد؟ 

۱۰ چالش عمده ايران در مناسبات تجاري 

ضرورت افزايش سهم ماليات 
GDP بر

بايد همه صاحبان كسب و كار صندوق هاي فروش داشته 
باشند و از اين طريق سهم مالياتي خود را بپردازند. وقتي 
وكال، پزشكان و... هنوز اين س��اختارها را پياده سازي 
نكرده اند، نشان مي دهد كه حفره هاي مالياتي فراواني 
در اقتصاد ايران وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه در 
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، جرايم مالياتي 
از جمله شديدترين جرايم قضايي و حقوقي محسوب 
مي شود و زماني كه مشخص شود فردي ما از زير پرداخت 
ماليات فرار ك��رده، با ش��ديدترين مجازات ها روبه رو 
مي شود. بخشي از اين موضوع نيازمند اصالح ساختارها 
و به روزآوري رويكردهاي اجرايي است و بخشي ديگر 
نيز نيازمند فرهنگ سازي و آگاهي بخشي عمومي است. 
زماني كه اين اصالحات صورت بگيرد، توسعه پايه هاي 
مالياتي اتفاق مي افتد، بدون اينكه فشار اين ماليات ها بر 
دوش كاركنان و توليد كنندگان بيفتد. در اين ميان برخي 
افراد هم در فضاي غيررسمي اقتصاد حضور دارند كه 
درآمدهاي بااليي دارند، اما ماليات نمي پردازند. واقع آن 
است كه دريافت ماليات از بورس به دليل ذات پرريسك 
اين بازار ممكن نيست. به هر حال افرادي كه زماني در 
بورس س��ود كرده اند، امروز با زيان و خسارات فراواني 
روبه رو شده اند و دريافت ماليات از بازار سرمايه ممكن 
نيست. اما مثال فردي يا جرياني كه به عنوان انبوه ساز 
در ساخت و ساز مسكن حضور دارد و سودهاي كالني 
مي كند، چرا نبايد ماليات بپردازد؟ اين افراد و جريانات 
تالش مي كنند، رويكردهاي قانوني را به بهانه حمايت از 
سرمايه گذاري در مسكن به سمتي هدايت كنند كه از 

پرداخت ماليات معاف باشند.
 اين افراد هم بازار مس��كن را وارد دوره اي از نوس��انات 
افزايشي قيمت مي كنند هم ماليات نمي پردازند. اساس 
قانون عايدي مسكن مبتني بر همين رويكرد است، در 
حوزه هايي كه درآمد وجود دارد و ريسك آنها هم پايين 
است، بايد ماليات دريافت شود. اين يعني توسعه پايه 
مالياتي كه وزير قتصاد هم از آن دفاع كرده است.اما اين 
ضرورت چرا در مجلس دنبال نمي شود و به جاي آن سهم 
افراد ع��ادي و فعاليت هاي اقتصادي مولد باال مي رود؟ 
بدون ترديد اين كانون هاي قدرت و ثروت كه درآمدهاي 
نجومي از سوداگري در مسكن و... دارند، از طريق نفوذ در 
مجلس و ساير نهادهاي تصميم ساز تالش مي كنند تا از 
تصويب قوانيني كه خدشه اي به منافع سرشار آنها وارد 
مي سازد، جلوگيري كنند. اگر همزماني قانوني تصويب 
ش��د، نهايت تالش خود را به كار مي گيرند تا در اجراي 

قانون مشكل تراشي كنند.

 بي خبري در بورس
خوش خبري است

البته بدون ترديد معني اين اظهارات اين نيست كه از 
دنيا و اتفاقات آن بي خبر باشيم اما اگر در گوشي خود 
چند كانال خبري و چند صفحه و وب سايت را مرتبا 
چك مي كنيد قطعا باي��د در روند خود تجديد نظر 
كنيد. عمده  اخبار حتي ارزش خواندن ندارند. كسي 
كه خبر را توليد و منتشر مي كند صرفا ديدگاه خود 
را در خص��وص مهم بودن آن  خبر به خورد مخاطب 
مي دهد و اينگون��ه وانمود مي كند كه اين خبر براي 
همه  مهم است. با گس��ترش اين رويكردها آرام آرام 
مخاطب اقتصاد و بازار س��رمايه درگير نوع خاصي از 
موضوعات گزينش شده و غيرمستند مي شود. اين 
نقطه دقيقا جايي است كه فعاالن اقتصادي را گرفتار 
يك تله  خبري مي كند. بر اثر تكراِر زياِد آن موضوع يا 
خبر، حاال ديگر مخاطبان پيگير سرنوشت آن خبر 
شده اند و مرتبا منبع خبر را پيگيري مي كنند آن هم 
براي هيچ. غير از برخي منابع رسمي رسانه اي، اغلب 
منابع خبري غير رس��مي، محلي براي تلف كردن 
وقت شما و احتماال ايجاد استرس و اضطراب هستند. 
همين االن به كانال هاي خبري تلگرام و اينستاگرام 
و تلويزيون و ماهواره خود سري بزنيد و 1۰ خبِر آخِر 
آنها را مطالعه كنيد. ببينيد اين اخبار بي سر و ته چه 
ارتباطي با زندگي شما دارند. حاال به گذشته برگرديد. 
اخباري كه فكر مي كنيد خيلي تاثيرگذار و مهم بودند 
را دوباره مرور كنيد. آن اخبار در زمان انتش��ار چقدر 
مهم به نظر مي رسيدند؟ چقدر باعث نگراني و اضطراب 
شما شدند و حاال نتيجه چه شده است؟ احتماال به ياد 
نداريد نتيجه و پيگيري هاي آن خبر چه شده است؟ 
اما استرس و اضطراب ناشي از شنيدن آن را خوب به 
ياد مي آوريد. اوقاتي كه صرف مطالعه آن خبر كرديد 
را به ياد بياوريد كه احتماال زمان بودن در كنار خانواده و 
دوستان و سفر و ورزش و... را هم فداي اين اخبار كرديد. 
حاال نگاهي به اخباِر مهم بورس در يك سال گذشته 
بيندازيد )منكر اخبار تاثيرگذار و روتين بورس نيستم( 
. بطور كلي، اخباري بيهوده و نتيجه هياهوي كانال هاي 
تلگرامي بوده است. بحث هاي بي موردي حول آن خبر 
شكل گرفته كه صرفا باعث استرس شما شده و حاالت 
روحي شما را در زمان هاي مختلف به هم ريخته است.

ممكن است بسياري از تصميمات شما تحت تاثير اين 
اخبار بوده باشد. حتي بي آنكه بدانيد تحت تاثيرشان 
بوده ايد. مهم ترين اخبار بورس در يك سال گذشته را 
مرور كنيد واكنش هاي خودتان به آن اخبار را بسنجيد 
زماني كه از شما تلف شده و در فضاي مجازي، آن خبر 
را پيگيري كرده ايد را به ياد بياوريد. نتيجه چيزي جز 
اين نخواهد بود: آن اخبار هيچ تاثيري بر زندگي من 
نداش��تند اصال از نتيجه بسياري از آن خبرهايي كه 
پيگيري مي كردم اطالعي ندارم و چقدر زمان صرف 
اين بيهودگي شده است. براي اطالع از اخبار و وقايع 
روز، چند كانال محدود رسانه اي يا بورسي كافي است، 
زيرا بقيه معموال خبر را بازنشر مي كنند و اگر بخواهيد 
مرتب اخبار را چك كنيد قطعا سطح استرس شما تا 
حد زيادي افزايش خواهد يافت به گونه  اي كه عالئم 
فيزيكي و روحي شما تغيير خواهند كرد . جسم و روح 
شما از يك طرف و زندگي شخصي و خانوادگي شما 
تحت تاثير فضاي منفي اخبار و رويدادهاي كم اهميت 
قرار خواهد گرفت. نكته اي ك��ه بدون ترديد به نفع 

هيچ كدام از مخاطبان اقتصادي نيست.

ادامه از صفحه اول

در دوره وزارت محمدرض��ا نعم��ت زاده وزي��ر صنعت در 
س��ال 93 و 94 همچون دوره قبلي وزارت خود، حمايت 
از توليدكنندگان و خودروس��ازان داخلي مورد توجه قرار 
گرفت .نعمت زاده در مقابل عده اي كه خواس��تار تحريم 
و كمپين نخريدن خودرو بودن��د، اعالم كرد كه نخريدن 
خودرو خيانت است و بايد از توليد داخلي حمايت شود . از 
اواخر سال 1395، نعمت زاده به اين نتيجه رسيد كه ايران 
نبايد تنها خريدار خودروهاي خارجي باش��د و به همين 
جهت شرطي براي خودروسازان خارجي گذاشته بود كه 
بايد در ايران سرمايه گذاري كنند. نعمت زاده دستور داد كه 
ورود خودروهاي خارجي به كشور ضابطه مند شود و اگر 
نمايندگي غيررسمي خواس��تار واردات خودروست بايد 
با نمايندگان رسمي كه با شركت هاي خارجي در ارتباط 
هس��تند، قرارداد منعقد كند. اين موضوع باعث ش��تاب 
واردكنندگان و عجله آنها ش��د كه تا قبل از بررس��ي اين 
موضوع در هيات دولت موج گس��ترده اي از ثبت سفارش 
واردات خودرو در كشور را انجام دهند و تا محدوديت ايجاد 
نشده، واردات زيادي را انجام دهند و عده اي سوءاستفاده 
كرده و نوعي فس��اد س��ازمان يافته را ايجاد كردند.  فساد 
سازمان يافته دولتي در واردات خودرو، ثبت سفارش خودرو 
و واردات كاال ب��ا نرخ ارز 42۰۰ و ف��روش آن با نرخ ارز آزاد 
موضوعاتي بوده كه با انتقادهاي فراوان و گسترده همراه 
بوده و حاصل سياست گذاري اشتباه و ساختارهاي اقتصادي 
معيوب است كه عمال موجبات فرمان برخورد با فساد در 
نهادهاي دولتي و قضايي شد. افزايش ثبت سفارش ها عامل 
ايجاد تخلف ش��د و در دوره وزارت محمد شريعتمداري، 

موضوع تخلفات مطرح و گزارش شد.
حراس��ت وزارت صنعت در نيمه ابتدايي س��ال 139۶ و 
در زمان��ي كه هنوز دولت دوازدهم آغ��از به كار نكرده بود 
و طبيعتا هنوز وزير جديد به وزارتخانه نرفته بود، تخلف 
خودرويي را كشف كرد. تعيين ضرب االجل 15 روزه حسن 
روحاني رييس جمهوري براي محمد شريعتمداري وزير 
صنعت، معدن و تجارت مبني بر ارايه گزارشي از تخلفات 
صورت گرفته در ثبت سفارش هاي شائبه دار و فاقد اصالت 
۶ هزار و 481 خودرو به شفاف س��ازي و در نهايت گزارش 
رييس جمهوري به مردم منجر شد. ورود رييس جمهوري 
به موضوع تخلف ثبت س��فارش هاي فاقد اصالت ۶ هزار 
و 481 خودرو، باالخره توانس��ت زواي��اي پنهان پرونده 
دست اندركاران خودروهاي قاچاق را آشكار كند. در سال 
97 و دوره وزارت محمد ش��ريعتمداري در وزارت صمت 
نيز طرح ساماندهي واردات خودرو و كاهش 1۰ درصدي 
تعرفه خودرو از س��وي نمايندگان مجلس مطرح شد اما 
وزير به دليل شرايط خاص كشور، افزايش تقاضاي ارز به 
دليل رش��د واردات با آن مخالفت كرد و در نتيجه در سال 
ساخت 97 و شروع تحريم ها، ساماندهي بازار خودرو نيز با 

محدوديت و مشكل مواجه شد. ساماندهي بازار خودرو به 
صورت مقطعي نيز در دوره هاي مختلف مورد توجه بوده و 
از جمله در ارديبهشت 99 نيز رضا رحماني وزير صمت وقت 
به دنبال آشفتگي بازار خودرو، اولتيماتوم 24 ساعته براي 
ساماندهي بازار خودرو داده بود و به سازمان حمايت، شوراي 
رقابت و ستاد تنظيم بازار تكليف شد ظرف 24 ساعت آينده 
در اقدامي مش��ترك برنامه ساماندهي بازار خودرو را ارايه 
كنند و جلوي آشفتگي هاي موجود گرفته شود. سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان، در روش هاي كنترل و نظارت 
خود بر بازار خودرو تجديد نظر كند و در سريع ترين زمان 
ممكن و براي فروكش كردن تالطم به وجود آمده در اين 
بازار، اقدامات مقتض��ي را انجام و نتايج را به مردم گزارش 
كند.شوراي رقابت نيز طبق دستورالعمل هاي خود نسبت 
به تعيين قيمت خودرو اقدام و نتيجه را به ستاد تنظيم بازار 
كشور جهت تصويب نهايي ارايه كند.ستاد تنظيم بازار نيز 
در اسرع وقت نسبت به تصويب نهايي تصميمات اعالمي 
ش��وراي رقابت با اولويت تأمي��ن حداكثري حقوق مردم 
اقدام و اطالع رس��اني نمايد. رحماني مديران خودروساز 
را فرا خواند و بر س��اماندهي بازار خودرو تاكيد كرد. ستاد 
تنظيم بازار از ميزان رشد قيمت محصوالت دو خودروساز 
بزرگ كشور رونمايي كرد. رضا رحماني وزير صمت به دنبال 
تعيين تكليف قيمت خودرو در كارخانه و بازار و همچنين 
نحوه فروش خودرو بود اما س��رانجام خبر ع��زل او در 22 
ارديبهشت 99 و انتخاب مدرس خياباني به عنوان سرپرست 
براي وزارت صمت، بسياري از تصيممات خودرويي وي را 
تحت الشعاع قرار داد. در يك مقطع زماني ايران خودرو 84 
درصد و سايپا ۶4 درصد قيمت هاي خود را افزايش دادند 
پس از آن موضوع افزايش قيمت خودرو براي ايران خودرو 
1۰ درصد و س��ايپا 23 درصد مطرح ش��د. در عين حال 
اختصاص ۶۰ درص��د توليد به ايفاي تعهدات معوق و 4۰ 
درصد به فروش فوق العاده و قرعه كشي مشتريان نيز اجرا 
شد. اما همه اين موارد، فاصله قيمت با بازار، تقاضا و تشنگي 
بازار، آشفتگي قيمت ها، صف پيش فروش و قرعه كشي را 
كاهش نداد و همچنان خريد خودرو به عنوان يك دارايي 
جهت حفظ ارزش پول و كسب سود مورد توجه بخشي از 
مشتريان بوده است.  عزل رضا رحماني و انتخاب مدرس 
خياباني به عنوان سرپرست دقيقا در بحبوحه قيمت گذاري 
خودرو و آغاز فروش جديد خودروسازان اتفاق افتاد. اجراي 
طرح هاي فروش فوق العاده و پيش فروش ها نيز با حضور 
مدرس خياباني همزماني پيدا كرد. اما با وجود تالش ها، 
به دليل ماهيت دولتي بودن خودروسازان، و انگيزه كسب 
سود در بازار حتي افزايش 8 درصدي توليد نسبت به رشد 
منفي سال هاي 97 و 98 نتوانست، بازار را ساماندهي كند.  
در مرداد 99 مدرس خياباني و كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، پيشنهاد تشكيل كارگروه طرح ساماندهي صنعت 

و بازار خودرو را مطرح كردند .اين در حالي است كه مجلس 
دهم طرحي را با همين نام پيگيري و مصوب كرده بود، اما 
ايرادهاي مختلف از سوي شوراي نگهبان و همچنين مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام اجازه اجرايي شدن آن را نداده 
است. زيرا تامين هزينه هاي مربوط به مسووليت اجتماعي 
خودروسازان در خسارت ها و تصادفات، خصوصي سازي 
و تعرفه واردات خودرو در اين شرايط امكان پذير نيست. 
كارشناسان مي گويند كه در دوره مجلس يازدهم نيز اين 
طرح با مشكالتي مواجه خواهد شد زيرا در اين طرح اعالم 
شده كه دولت بايد شرايط واردات خودرو براي اشخاص را 
فراهم كند و همين موضوع مي تواند عامل مشكالت بعدي 
براي توليد داخلي، مشتريان، شركت ها، ايجاد رانت براي 
وارد كنندگان، بي نظمي در بازار و قيمت ها، افزايش تقاضا 
و مخارج ارزي در شرايط سخت بازار ارز و... باشد.  در سال 
99 بار ديگر طرح ساماندهي صنعت خودرو مطرح شده 
كه همان موضوعات قبلي در دوره چهار وزير قبلي يعني 
نعمت زاده، شريعتمداري، رضا رحماني، مدرس خياباني، 
مطرح بوده است.  تدوين طرح ساماندهي صنعت خودرو 
در 19 ماده در كميسيون صنايع و معادن مجلس يازدهم 
با هدف رفع مش��كالت بازار و واقعي شدن قيمت خودرو، 
كاه��ش داللي و خريد و فروش با هدف كس��ب س��ود و 
جلوگيري از زيان خودروسازان در دستور كار قرار گرفته 
است و ش��امل مواردي همچون الزام به عرضه خودرو در 
بورس كاال، تعيين سود مشاركت خودروهاي پيش فروش 
شده توسط خودروساز و تعيين قيمت تمام شده خودرو 
هر سه ماه يك بار توسط ش��وراي رقابت است. اما برخي 
كارشناسان معتقدند كه در اين طرح موارد متناقضي وجود 
دارد كه مانع از تحقق اهداف آن مي شود و اين طرح در اجرا 
با مشكل مواجه مي شود. از جمله مي توان به اين نكته اشاره 
كرد كه با سياست هاي حاكميتي كشور همخواني ندارد. 
زيرا در حالي كه خصوصي سازي صنعت خودروسازي در 
درازمدت برنامه ريزي ش��ده، اما نگاهي به مفاد اين طرح 
حاكي از افزايش دخالت هاي مس��تقيم دولتي اس��ت. با 
اين س��اختار نمي توان دائم از دولت انتظار داش��ت كه در 
قيمت گذاري، قيمت تمام شده و... نظارت و دخالت كند 
زيرا اينگونه دخالت ها عمال موجب واكنش خودروسازان، 
دالالن، مشتريان و شركت هاي مختلف مي شود.  وزارت 
صمت اعالم كرده كه با همكاري كميسيون صنايع و معادن 
مجلس مدل و فرمولي براي ساماندهي بازار خودرو تدوين 
مي كند تا از يك سو خودروسازان دچار زيان و ضرر نشده 
و سود منطقي به دس��ت آورند تا بتوانند در پلت فرم هاي 
جديد سرمايه گذاري كنند و از سوي ديگر نحوه عرضه به 
گونه اي باشد كه سرمايه هاي سرگردان وارد اين بازار نشده 
و انگيزه اي براي سوداگري در بازار ايجاد نشود. يشنهاد هاي 
مشخصي مانند عايدي سرمايه و گسترش پايه هاي مالياتي 

جديد ارايه شده تا خودرو به دست مصرف كننده واقعي به 
عنوان كاالي مصرفي بادوام برسد.

در جاي ج��اي اين طرح به عناوين مختل��ف از واردات يا 
مستثني بودن واردات از برخي موارد ياد شده، همچنين 
در يك��ي از بندها به صراحت تاكيد ش��ده كه دولت نبايد 
جلوي واردات خودرو از سوي اشخاص را بگيرد، بلكه بايد 
تمهيداتي بينديشد كه همه بتوانند واردات انجام دهند. 
هرچند واردات خودرو كه ع��ده اي اين روزها بر طبل آن 
مي كوبند، در كوتاه مدت برخي مش��كالت بازار خودرو را 
حل مي كند، اما در ادامه عواقبي به دنبال دارد كه كل اقتصاد 
كشور را به هم مي ريزد.واردات خودرو، تقاضا براي ارز را باال 
خواهد برد و عده اي، ارزهاي محدود كشور را صرف واردات 
كاالهايي لوكس مي كنند و همين مس��اله قيمت دالر را 
افزايش خواهد داد كه با خود رشد مجدد قيمت خودروها 
و س��اير كاالها را به دنبال خواهد داشت. همچنين فراهم 
كردن زمينه براي واردات گسترده اتومبيل هاي خارجي 
را موجب مي شود كه در اين صورت صنعت خودروسازي 
به ورطه نابودي خواهد كش��انيد. اين طرح همچنين در 
برخي بندها وارد حيطه هايي شده كه صالحيت ورود به 
آنها را نداش��ت، بنابراين بعيد است در داخل مجلس راي 
آورده و حتي در اين صورت، در شوراي نگهبان رد خواهد 
شد. در سال هاي گذشته ضوابطي از جمله لزوم اخذ برخي 
مجوزها از سازمان ملي استاندارد، تضمين ارايه خدمات در 
برخي تعميرگاه ها، دارا بودن نمايندگي شركت مادر و غيره 
براي واردات خودرو وجود داش��ت، اما در طرح ياد شده، با 
جمالت و عباراتي كوتاه اين ضوابط برداش��ته شده است. 
همچنين به فروش خودرو در بورس اشاره كرده است. اگر 
قيمت فروش در بورس از قيمت تمام شده خودرو بيشتر 
باشد، مابه التفاوت به عنوان عوارض محاسبه مي شود؛ به 
گونه اي كه 2۰ درصد از منابع حاصله به خزانه واريز شده 
و براساس تصميم وزارتخانه هاي صنعت و راه و شهرسازي 
صرف توسعه حمل و نقل، جايگزيني خودروهاي فرسوده 
و توسعه جايگاه هاي گازرساني طبيعي مي شود. اما اجراي 
اين موضوع نيز مشكالتي را به همراه خواهد داشت. واقعيت 
اين است كه خودروسازان به نقدينگي نياز دارند و قيمت 
تمام شده تسهالت بانكي و جذب نقدينگي براي آنها گران 
است. سرمايه شركت ها نيز محدود است و بايد چند هزار 
ميليارد تومان به آن اضافه شود. لذا اگر منابع و سودي نيز 

وجود دارد بايد جذب خود صنعت شود 
ايجاد مركز آزمون جاده اي توس��ط بخش خصوصي و 
عدم دسترس��ي به فناوري هاي مورد نياز آن، موضوع 
تعميرگاه و دريافت خس��ارت از بيمه ومشكل ارتباط 
بيم��ه و دريافت پول از خودروس��ازان، و بس��ياري از 
موضوعات ديگر نيز در اين شرايط به دليل مشكالت 

ساختاري اقتصاد قابل تحقق نيست. 

جنگ زرگري  در طرح تكراري ساماندهي صنعت خودرو
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چهرهروز

احتمال ممنوعيت تردد خودروها از ساعت ۱۹
در صورت تصويب ستاد ملي مقابله با كرونا محدوديت تردد خودروها در روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت ۲۱ به ۱۹ تغيير مي كند 
و اصناف نيز بايد از ساعت ۱۸ تعطيل باشند.سخنگوي ستاد ملي  مقابله با كرونا با اعالم اين خبر گفت: با توجه به خطر افزايش موارد 
انتقال بيماري كوويد۱۹ در روزهاي مرتبط با شب يلدا در قرارگاه عملياتي كرونا اعمال اين محدوديت ها مطرح شده است و احتماال 
در جلس��ه فرداي )امروز(  ستاد ملي كرونا مصوب مي شود. بر اساس اين پيشنهاد همه اصناف به جز اصناف گروه يك كه مشاغل 
ضروري هستند در روزهاي شنبه و يكشنبه بايد از ساعت ۱۸ تعطيل باشند و ممنوعيت تردد خودروها در شهرهاي قرمز و نارنجي 

كه اكنون از ساعت ۲۱ اعمال مي شود در روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت ۱۹ اعمال مي شود.

میراثنامه

مديركل مي��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي يزد با اش��اره به پيش��نهاد وزارتخانه براي 
تدوي��ن پرونده كاروانس��راهاي ايران��ي گفت: در 
بررسي ها، مشخصات ۹ مورد اين بناها و فضاهاي 
تاريخي اس��تان براي ثبت در فهرست آثار جهاني 
تهيه و ارس��ال ش��د. س��يد مصطفي فاطمي اين 
كاروانسراها را س��ريزد، زين الدين، كرمانشاهان، 
قلعه خرگوش��ي، خران��ق، انجيره، رش��تي عقدا، 
شاه عباسي ميبد و شاه عباس��ي مهريز ذكر كرد. 
او اف��زود: اين آثار تاريخي و فرهنگ��ي در رقابت با 
كاروانس��راهاي ايراني ديگر اس��تان ها قرار دارد و 
از ميان آنها تعداد مح��دودي براي ثبت جهاني به 
سازمان آموزش��ي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 
متحد )يونسكو( معرفي مي ش��ود.هر كدام از اين 
كاروانس��راها خصوصيات متمايزي دارد به عنوان 
مثال زين الدين تنها كاروانس��راي مدور اس��تان 
است و انجيره قديمي ترين اثر ثبتي و سريزد مهريز 
نيز به عنوان بزرگ ترين مجموعه كاروانس��راهاي 
استان است.مديركل ميراث فرهنگي خاطرنشان 
كرد: پرونده  اين بناها در قالب يك پرونده  كشوري 

براي ثبت جهاني ارس��ال مي ش��ود. اين در حالي 
است كه ۳۵كاروانسرا در اس��تان يزد وجود دارد.

استان يزد۲ هزار و ۲۷۰ هكتار بافت تاريخي دارد 
كه اين استان به عنوان نخستين شهر خشت خام و 
دومين شهر تاريخي جهان داراي بافت تاريخي به 
مساحت عرصه ۷۴۳ هكتار و مساحت حريم پنج 

هزار هكتار در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.
يزد گنجينه اي از هنر، فرهنگ و تمدني ايراني را در 
خود دارد كه از آن جمله مي توان به بناهاي مذهبي، 
بقعه، مساجد، حسينيه ها، زيارتگاه هاي زرتشتيان، 
خانه هاي تاريخي، آب انباره��ا، باغ هاي تاريخي، 

بادگيرها و بازارچه ها اشاره كرد.

پرونده ۹ كاروانسراي تاريخي يزد   براي ثبت جهاني تهيه شد
جامعه خبر

انتقاد سازمان محيط  زيست 
از ترخيص

به  دنبال ترخيص هزاران موتورس��يكلت رس��وبي 
از پاركينگ ها توس��ط پليس راهنمايي و رانندگي 
ناجا، معاون محيط  زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط  زيست گفت: سياس��ت هاي تشويقي براي 
بازگرداندن موتورس��يكلت هاي رس��وبي به سطح 
خيابان ها متضاد با منافع سالمت است.اخيرا پليس 
راهنمايي و رانندگي ناجا از ترخيص۶۲ هزار دستگاه 
موتورسيكلت در اجراي طرح تسهيالت ويژه پليس 
براي ترخيص موتورسيكلت هاي رسوبي خبر داده 
است. اين درحالي است كه نقش موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري در آلودگي هوا بر كسي پوشيده نيست. 
براس��اس اطالعات سياهه انتشار شهر تهران سهم 
موتورسيكلت ها در توليد آالينده هاي گازي حدود 
۲۱ درصد و در توليد ذرات معلق ۱۰ درصد اس��ت 
همچنين هر ۱۰ موتورس��يكلت كاربراتوري در هر 
كيلومتر به اندازه يك اتوبوس ديزلي قديمي، ذرات 
معلق - كه عامل اصلي آلودگي هوا اس��ت - توليد 
مي كند.با تمام اينها از يك ماه پيش تاكنون ۶۲ هزار 
دستگاه موتورس��يكلت آالينده به سطح خيابان ها 
بازگشته اند و حتي قرار شده است كه طرح ترخيص 
موتورسيكلت هاي رسوبي همچنان ادامه داشته باشد.

معاون محيط  زيست انساني سازمان حفاظت محيط  
زيست در اين باره اظهار كرد: سياست هاي تشويقي 
براي بازگرداندن موتورسيكلت هاي غيراستاندارد به 
سطح خيابان ها متضاد با منافع سالمت مردم است و 
متاسفانه به اين موضوع صرفا يك بعدي نگاه مي شود.

مسعود تجريشي در ادامه ضمن اشاره به نقش مهم 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري در آلودگي هوا تصريح 
كرد: حتما يكي از اهداف پليس براي ترخيص اين 
موتورس��يكلت ها با تس��هيالت ويژه، خالي كردن 
پاركينگ ها بوده است اين درحالي است كه به اين 
مس��اله نگاه جامعي نش��ده و درحال  حاضر خالي 
كردن پاركينگ ها مساوي است با افزايش آلودگي 

هواي شهرها.
او در ادام��ه تاكيد كرد: نياز بود ك��ه براي ترخيص 
اين موتورس��يكلت ها طرح جامع��ي براي كاهش 
آلودگي آنها تدوين شود و صرفا هدف خالي كردن 
پاركينگ ها نباشد. درحال حاضر ترخيص هزاران 
دستگاه موتورسيكلت رس��وبي تبعات خود را دارد. 
اينكه ما هر ازگاهي مي پرس��يم چرا هوا آلوده است 
نياز به تحليل هاي عميقي ندارد و بايد پاسخ را از ميان 

همين تصميم ها پيدا كرد.
معاون محيط  زيس��ت انساني سازمان حفاظت 
محيط  زيست با بيان اينكه ما درحال  حاضر در 
كشور مشكل مصرف بي رويه سوخت و آلودگي 
هوا را داريم، گفت: متاسفانه كارهايي كه بايد براي 
مديريت مصرف سوخت و آلودگي هوا انجام شود، 
صورت نمي گيرد و كارهايي كه نبايد انجام شود، 

به سرانجام مي رسد.

كرونا جان ۲۱۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۲۱۳ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي در ۲۴ س��اعت گذشته، شمار 
جانباختگان قطعي اي��ن بيماري در 
كش��ور به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسيد. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي هفت هزار 
و ۶۰۳ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ 

در كشور شناسايي ش��د و هزار و ۱۵۷ نفر بستري 
شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در 
كش��ور به يك ميليون و ۱۳۱ هزار و ۷۷ نفر رسيد. 
سيما س��ادات الري افزود: خوش��بختانه تاكنون 
۸۴۴ ه��زار و ۴۳۰ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۵۶۷۸ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۶ ميليون 

و ۸۴۶ هزار و ۷۸۱ آزمايش تش��خيص 
كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. در 
حال حاضر و بر اساس آخرين تحليل ها، 
۱۲ شهرستان در وضعيت قرمز، ۲۸۸ 
شهرس��تان نارنجي و ۱۴۸ شهرستان 
در وضعيت زرد ق��رار دارند. به گفته او، 
شهرس��تان هاي زرين دشت در استان 
فارس، بافت در استان كرمان، گميشان 
در استان گلستان، آستارا، بندرانزلي، رودسر و تالش 
در استان گيالن و آمل، بهشهر، رامسر، گلوگاه و نكا در 
استان مازندران در وضعيت قرمز قرار دارند. ويروس 
كرونا عامل بيماري كوويد ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ 
در شهر ووهان چين مشاهده و در مدت كوتاهي در 
همه جهان منتشر شد به طوري كه سازمان بهداشت 
جهاني در اس��فند ۹۸ )فوريه ۲۰۲۰( بروز پاندمي 

)همه گيري جهاني( اين بيماري را تأييد كرد.

فرايند واردات واكسن كرونا هرچه سريع تر انجام شود
رييس س��تاد مقابل��ه ب��ا كرونا در 
كالنش��هر ته��ران ب��ه عن��وان يك 
مطالبه عمومي و بهداشتي درماني 
درخواس��ت كرد كه مس��ووالن در 
اسرع وقت نيازهاي واكسيناسيون 
مورد لزوم كش��ور را فعال از مس��ير 
واردات تامين كنن��د. دكتر عليرضا 
زالي در جم��ع خبرن��گاران با بيان 

اينكه كاره��اي خوبي در زمينه توليد واكس��ن 
ايراني كرونا در حال انجام اس��ت، گفت: جمعي 
از متخصصان، محققين و پژوهشگران كشور به 
صورت ش��بانه روزي در حال تالش هستند تا با 
حداقل امكانات و در سخت ترين شرايط نسبت به 
تهيه واكسن انساني مقابله با كرونا اقدام كنند. با 
اين حال از آنجاكه فرايند توليد واكسن، پروسه اي 

زمان بر است و ما نيز بايد هرچه زودتر 
بتوانيم به خصوص گروه هاي پر خطر 
و گروه ه��اي ارايه دهنده خدمات در 
كش��ور را واكس��ينه و مصون سازي 
كنيم؛ تا تحقق واكس��ن توليد داخل 
الزم است كه به قدر مكفي و در جهت 
و رفع نيازهاي عاجل، فرايند واردات 
واكسن در اسرع وقت در كشور انجام 
ش��ود. او افزود: به عنوان ي��ك مطالبه عمومي و 
بهداش��ت و درماني از رياس��ت جمهور، مجلس 
شوراي اسالمي، بانك مركزي، وزير امور خارجه 
و ساير عزيزان درخواست مي كنم كه همه تالش 
خود را بگيرند تا در كوتاه ترين زمان ممكن امكان 
توزيع واكس��ن مورد تاييد وزارت بهداشت براي 

آحاد مختلف مردم فراهم شود.

ترك تحصيل ۴۵۰۰ دانش آموز در خوزستان
مدي��ركل آم��وزش و پرورش اس��تان 
خوزستان از ترك تحصيل ۴ هزار و ۵۰۰ 
دانش آموز در خوزستان خبر داد. بنا به 
گفته او اين تعداد قبال ۹ هزار نفر بود كه 
نيمي از اي��ن دانش آموزان به تحصيل 
بازگش��ته اند. كوروش م��ودت افزود: 
حضور در مدارس ب��راي دانش آموزان 
اجبار نيست و آموزش از طريق تلويزيون 

و بستر مجازي شاد ادامه مي يابد. تقريبا ۸۰ درصد از 
دانش آموزان ما به شبكه س��يما و طبق آمار اطلس 
دانش آموزان، بيش از ۸۰ درصد اس��تان خوزستان 
نيز به نرم افزار ش��اد دسترس��ي دارند. همچنين به 
دانش آموزاِن هر منطقه اي كه شرايط آموزش مجازي 

ندارند، درسنامه تعلق خواهد گرفت. ما 
تاكنون ۲۴ درصد از كتب درس��ي را به 
محتواي الكترونيك��ي تبديل كرديم تا 
در اختيار دانش آموزان قرار دهيم. او در 
پاسخ به اين س��وال كه كمبود ابزارهاي 
آموزشي چقدر موجب تشديد بازماندگي 
از تحصيل در اس��تان خوزس��تان شده 
است؟ گفت: در سنوات قبل در مناطق 
روستايي، حاشيه اي و عشايري بازمانده از تحصيل 
داشته ايم، به عنوان مثال در سال گذشته تقريبا تعداد 
۱۱ هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل داشتيم كه ۵ 
هزار و ۳۰۰ نفر آنها شناس��ايي شدند و از اين تعداد 

بيش از ۲۷۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

هنر

فيلم س��ينمايي »دياپازون« به كارگرداني حامد تهراني بع��د از موفقيت در 
جشنواره avanca پرتغال حاال در سينماهاي اين كشور اكران مي شود. اكران 
عمومي محدود فيلم دياپازون به كارگرداني حامد تهراني و تهيه كنندگي عليرضا 
شجاع نوري از ۲۷ آذر در هفت شهر پرتغال از جمله ستوبال و اويرو آغاز مي شود.

اين فيلم مرداد ماه گذش��ته موفق به دريافت سه جايزه بهترين فيلم، بهترين 
فيلمنامه و جايزه فدراس��يون بين المللي باش��گاه فيلم ficc )دن كيشوت( از 
 Filmógrafo پرتغال شده بود. شركت توليد و پخش فيلم  avanca جشنواره
Cinema e Audiovisuais -  امتياز پخش اين فيلم را در كش��ور پرتغال 
خريداري كرده است. ژاله صامتي، بهنوش بختياري، عليرضا استادي، مهدي 
حسيني نيا، معصومه رحماني، بابك نوري، عليرضا ساوه درودي، مهرنوش حاجي 
خاني، شادي گنجي، مهران آتش زاي، مهسا اكبري، سارا سرابي، غزال غالمي، 
يكتا طبيبي و ايليا كيوان بازيگران اين فيلم سينمايي هستند. اين فيلم روش 
سينمايي زندگي ايرانيان و سينمايي مختلف را در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ از طريق 

تصاوير روايت مي كند.

اكران دياپازون در پرتغال
هنر

فيلم كوتاه »درد خفيف« چهارمين ساخته پويا نبي پس از گذراندن مراحل 
فني آماده نمايش شد. اين فيلم بر اساس داستان كوتاه »شاگرد خصوصي« 
نوش��ته يوكو آوگاوا اس��ت و روايتي معكوس از طراحي يك قتل توسط دو 
دختر جوان براي از ميان برداشتن پدر سختگير يكي از طرفين را به نمايش 
مي گذارد كه فيلم نامه آن توس��ط پويا نبي به نگارش در آمده است. »درد 
خفيف« پس از»ماه عس��ل«، »س��ايلنت« و »خوابگردها« چهارمين فيلم 
كوتاه اين فيلمساز است. پويا نبي همچنين قصد دارد با رفع محدوديت هاي 
بيماري كرونا در كش��ور اولين فيلم بلند خود را نيز كليد بزند. عوامل اصلي 
اين فيلم كوتاه عبارتند از نويسنده و كارگردان: پويا نبي، مدير فيلمبرداري: 
عليرضا برازنده، طراح صحنه: حجت اشتري، تدوين: پيوند اقتصادي، طراح 
چهره پردازي: عباس عباس��ي، صدابردار: محمود خرسند و سهيل متولي، 
دس��تيار اول و برنامه ريز: درنا مدني، منش��ي صحنه: پون��ه خامين، طراح 
جلوه هاي ويژه بصري: حسن پيله ور، جلوه هاي ويژه ميداني: آرش آقابيك، 

عكاس: سميه جعفري و ... .

»درد خفيف« آماده نمايش شد

خودكشي ۲۰   كودك طي 7۰ روز گذشته 

آنها در آغوش مرگ آرام مي گيرند
گليماندگار| خبر هولناك و دردناك 
است. خودكشي ۲۰ كودك طي ۷۰ روز 
گذشته. تا به حال با چنين اتفاقي مواجه 
نبوده ايم. انگار در كابوسي زندگي مي كنيم كه هيچ 
پاياني براي آن متصور نيس��ت. از زماني كه كرونا وارد 
كشور شده تا به حال مرگ و ميرهاي زيادي را تجربه 
كرده ايم. كمتر خانواده اي را پيدا مي كنيد كه داغدار 
يك عزيزي نباش��د. پير و جوان با ه��م قرباني كرونا 
شده اند، اما در اين بين خودكشي خود داستان ديگري 
است. هميشه آمار خودكشي در اكثر كشورهاي دنيا 
مربوط به سنين بين ۲۵ تا ۴۰ سال بوده است. يعني 
بيشترين آمار مربوط به اين ميانگين سني است. البته 
خودكشي در سنين باالتر هم اتفاق افتاده مخصوصا 
طي سال هاي اخير كه فشارها اقتصادي باعث شده تا 
مرداني بين سنين ۵۰ تا ۶۵ سال هم به دليل مشكالت 
مالي و اقتصادي دست به اين كار بزنند. اما مرگ خود 
خواسته در سنين كودكي پديده اي است كه نبايد به 
راحتي از كنار آن گذش��ت. اينكه در طي ۷۰ روز ۲۰ 
كودك بين س��نين ۸ تا ۱۷ سال دست به خودكشي 
مي زنند، زنگ خطري است بيخ گوش جامعه بحران زده 
ايران. شناخت آسيب هاي اجتماعي اگر جدي گرفته 
نشود مي تواند ضربات جبران نا پذيري بر پيكر جامعه 
وارد كند. اما شايد مهم ترين موضوعي كه بايد بيشتر 

به آن توجه داشت، مساله روانكاوي كودكان است. 
بسياري از والدين چه افراد با موقعيت هاي اجتماعي 
چه كساني كه در دهك هاي پايين تر جامعه زندگي 
مي كنن��د، توج��ه چنداني به اي��ن مه��م ندارند، از 
س��وي ديگر آموزش و پرورش نيز مساله روانكاوي و 

روانشناسي كودكان را خيلي جدي نمي گيرد. 
شايد تنها چند مدرسه انگشت شمار را بتوان پيدا كرد 
كه يك متخصص اعصاب و روان كودك در آنها مشغول 
به كار باشند. در س��ال هاي نه چندان دور معلم ها در 
بسياري از موارد مشكالت و مسائل كودكان را ارزيابي 
مي كردند و حتي جلساتي با والدين آنها مي گذاشتند 
و براي رفع مشكالت تالش مي كردند، اما در شرايط 
فعلي و مشكالت معيشتي كه معلمان با آنها سر و كار 
دارند ديگر به اين مس��ائل توجهي نشان نمي دهند.  
شايد اولين مورد مرگ همان دانش آموز ۱۱ ساله اي 

بود كه به دليل نداشتن موبايل و اينكه نمي توانست 
در كالس هاي آنالين مدرس��ه شركت كند خودش 
را حلقه آوي��ز كرد. بعد از اين خب��ر اخبار ديگري در 
مورد خودكشي كودكان از گوشه و كنار كشور منتشر 
ش��د. اما محمد اولين و آخرين كودكي نيست كه به 
اس��تقبال مرگ خودخواسته رفته است. چهارم مهر 
ماه عسل ش��انزده ساله با قرص برنج در رباط كريم به 
زندگي خود پايان داد. بعد از آن كودكان و نوجوان هاي 
زيادي بودند كه با يك تصميم وحشتناك زندگي خود 
و خانواده هايش��ان را نابود كردند. مرتضي ده ساله در 
ايالم، پرستو سيزده ساله در اروميه و زهرا شانزده ساله 
در كنگان س��ه كودك و نوجواني هستند كه در اين 

ليست سياه قرار دارند.

   پنج مرگ خودخواسته در رامهرمز
بيس��ت ودوم آبان ماه نيز با خودكش��ي دختر پانزده 
ساله در رامهرمز، آمار خودكش��ي نوجوانان فقط در 
اين شهرستان طي يك ماه به پنج نفر رسيد. رستمي، 
رييس آموزش وپرورش رامهرمز، اختالفات خانوادگي، 
تعصبات كوركوران��ه، تعارضات فك��ري و عاطفي و 
عدم پاس��خگويي به نيازها و اقتضائات زيس��تي را از 
علت هاي اين رخداد تلخ  عنوان كرده اس��ت. رييس 
اداره آموزش وپرورش رامهرمز همچنين به  صراحت 
دليل خودكشي يكي از دانش آموزان دختر را مخالفت 
خانواده با تهيه تلفن همراه و عدم امكان ادامه تحصيل 

اين نوجوان عنوان كرد.

   دو خودكشي خبرساز ديگر
همين چن��د روز پيش نيز خبر خودكش��ي روژين و 
ساجده رسانه اي ش��د و مردم را تحت تأثير قرار داد. 
خودكش��ي دو دختر پانزده و هفده س��اله، ليس��ت 
مرگ هاي خودخواس��ته را س��ياه تر كرد. ساجده در 
بهزيستي مشهد با روسري خود را حلق آويز كرده بود. 
روژين هم در سلماس به استقبال مرگ خودخواسته 
رفت. براساس خبر ها ساجده هفده ساله شش ماهي 
بود ك��ه با حكم قضايي به مركز نگهداري دختران در 
معرض آسيب بهزيستي منتقل شده بود. روژين پانزده 
ساله هم گفته مي شود به دليل مشكالت خانوادگي 

تن به مرگ خودخواس��ته داد. ش��ايد آيالر ۸ س��اله 
كوچك ترين قرباني سياهه مرگ هاي خودخواسته 
باش��د، جس��د او را خانواده اش در حالي كه در پشت 
بام خانه حلقه آويز ش��ده بود پيدا كردند. اما ماجراي 
خودكشي پسري ۱۲ ساله با كلت كمري در ۲۲ آذر 
ماه آخرين خبري بود كه در اين زمينه روي خروجي 

خبرگزاري ها قرار گرفت.

   چرا كودكان  به  مرگ فكر مي كنند
طاه��ري مهدوي، روان��كار در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گويد: علت هاي زيادي ممكن است وجود داشته 
باشد، همين كه كودكان به اخبار و اطالعات دسترسي 
بيش��تري دارند، مي تواند آنها را ب��راي انجام چنين 
رفتارهايي تشويق كند، اما اگر يك كودك در فضاي 
مناسبي زندگي كند و پدر و مادر تنها به رفع احتياجات 
مالي كودكان خ��ود فكر نكنند و ب��راي در كنار آنها 
بودن وقت بگذارند، ديگر شاهد چنين اتفاقات تلخي 
نخواهي��م بود.  او در ادامه مي افزايد: در س��ال هاي نه 
چندان دور پدر و مادر حتي اگر هر دو هم شاغل بودند، 
از ساعت ۴ بعد از ظهر به خانه برمي گشتند، و تا شب كه 
همه آماده استراحت شوند ساعت هاي زيادي را براي 
وقت گذراني با كودكانشان داشتند، بچه ها را به پارك 
مي بردند، اگر دانش آموز بودند به درسشان رسيدگي 
مي كردند و خالصه اينكه مدت زمان بيشتري را در كنار 
كودكان خود مي گذراندند. اما وقتي شرايط اقتصادي 
بحراني شد و پدر و مادر براي رفع احتياجات و تامين 
هزينه ها مجبور بودند ساعت هاي بيشتري را كار كنند، 
ديگر زمان اضافه اي براي وقت گذراني با كودكانشان 
ندارند، بچه ها با گوشي موبايل و تبلت سرگرم مي شوند 
و همه جور اخبار و اطالعاتي را به دست مي آورند، بروز 
چنين اتفاقاتي در زندگي هايي كه كودكان بيش��تر 
احس��اس اضافي بودن دارند، چندان هم دور از ذهن 
نيست. وقتي آنها شاهد مشاجره هاي پدر و مادر هستند 
و از قضا در اين مشاجره ها ممكن است كه آنها حرفي 
ه��م در مورد بچه خود به زبان بياورن��د كه او را آزرده 
خاطر كند همين رفتارها باعث مي شود تا كودك به 
مرگ خود خواسته فكر كند. او مي خواهد كاري كند 
كه پدر و مادرش خوشحال و راضي باشند و فكر مي كند 

با مرگ خودش اين خوشحالي را به آنها هديه مي دهد.

   هيچ كس آسيب هاي اجتماعي را 
جدي نمي گيرد

امان اهلل قرايي جامعه ش��ناس ني��ز در اين زمينه به 
»تعادل« مي گويد: مش��كل اين اس��ت كه كس��ي 
آسيب هاي اجتماعي را جدي نمي گيرد. چند درصد 
خانواده ها به اين فكر مي كنند كه فرزندش��ان نياز به 
صحبت با يك مشاور و يا روانكاو دارد؟ قطعا اين درصد 
بسيار پايين است. اكثر پدر و مادرها فكر مي كنند كه 
مي توانند تمام مشكالت را به تنهايي حل كنند.  چند 
درصد مدارس ما به فكر استخدام روانكاو براي صحبت 
با دانش آموزان در سنين پايين هستند، متاسفانه اين 
تفكر كه »بچه اس��ت و نمي فهمد« باعث بروز چنين 
اتفاقات تلخي مي ش��ود. پدر و مادره��ا اغلب درگير 
مسائل اقتصادي و معيشتي هستند، در جامعه شناسي 
بيش از هر چيز به اقتصاد خانواده توجه مي شود، چرا 
كه اگر خانواده اي در رفاه اقتصادي باشند در اكثر مواقع 
فرصت بيش��تري را براي وقت گذراندن با بچه هاي 
خود دارند و اگر هم مش��كلي باشد خيلي زود و قبل 

از اينكه اتفاق تلخي بيفتد از آن با خبر مي ش��وند، اما 
در خانواده هايي كه مش��كالت اقتصادي آنها خيلي 
بيشتر اس��ت پدر و مادر تنها به فكر سير كردن شكم 
بچه هايشان هستند و از مسائل ديگر دور مي مانند و در 

نهايت شاهد چنين اتفاقات تلخي مي شويم.

   از لحاظ روحي هم 
بايد آماده فرزندآوري  باشيم

پريسا ايزدي، كارشناس ارشد روانشناسي نيز در پاسخ 
به اين سوال كه چرا بايد در خانواده اي كه پدر و مادر 
هر دو تحصيل كرده هس��تند و از موقعيت اجتماعي 
مناس��بي هم برخوردارند، بعد از جدايي فرزندشان 
دس��ت به خودكش��ي بزند؟ مي گويد: مس��اله تنها 
پول داشتن يا نداش��تن نيست، البته كه داشتن رفاه 
اقتصادي مي تواند مانع از بروز بس��ياري آسيب هاي 
روحي و رواني شود، اما مساله اينجاست كه پدر و مادر 
هم زماني بايد بچه دار شوند كه از لحاظ روحي آمادگي 
داشته باشند. پسر بچه ۱۲ ساله اي كه با كلت كمري 
خودكشي مي كند و در لحظات آخر عمرش از خودش 
فيلم مي گيرد و درباره جدايي پدر و مادرش صحبت 

مي كند و از وضعيتي كه در آن گرفتار ش��ده شكايت 
مي كند، قطعا از لحاظ روحي و رواني وضعيت مناسبي 
نداش��ته و متاسفانه پدر و مادر هم كه هر دو تحصيل 
كرده بوده اند در اين زمينه هيچ توجهي به فرزند خود 
نداشته اند. مس��اله اصلي اين است كه آنها آيا واقعا از 
لحاظ روحي آمادگي فرزند آوري را داشته اند.  مساله 
تنها جدايي آنها نبوده كه باعث خودكشي فرزندشان 
شده، مساله اين است كه اين كودك مدت زمان زيادي 
را شاهد مشاجره و رفتارهاي ناخوشايند والدين خود 
بوده است.  رفتارهايي كه حتي بعد از طالق هم ادامه 
داشته و در نهايت اين كودك را به سمت و سوي چنين 
رفتاري سوق داده است.  متاسفانه در كشور ما مساله 
پيشگيري از هر بحراني آنقدر جدي گرفته نمي شود و 
ما هميشه بعد از بحران ها به فكر راه حل يا پاك كردن 
صورت مساله مي افتيم، در حالي كه اگر قبل از تمام 
اين ها زمينه مشاوره هاي دقيق و درست براي زوج هاي 
جوان فراهم شود، اگر مدارس از افراد متخصص درمورد 
رسيدگي به وضعيت روحي و رواني دانش آموزان بهره 
ببرند، قطعا آمار چنين اتفاقات تلخي بس��يار پايين 

خواهد آمد.

گزارش
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